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Apresentação

No decurso do ano 2017 realizou-se, no Instituto Superior Politécnico de Gaza 
a(ISPG) 2 eventos científicos importantes: 2  Semana Académica (de 13 à 16 de Junho 

as
com o lema Estado da arte na investigação aplicada do ISPG) e 6  Jornadas Científicas 

(de 23 à 26 de Agosto com o lema: Scientia, quo vadis) que proporcionaram dias 

profícuos de debates em vários campos do saber científico produzidos em diversos 

cantos do mundo. 

Nos referidos eventos, estudantes e docentes do ISPG, investigadores nacionais e 

internacionais se reuniram para discutir e compartilhar conhecimentos científicos e 

a dinâmica na abordagem metodológica. Os desafios da actualidade impõem ao 

ISPG e seus parceiros cada vez mais proactividade no sentido de produzir e divulgar 

resultados dos trabalhos científicos que tomam diferentes formas de resolução de 

problemas, Estes anais são, portanto, o resultados de tal trabalho englobando 

temas relevantes nas áreas de ciências agrárias, humanas e sociais, com o foco para 

o desenvolvimento da região, do país e do mundo. Os anais contam com 39 resumos 

apresentados por discentes, docentes e investigadores de diferentes 

nacionalidades, que usaram do espaço para debater os resultados das suas 

pesquisas e trazendo as metodologias para o uso no campo real.
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RESUMO

O presente estudo foi realizado nos postos administrativos de Chókwè, Lionde e 

Macarretane, com o objectivo de analisar a variabilidade espacial da qualidade de água 

subterrânea e a distribuição dos parâmetros químicos em três unidades geológicas do 

quaternário com ocorrência dos seguintes depósitos: (1) aluvião-areia-silte-cascalho, (2) 

escorrência argilo-arenosa fluvial e (3) duna interior-areia eólica vermelha. Os parâmetros 

químicos analisados foram o pH, sólidos totais dissolvidos (STD), conductividade eléctrica 

(CE), dureza total (DT) e iões principais. Na análise dos dados químicos da água foi usado o 

WISH 3.02.188, Quantum GIS 2.0.1 e MS spreadsheets. Os resultados da pesquisa 
+ 2+ 2+ +mostraram a ordem de dominância de catiões na sequência Na >Ca >Mg >K  enquanto 

− − 2−para os aniões foi Cl >HCO >SO . Em Macarretane e Lionde, cerca de 75% e 26% da água 3 4

subterrêna foi classificada como imprópria e pobre para o consumo devido ao grau de 

mineralização. O valor médio da concentração dos iões principais em Macarretane e Lionde 

excede o limite permissível dos padrões de potabilidade de água em Moçambique, 
+ −exceptuando o potássio (K ) e bicarbonato (HCO ). A conductividade eléctrica variou de 241 3

µS/cm a 12 000 µS/cm, enquanto que os sólidos totais dissolvidos de 162.8 mg/L a 7 652.6 

mg/L. A análise espacial dos parâmetros químicos mostrou que a qualidade da água 

subterrânea tem tendência crescente do grau de mineralização no sentido Sul-Norte e que a 

geologia local é um dos factores determinantes da geoquímica do distrito de Chókwè. A 

água subterrânea é mais mineralizada em depósitos do quaternário com aluvião-areia-silte-

cascalho, escorrência argilo-arenosa fluvial, apresentando um valor médio de STD de 1 621 

mg/L e 1 498 mg/L, respectivamente. Quanto a dureza total, cerca de 38% e 45% das fontes 

de água subterrânea foram classificadas como muito duras e ocorrem em depósitos 

gelógicos com aluvião-areia-silte-cascalho e escorrência argilo-arenosa fluvial, 

respectivamente. 

Palavras chaves: Qualidade de água, água subterrânea, química de água, parâmetros 

químicos, distrito de Chókwè
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1.  VARIABILIDADE ESPACIAL DOS PARÂMETROS QUÍMICOS E DA 

POTABILIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NO DISTRITO DE CHÓKWÈ----

1* 2 2Paulo Sérgio Lourenço Saveca ; E.Lukas ;  M.Gomo
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
2University of the Free State, Institute for Groundwater Studies, Faculty of Natural and Agriculture 

Sciences, PO Box 339, Bloemfontein, South Africa.
*Autor correspondente (paulosaveca@gmail.com)
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1Aniano Candito Zita  (anianozitha@gmail.com)
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 

2.  AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA EM 

MEIO SATURADO NO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA EM CANAIS 

TERCIÁRIOS NÃO REVESTIDOS DE D12 EM CONHANE
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Palavras-chave: condutividade hidráulica saturada, modelo inverso, permeâmetro e 

armazenamento. 

RESUMO

 A condutividade hidráulica pode ser correlacionada com a permeabilidade que é uma das 

propriedades fundamentais na descrição dos processos de fluxo da água no solo. Portanto, 

este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da condutividade hidráulica em meio 

saturado no armazenamento de água em canais terciários não revestidos do D12 em 

Conhane. O conhecimento da condutividade hidráulica saturada dos solos usados nos 

canais permitiu avaliar a capacidade que possuem em permitir a percolação da água entre os 

seus espaços vazios, e também como solucionar problemas envolvendo a estabilidade dos 

taludes, rega e drenagem. Para efectivação deste projecto foi feito o levantamento 

topográfico do perfil dos canais com vista a observar-se as condições declividade, 

determinou-se condutividade hidráulica saturada no fundo do canal usando o método 

inverso pelo sofware Hydrus-1D com base nos dados de infiltração acumulada, e nos taludes 

pelo método de Permeâmetro de carga constante com amostras de solo indeformadas, e 

por último  determinou-se  o  balanço hídrico para quantificar as perdas de água nestes. Os 

canais apresentam uma declividade que varia entre 0.0184,0.000380 e 0.0234, a 

condutividade hidráulica obtida pelo método inverso foi de 0.169m/dia, 0.505m/dia, e 

3.14m/dia, e pelo permeâmetro de carga constante foi de 0.185m/dia e 3.26m/dia, e o 
3volume de armazenamento foi de 3219.37m . Concluio-se que os canais não são prismáticos 

devido a declividade deficitária, os solos usados são geotecnicamente inapropriados para as
obras, verificou-se que existe uma grande influência da condutividade hidráulica, para 

armazenamento de água em canais dado que só apenas a percolação vertical e lateral 
3contribuem em 3824.18m /dia (34.041%) de perdas. 

mailto:anianozitha@gmail.com
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3.  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA DE REGA POR ASPERSÃO 

CONVENCIONAL PARA CULTURA DE CANA-DE-AÇÚCAR NO SECTOR DE 

TIMANGUENE II – AÇUCAREIRA DE XINAVANE, DISTRITO DE MAGUDE

Henriques Jacinto Sitoe (henriquesjacinto.sitoe22@gmail.com)
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique.
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Palavras-chaves: Avaliação, desempenho, aspersão, uniformidade e eficiência

RESUMO

A avaliação dos sistemas de irrigação fornece informações acerca das condições nas quais a 

irrigação está sendo conduzida, contribuindo deste modo na minimização das perdas que 

ocorrem durante e após a aplicação de água pelo sistema. Assim, objetivou-se, com este 

trabalho avaliar o desempenho do sistema de rega por aspersão convencional na cultura de 

cana-de-açúcar. O estudo foi realizado nos campos de produção da Açucareira de Xinavane, 

no sector Timanguene II, compreendendo os blocos TME, TMSG e TMF. A metodologia do 

trabalho consistiu na recolha de dados do campo sobre: infiltração de água no solo, 

espaçamento entre aspersores e entre as linhas laterais, altura  do  tripé, pressão da bomba, 

pressão da válvula, pressões de serviço dos aspersores, pressões dos hidrantes, caudais dos 

aspersores, caudais dos hidrantes e as lâminas precipitadas pelo aspersor. As necessidades 

de rega foram calculadas com base no balanço hídrico do solo, simulado utilizando o 

programa CropWat (v.8). Os coeficientes de uniformidade e eficiência foram determinadas 

na planilha Excel, com base as equações específicas. Os resultados mostram que o 

desempenho dos sistemas de rega é fraco, na maioria dos campos estudados, baseando-se 

na classificação proposta por Mantovani 2001. O valor médio do coeficiente de 

uniformidade de Christiansen (CUC) foi de 66.9%, do coeficiente  de  uniformidade  de  

distribuição   (CUD)   foi  de   53,8 %   e   do  Coeficiente  de Uniformidade Estatística (CUE) 

foi de 60,6%. Os sistemas avaliados apresentaram boas eficiências de aplicação, com um 

valor médio de 80.8% e as lâminas de água aplicadas apresentaram uma variação em todos 

campos comparados com as necessidades de rega. A intensidade de aplicação de água em 

todos os campos foi menor que a VIB do solo, indicando o menor risco de ocorrência de 

escoamento superficial no campo durante as actividades de rega.

mailto:henriquesjacinto.sitoe22@gmail.com
mailto:henriquesjacinto.sitoe22@gmail.com
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RESUMO

A ocorrência de sedimentos vem progressivamente consolidando-se com a informação 

acerca das condições sedimentares, contribuindo com o estudo de modo a minimizar a 

ocorrência de sedimentos em sistema não revestimento. Assim objetivou-se com este 

trabalho de analisar a ocorrência de   sedimentos  totais  no  sistema  de  regadio  do  CEXP  

do  ISPG   e  para  a realização da análise foram coletados dados de campo sobre topografia 

do terreno, sedimentos suspensos e no fundo do canal. Para além do canal, também 

colectaram-se, em dois pontos, amostras de sedimentos suspensos e do fundo do 

reservatório. A topografia foi tomada ao longo do percurso do canal, espaçados em 130m, 

com incidência para os dois taludes e fundo; as amostras de sedimentos suspensos fora 

feitas ao longo do canal, em 5 pontos espaçados em 100m, nas profundidades de 0cm, 

20cm, 30cm e fundo do canal. Os resultados da topografia do terreno mostram uma 

inclinação moderada de 0.5%. Verificou-se que no CEXP existe perda de solo anual de cerca 

de 1 kg/ha. A turbidez em diversos pontos mostrou tendência a 1000NTU no fundo; os 

valores de pH de água indicam ser da classe  ligeiramente ácida, no  intervalo  entre  4.5 a 

5.5; e  a  condutividade  elétrica  é  inferior a 100µS/cm indicando falta da característica 

corrosiva na água. A classificação granulométrica dos (7) pontos coletados no regadio do 

CEXP, distribui-se em areia grossa (71%), areia média (24%) e areia fina (5%), que 

corresponde a 100%. A carga sedimentar dos pontos (7) coletados no regadio do CEXP do 

ISPG mostrou 0.003kg da carga sedimentar total suspensa e 61 kg da carga sedimentar total 

do fundo do regadio. O sistema de regadio do CEXP do ISPG apresenta resultados 

conducentes à ocorrência da produção da carga sedimentar.

Palavras-chave: Sedimentos totais, canal e reservatório.
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4.  ANALISAR A OCORRÊNCIA DE SEDIMENTOS TOTAIS NO SISTEMA DE 

REGADIO DO CEXP-ISPG.

1* 1.Márcio Amiro de Nascimento , Lateiro Salvador de Sousa  
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. .

 Autor correspondente (lateirodesousa@gmail.com)
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RESUMO

O conhecimento da evapotranspiração das culturas é muito importante para o maneio da 

irrigação, principalmente em regiões caracterizadas por grandes variabilidades espaciais e 

temporal da precipitação, como nas áreas áridas e semi-aridas. O desempenho dos métodos 

para estimar a evapotranspiração de referência (ETo) varia em função das condições 

climáticas locais e da disponibilidade dos dados meteorologicos locais. O objectivo deste 

trabalho foi comparar diferentes métodos de estimativa da evapotranspiração de 

referência (ETo), para maneio adequado de água de rega no regadio de Chókwé. Foram 

utilizados dados meteorológicos referentes aos anos de 1965 a 2012, colectados pelo 

INAM, onde detectaram-se falhas nos referidos dados climáticos. Para seu ajuste, fez-se a 

testagem dos diferentes métodos perante os dados, de onde identificou-se o melhor 

método para cada uma das variáveis, para preenchimento de falhas. No processo de 

preenchimentos das falhas acima referidas observou-se que: para a variável Tmax o melhor 

método de preenchimento de falhas é Ponderação Regional, para as variáveis Tmin, HR e Vv, 

o melhor método foi Regressão Linear Múltipla e para variável Insolação o melhor método 

foi Regressão Linear Simples. Devido a falta simultânea de dados observados no mesmo 

período nas estações vizinhas, adoptou-se um único método para preenchimento de falhas 

para dados de todas as variáveis em análise. No que diz respeito as variáveis meteorológicas 

mais relevantes a ETo, foram Radiação Solar Global (Rs), Temperatura (Tmax. med e min). 

Para a comparação dos valores de ETo estimados por meio das equações empíricas com os 

do método padrão, foram considerados os seguintes parâmetros: coeficiente de 
2determinação (r ), coeficiente angular “a” e linear “b” da regressão, erros da estimativa 

(EAM e RQEM), índice de concordância de Willmott (d), coeficiente de correlação de Pearson 

(r) e do coeficiente de confiança ou desempenho (c). Resultados indidaram que para os 

métodos baseados na Radiação Solar, o melhor método foi de Hargreaves com (c) igual a 

(0,96); seguido por de Turc (0,96); Jensen-Hainse (0.96); Radiação Solar (0.96); e Makkink 

(0,88)., apresentaram desempenhos “Óptimo”. E para os métodos baseados na 
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5.  ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES MODELOS DE ESTIMATIVA 

DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA NO REGADIO DE CHÓKWÉ

1Xavier Simão Tindio ; Lateiro Salvador de Sousa
 1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. .

Autor correspondente (lateirodesousa@gmail.com)
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Temperatura do ar, o melhor desempenho foi obtido método de Benevides & Lopez (0,86), 

seguido de Hargreaves-Samani (0,89), Priestley-Taylor (0,96), Ivanov (0,89), Camargo (0,87) 

e McGinness-Bordne (0,87). Os piores desempenhos foram encontrados pelos métodos de 

Romanenko (0,61), Thornthwaite (0,69) e Thornthwaite Modificado (0,13). Estes resultados 

podem servir de base na idetntificação do melhor método para cálculo de ETo nas 

condições do distrito de Chókwè.---------------------------------------------------------------------------

Palavras-chave: Variáveis climáticas; Penman-Montheith; e evapotranspiração de 

referência (ETo).

      RESUMO 

O presente relatório aborda sobre as actividades feitas no período de estágio rural na 

empresa HICEP (Hidráulica de Chókwè, Empresa Publica) com duração de 4 meses e o 

objectivo foi a reabilitação do regadio no projecto de desenvolvimento humano e 

nivelamentos dos respectivos campos. A HICEP é uma empresa pública que foi criada em 

1997 com objectivo de gerir água, a terra do perímetro irrigado e fazer manutenção de infra-

estruturas hidráulicas. A elaboração deste relatório teve os seguintes pressupostos 

levantamento topográfico, dimensionamento os drenos de campo, nivelamento dos 

campos de produção, estimativa das necessidades de água, reabilitação de canal principal e 

o secundário do PDH e dimensionamento de obras de passagem dos canais secundários nas 

pistas. Para responder esses pressupostos recorreu-se a vários autores para análise e 

discussão do próprio relatório. O PDH (Projecto de Desenvolvimento Humano) possui uma 

6.  REABILITAÇÃO DE SISTEMA DE REGA, DRENAGEM E NIVELAMENTO DOS CAMPOS 

DO PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO  HUMANO  EM   NWACHICOLUANE.

1* 1  2Alcídio Faustino Cumbi , Moisés Buduio , Raul Abel Chambal
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. .
2Hidraulica de Chókwè, Empresa Publica, Direcção de Operação, Manutenção e Obras 

Hidráulicas, Cidade Chókwè, Gaza, Moçambique.
*Autor Correspondente (cumbealcidio@gmail.com)
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7. CARACTERIZAÇÃO  HIDRÁULICA  E  OPERACIONAL DO REGADIO  DE 

CHÓKWÈ

1* 1 1Alcídio Faustino Cumbi ; Abílio Olímpio Chaúque ;  Carlos do Rosário Beca ;  Daniel Chandabia 
1 1* 1 1 1Orlando ;  Filipe da Cruz Uane ; Henriqueta Buque ; Lateiro de Sousa , Salimo Herinques ; Raul Abel 

 2Chambal
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
2 Hidráulica de Chókwè, Empresa Pública, Direcção de Operação, Manutenção e Obras Hidráulicas, 

Cidade Chókwè, Gaza, Moçambique.
*Autores correspondentes (cumbealcidio@gmail.com)
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área de 78,1 hectares toda essa área é preciso que implantem cerca de cinco linhas de valas, 

e cinco obras de passagem pela pista para dar continuidade das regadeiras. E o nivelamento 

foi feito com base a dados topográficos que em média foi de 1,3 hectare por dia em um 

operador. Inclui no projecto a construção de pista para facilitar a distribuição de sementes e 

escoamento dos produtos no momento de plantação e ceifa do arroz. Formato dos drenos é 

trapezoidal onde temos como base menor de 0.25 m, profundidade dos drenos de 0.65m e 

base maior de 0.5m e possuem uma capacidade de descarga de 24.5l/s para o dreno 

principal. A capacidade das obras de passagem dimensionadas é de 29l/s, visto que será 

substituído por caleiras e passa a ter 32l/s e esta nos padrões recomendáveis para os canais 

terciários. A obra dimensionada tem capacidade de retenção de sedimentos, para evitar que 

os resíduos sólidos e material granular  fique  ao  longo  de  tudo  permitindo  um  

escoamento  seguro  da  água. Com  o nivelamento constatou-se  que  os campos terão 

maior rendimento comparado com a campanha anterior, sendo que as dificuldades dos 

agricultores que tinha sobre o campo foi resolvido. O trabalho de nivelamento foi 

condicionado devido a acidentes que o campo possui sendo que o trabalho foi de 1 a 1.3 ha 

por dia. O rendimento esperado no fim do projecto é de médias 6 toneladas por hectare 

sendo que os campos estarão em óptimas condições para cultivo de arroz.  

Palavras-chave: Nivelamento, dimensionamento e rendimento.

RESUMO

O presente projecto é referente a caracterização hidráulica e operacional do regadio de 

Chókwè ao longo do regadio de Chókwè. Para o efeito, fez-se a descrição técnica das obras 
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hidráulicas instaladas no Canal Principal do regadio e o seu estado de funcionamento. O 

objectivo do projecto consistiu em caracterizar a situação hidráulica e sua operacionalidade 

no regadio de Chókwè nas unidades principais. O regadio está dividido em três unidades: 

principais, secundários e terciários e que encontram-se distribuídos pelos sectores 

montante, sul e rio. Os dados levantados insere-se na descrição sobre o tipo de obra, tipo e 

número de comportas, cotas da soleira, largura e abertura máxima das comportas, cota 

mínima e máxima, estado de funcionamento bem como a sua localização, situação actual 

dos taludes a montante e a jusante. Para a materialização do trabalho desenvolveu-se uma 

metodologia que serviu como base para a recolha de informação em que obedeceu fontes 

primários e secundários. Devido a deficiência na operacionalidade de certas obras 

hidráulicas, dificultam a distribuição de água em certos pontos do canal aliado ao 

assoreamento levando na incerteza da produção no perímetro irrigado. O estado actual de 

comportas considerou-se médio devido fraca manutenção das obras. De acordo com 

avaliação da situação hidráulica do regadio e a sua operacionalidade constatou-se que na 

parte montante as obras estão mais espaçadas relativamente ao sector sul e rio devido ao 

grau de uso uma vez a montante usam-se mais sistemas de bombagem diferentemente do 

sul e rio onde a rega é por gravidade. A banqueta e a pista do canal principal esta 

interrompida em alguns troços e que carecem de ligação A erosão, vegetação e 

assoreamento compreendem problemas partilhados por quase todos sectores sendo que o 

estágio actual das principais obras do canal no sector montante considerou-se eficiente, 

pois cerca de 95% das obras encontram-se em bom estado do funcionamento 

diferentemente com as do sector sul e rio com baixa eficiência aliado a fraca operação. 

Palavras-chave: Eficiência, unidades, distribuição e obras hidráulicas 
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8.  PROJECTO DE UMA BARRAGEM DE TERRA MULTIUSO NO POSTO 

ADMINISTRATIVO DE NALAZI DISTRITO DE GUIJÁ PROVÍNCIA DE 

GAZA- ESTUDO DE CASO ---------------------------------------------------------------

1 1*Jose João ; Moisés Buduio 
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 

Auctor correspondente:   (moises.buduio@hotmail.com)

RESUMO

O presente trabalho objectivou avaliar a viabilidade técnica e económica da projecção de 

barragem de terra multiuso no rio Chichacuarre posto administrativo de Nalazi, localidade 

de Mbala-vala, Distrito de Guijá. Para efeito, fez-se o levantamento do grupo alvo, 

analisaram-se os parâmetros geotécnicos e hidrológicos e por fim, dimensionaram-se 

barragem e estruturas hidráulicas. Para o caso de parâmetros geotécnico analisaram-se as 

características do solo, com foco para teor de humidade natural, Granulometria, limite de 

liquidez, limite de plasticidade e compactação. Para dados hidrológicos buscou-se conhecer 

a vazão, tempo de concentração e intensidade de precipitação. Para, além disso, 

determinou-se o volume de armazenamento de água na albufeira a partir das necessidades 

requeridas para irrigação, consumo humano e abeberamento de gado. Por fim, para 

dimensionar    estruturas   hidráulicas   de    barragem  de   terra,   determinou-se  altura   da

barragem, coroamento, largura da base da barragem e inclinações de talude. A metodologia 

para avaliar os parâmetros supracitados foi de, no caso de parâmetro geotécnico fizeram 

colecta das amostras do solo e foram transportados para laboratório do ISPG para os 

devidos ensaios enquanto para o parâmetro hidrológico com auxilio Google erth foram 

obtido o comprimento e a inclinação do curso natural de água, curva IDF localizaram área de 

estudo no Mapa e identificaram a região pluviométricas por fim calcularam a vazão máxima. 

Em termo dos resultados nos parâmetros geotécnicos, obteve 31% de teor de humidade 

natural, nas granulométricas do solo foi classificado como A1b – Solos granular sem finos, 

A2 – 7 finos argilosos de alta plasticidade e segundo a classificação SUCS foram 

identificados 3 tipos de solos: SL – Argila, de alta plasticidade, SC – Areia argiloso e SW – SC 
3Areia bem graduada com argila. O peso específico aparente seco máximo foi de 2.96gf/cm  

com seu teor de humidade óptimo foi de 10.78% que é superior do recomendado que se 
3 3situa entre 1,5 a 1,7 g cm  e a energia de compactação foi de 2.4kgcm/cm .A estrutura da 
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3barragem teve um volume médio de água para armazenar 154.140,80 m  que mostra ser 

pequena barragem. A barragem possui uma altura normal de 11m e altura total foi de 13m. 

Dessa forma, pelas condições encontradas no âmbito de dimensionamento concluiu-se que 

o estudo foi tecnicamente e economicamente viável para instalação de uma barragem de 

tarra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palavras chave: barragem, multiuso, parâmetros, estrutura

9. ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE 

CAUDAL NO CANAL DISTRIBUIDOR ESQUERDO DE REGADIO DE 

CHÓKWÈ.

1 1*Anorda Checo ; Lateiro Salvador de Sousa
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
*Autor correspondente (lateirodesousa@gmail.com  )

RESUMO

O presente estudo teve como objectivo comparar a precisão dos métodos de medição de 

caudal. Três métodos foram comparados, nomeadamente, o de molinete, o de flutuador e o 

de módulo de máscara. Para servir de base de comparação, teve-se em conta os caudais 

médios registados por meio de cada método. Aos dados colhidos foram verificados os  erros

aleatórios para definir a precisão de cada método. Ademais, os dados foram analisados pelo 

test-t com recurso ao STAT 9 para comparação de duas médias e aferir a diferença, tendo em 

conta o nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que o método módulo de 

máscara é o mais preciso, com cerca de 0,18% de erros e não se diferencia 

significativamente do método flutuador devido ao valor de p ser maior em relação ao nível 

de significância (p =0,9670). Em contrapartida, o método molinete mostrou 1.45% de erro 

com baixa exactidão, seguido do método flutuador que apresentou o maior erro de 2,49%. 

Constatou-se que estes dois últimos métodos diferem entre sí (p <ᴂ). Contudo, eles podem 

constituir-se em métodos alternativos visto que o método módulo de máscara é difícil de 

operar. Estes resultados têm potencial para servir de base na análise de métodos de 

medição de caudal, em instituições de gestão de recursos hídricos, assim como nas 

empresas agrárias praticantes de irrigação. 

Palavras-chave: medição de caudal, molinete, flutuador e módulo de máscara. 
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10.  ANÁLISE DE ALTERNATIVAS PARA A GESTÃO DE CHEIAS NA 
SUB-BACIA DO BAIXO LIMPOPO: CASO DO DISTRITO DE CHÓKWÈ.------

1 1*Melito Júlio Avalinho ; Lateiro Salvador de Sousa .
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
*Autor correspondente (lateirodesousa@gmail.com)

RESUMO

O distrito de Chókwè, localizado na sub-bacia do Baixo Limpopo, está situado numa região 

que o torna vulnerável a eventos extremos de cheias de origem fluvial. Na história deste 

distrito, foram registados 5 casos de cheias extremas que causaram danos aos seus 

habitantes, sendo mais marcantes as cheias de 2000 e as de 2013, que atingiram altos níveis 

de carga hidráulica no rio. O objectivo deste trabalho  analisar alternativas para a gestão de 

cheias nos 4 postos administrativos do distrito de Chókwè, centradas na redução das alturas 

hidrométricas no leito,  de modo a gerir de forma sustentável os caudais de cheias, tendo em 

conta a fisiografia da bacia. Dentre várias medidas, foram seleccionadas 3 que se adequam à 

situação do distrito, a saber:  afastamento  do dique de protecção, construção  de um canal de

desvio e de uma bacia de retenção. A ánalise foi feita através de uma simulação baseada nos 

níveis de alerta da bacia obtidos da DNA e ARA-Sul. Os resultados desta análise, ilustrados 

em termos de redução da área de inundação nos postos administrativos em alusão, 

mostram uma média de redução máxima de cerca de 23% para a cidade de Chókwè, 18.5% 

para o Posto Administrativo de Xilembene, 18.3% para o de Lionde e 6.4% para o de 

Macarretane.  

Palavras-chave: gestão de cheias, afastamento de diques, canal de desvio e bacia de 
retenção 

.
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11.  AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA IRRIGAÇÃO POR SULCOS PARA 

PRODUÇÃO DE CULTURA DE TOMATE NOS SECTORES MONTANTE, RIO 

E SUL DO REGADIO DE CHÓKWÈ.

1 1* Nilton Eugénio Mário ; Lateiro Salvador de Sousa .
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
*Autor correspondente: (lateirodesousa@gmail.com)

RESUMO

O presente estudo teve como objectivo principal, avaliar a eficiência na irrigação por sulcos 

para produção de cultura de tomate nos sectores Montante, Rio e Sul do Regadio de 

Chókwè, onde foram colhidos dados de campo, sobre: (i) declive e o comprimento dos 

sulcos, (ii) espaçamento entre sulcos, (iii) geometria dos sulcos, (iv) infiltração da água do 

solo, (v) tempos de avanço e de recessão, (vi) caudal da bomba e, (vii) caudais de entrada e 

saída nos sulcos. Os resultados mostram que dos parâmetros analisados (características de 

infiltração; declive, espaçamento e forma dos sulcos; caudal de entrada nos sulcos) apenas o 

declive mostrou-se ideal para o sistema de rega por sulcos. A eficiência de aplicação 

mostrou ser boa, com percentagem de 100% nos três sectores, enquanto que a eficiência de 

uniformidade no sector Montante e Rio, foi de 67%; enquanto que no sector Sul, de 73%. Por 

outro lado, a eficiência de armazenamento foi de 64% no sector Montante e de 34% nos 

restantes dois sectores. Não foi registado perdas por percolação profunda. Os sulcos 

avaliados neste estudos mostraram-se curtos, desnivelados e com perdas significativas por 

runoff. Com estes resultados o sistema mostra-se de baixa eficiência.

Palavras-chave: Rega por sulcos, eficiência de aplicação, eficiência de uniformidade e 

secção transversal do sulco.
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12.  ANÁLISE COMPARATIVA DE EFICIÊNCIAS NA IRRIGAÇÃO POR SUL-

COS E GOTA-A-GOTA PARA CONDIÇÕES DO DISTRITO DE CHÓKWÈ.

1 1*Offman Benjamim Nguenha ; Lateiro Salvador de Sousa
1 Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 

*Autor correspondete: (lateirodesousa@gmail.com)

RESUMO

Com o objectivo de fazer uma análise comparativa das eficiências na irrigação por sulcos e 

gota-a-gota, foi realizado um estudo no Distrito de Chókwè em três sectores de produção 

nomeadamente sector Montante, Sul e Rio. Este decorreu em campos de agricultores da 

região, onde se usam os dois métodos. Para a avaliação de rega por sulcos, fizeram-se 

medições em campo sobre: (i) volume de água fornecido pela bomba; (ii) volume de água 

nos canais de cabeceira; (iii) nos sulcos; (iv) nos gotejadores; (v) a capacidade de infiltração 

do solo; (vi) a topografia do terreno; (vii) geometria da secção transversal dos sulcos e dos 

canais de cabeceiras e, (viii) frente de avanço e recessão de água nos sulcos. Colhidos estes 

dados, os mesmos foram processados em Excel. Os resultados indicam que, as eficiências de 

aplicação e de uniformidade, na rega  por  sulco, são  respectivamente  iguais  a, no  sector  

Montante 100% e 67% e; nos sectores Sul e Rio, 100% e 73%. Enquanto que, na rega gota-a-

gota os resultados indicam que, as eficiências de aplicação e de uniformidade são iguais a, 

no sector Montante 83% e 93% e no sector Rio 84% e 94%, respectivamente.

Palavras-chave: Rega por sulco, rega gota-a-gota, eficiências de aplicação, eficiência de 

niformidade.
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RESUMO

Com o objectivo de avaliar os caudais de entrada para irrigação nos de culturas nos 

distribuidores 8 (D8) e 10 (D10), situados no sector Sul do Sistema de Regadio de Chókwè, 

foi realizado um estudo. O mesmo baseou-se na principal função da irrigação, que é uma 

técnica utilizada na agricultura com o objetivo de fornecer, com controle, a água para as 

plantas em quantidade suficiente, assegurando a produção e produtividade das culturas. 

No Distrito de Chókwè existe o maior sistema de regadio do País, cuja gestão de água e terra 

cabe a HICEP. 

Nos últimos 10 anos, vários utentes do sistema, particularmente, os agricultores, reclamam 

a insufiência da água para seus campos. Por outro lado, os gestores do regadio, alegam que 

a água de rega fornecida aos campos é suficiente para irrigar os referidos campos. Para, 

além disso, para melhorar a capacidade de distribuição de água no sistema de regadio, a 

HICEP reabilitou alguns distribuidores, dos quais o D8 foi contemplado e o D10 não. Na 

perspectiva de identificar o real problema e por esta via, obter soluções ao mesmo, realizou-

se o presente estudo que incidiu sobre os caudais da época fresca e a quente. Com recurso a 

análise de dados históricos sobre os caudais de entrada (dos últimos 10 anos), necessidades 

hídricas das culturas (usando CROPWAT) e inquéritos, foram estudados diferentes 

elementos: características dos produtores, regime pluviométrico, caudais de entrada, 

principais culturas irrigadas, período de maior demanda hídrica, satisfação hídrica, nível de 

conhecimento dos utentes sobre a gestão e manutenção de distribuidores e, cenários de gestão 

sustentável de água. Os resultados mostram que no D8 na época fresca, nos anos 2006-07, 

2007-08 e 2008-09 (no mês de Abril) registou-se elevados caudais do que os restantes 
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13.  AVALIAÇÃO DE CAUDAIS DE ENTRADA PARA IRRIGAÇÃO DE PRIN-

CIPAIS CULTURAS DE ÉPOCA FRESCA E QUENTE NOS D8 E D10 NO 

SISTEMA REGADIO DE CHÓKWÈ ENTRE OS ANOS DE 2004-05 E 

2011-12.

1 1* 2Eucádia Olga Munguambe ; Lateiro de Sousa ; César Mualane .
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
2Hidráulica de Chókwè, E.P(HICEP), Avenida do Trabalho, 1º Bairro, Fax +258 28120521, Chokwe, 

Provincia de Gaza, Moçambique.

*Autor Correspondente (lateirodesousa@gmail.com)
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14.  DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE REGA SUPERFICIAL PARA 

CAMPO DE PRÁTICAS E EXPERIMENTAÇÃO DO CAMPUS DO ISPG, EM 

30 HECTARES NO DISTRITO DE CHÓKWÈ

1 1*Edson Orlando Guambe ; Lateiro Salvador de Sousa
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
*Autor correspondente (lateirodesousa@gmail.com)

3meses, com 290, 280 e 220 m /h, respectivamente. Ainda na mesma época, no D10, onde se 

verifica que nos anos 2004-05, 2007-08 e 2008-09 (no mês de Abril), em relação aos 
3restantes meses, com 930, 660 e 620 m /h, respectivamente. Pelo contrário, na época 

quente, os caudais de entrada nos D8 e D10 tenderam de forma diferente. No D8, o ano com 

caudais mais altos é de 2009-10 (Janeiro), e o de caudais mais baixos é o ano 2005-06 

(Dezembro à Fevereiro). Conlui-se nos distribuidores, há suprimento de caudais suficientes 

pela HICEP, embora não seja correspondido com aumento de áreas de produção. O estudo 

tem potencial para servir de indicador para melhorias na região.

Palavras-chave: Caudais de entrada, satisfação hídrica, irrigação, distribuidores.

RESUMO

Com objectivo de garantir a abertura do campo de práticas e experimentação do campus do 

ISPG, foram realizadas actividades de dimensionamento de um sistema de rega superficial 

numa área de 30ha no campo de práticas e experimentação do ISPG, no Distrito de Chókwè. 

O dimensionamento consistiu no método de rega por sulcos, para a cultura de tomate, entre 

outras. O trabalho teve três fases: elaboração do protocolo, recolha de dados no terreno e 

cálculos e análise dos mesmos dados. Os resultados alcançados com o dimensionamento do 

sistema de rega superficial são: o campo com 12000 sulcos, onde cada parcela de 7,5 ha com 

3000 sulcos com um comprimento de 50 m espaçados a 0,5 m que transportam um caudal de 
30,0133 m /s. Cada parcela tem-se 200 grupos de 15 sulcos irrigados em 8 horas, em que cada 

sulco é irrigado em 2,4 minutos, a eficiência de aplicação da água no campo é de 60% e a 

eficiência de irrigação do projecto é de 49%. Espera-se que o dimensionamento beneficie a 

toda comunidade do Instituto Superior Politécnico de Gaza, especificamente os que 

directos  ou   indirectamente  estão  ligados  a  componente  de  aulas  teóricas-práticas,   os 
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15.  AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DA QUALIDADE DE ÁGUA E DIMENSIONA-

MENTO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA FINS DE 

ABASTECIMENTO DO CONSUMO HUMANO NO RIO MUTAMBA,

DISTRITO DE JANGAMO-PROVÍNCIA DE INHAMBANE

1* 1Perestrelo Abílio Mabécua ;Doutor Mário Tauzene Afonso Matangue
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
*Autor correspondente: (prestrelomabecua@gmail.com)

RESUMO

O presente trabalho objectivou-se avaliar o índice de qualidade de água e dimensionamento 

de estação de tratamento de água no distrito de Jangamo na Província de Inhambane, fez-

se um monitoramento da qualidade de água no rio Mutamba para fins do consumo humano, 

em cinco pontos no rio num período de três meses. Colectou-se amostras de água durante 

três meses num total de trinta amostras, sendo determinadas 17 variáveis (Turbidez; pH; 

Temperatura; Magnésio; Cor; Sólidos dissolvidos; Deposito; Cálcio; Cloro; Ferro total; DBO; 

Fósforo total; Nitrogénio total; Oxigénio dissolvido Coliformes fecais; Coliformes totais; 

Escherichia Coli). As análises de qualidade de água foram feitas no laboratório Nacional de 

Higiene Águas e alimentos, onde os parâmetros que estão fora dos padrões de potabilidade 
0requeridos pelo diploma ministerial n  180/2004 são: o Magnésio no ponto 5 teve 

58.67mg/L, a Turvação no ponto 1 teve 10UT, ambos no mês de Fevereiro, e os Parâmetros 

microbiológicos Coliformes fecais, Coliformes Totais e Escherichia Coli nos três meses 

tiveram na maioria dos pontos valores acima de 100ufc/100mL. Calculou-se o índice de 

qualidade de água (IQA), os valores Nitrogénio total e Oxigénio dissolvido foram adotados, 

pelo facto de não ter-se conseguido analisar no Laboratório por falta de fundos, o IQA 

obteve-se pelo produto ponderado das  qualidades  de  água  correspondentes  às  variáveis

que integram o índice, contudo o IQA é BOM. Dimensionou-se uma Estação de tratamento 

de água de acordo com a qualidade de água do rio com as seguintes etapas Calha parshall 

cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia Zootécnica, Engenharia Florestal e Engenharia 

Hidráulica Agrícola e Água Rural.

Palavras-chave: Dimensionamento, sistema de rega superficial, eficiência 
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16.  CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO SOLO NO RESERVA-

TÓRIO ESCAVADO DO CAMPO EXPERIMENTAL DO INSTITUTO SUPE-

RIOR POLITÉCNICO DE GAZA (ISPG)

1* 1Filipe da Cruz Uane ; Gelito Wilson  
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
*Autor Correspondente (filipedacruzuane@gmail.com)

RESUMO 

O presente estudo é referente ao relatório da aula prática em ciências do solo, realizada no 

distrito de Chókwè, localidade de Lionde no campo experimental do ISPG no dia 22 de 

Agosto de 2014. O propósito foi caracterizar morfologicamente o solo do reservatório 

escavado do ISPG no que tange a sua aparência no campo em relação a textura e horizontes. 

Tomando em consideração que a trincheira encontrava-se aberta (neste caso o reservatorio 

escavado), A metodologia começa com a medição da sua profundidade (2.98 m) e raspagem 

do seu perfil com o auxilio da fita-metrica e faca respectivamente com vista  melhorar a 

nitidez. Por seguida procedeu-se na identificacao dos horizontes tendo como base 

directrizes da FAO-Unesco, 1997 e colou-se as respectivas etiquetas com as letras: 

H(mineral de má drenagem), A(mineral superficial abaixo de H), AB(horizonte de transição), 

Bt (com intensa transformação pedogenetica e acomulação de argila) e LF(lençol freático) 

com espessuras de: 30, 60, 80, 53 e 27.3cm respectivamente. No âmbito do teste de 

infiltração, uma amostra  de  textura conhecida (arenosa) e  duas vasilhames plásticas foram 

-1 -1com Gradiente = 858.59S ; Floculação hidráulica com Gradiente = 23.7S  na primeira câma-
-1 -1 -1 -1 -1ra de 20S , G= 57.5S  na segunda câmara de 50S , e G=76.7S  na terceira câmara de 70S ; 

-1 2Sedimentação com Gradiente = 12S , Filtração com a área do filtro = 410.4m  e a 
3Desinfecção com volume do deseador = 50m .----------------------------------------------------------

Palavras-Chave: Avaliação, Qualidade, Índice, Dimensionamento e água. 

levadas ao campo onde a seguir fez-se o corte das ambas em sua parte inferior, amarou-se as 

suas partes bocais com um pano e inverteu-se a sua posição de encaixe onde e em seguida 

meteu-se nelas mesma quantidade de solo e água, sendo uma amostra de textura arenosa e 
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outra contendo solo do reservatorio. De seguida identificou-se a textura do solo com base 

na comparação das amostras supracitadas acima, e  como resultado constatou-se que o solo 

do reservatório escavado apresentava maior porção de argila e algumas propriedades 

físicas, tais como:  Elasticidade, Pegajosidade;  Má drenagem;  Baixa infiltração, o que 

hidraulicamente é benéfico para minimizar as perdas de água e por outro lado o solo da 

textura arenosa apresentou características contrarias ao do reservatório.

Palavras-chave: Horizontes, Textura do solo.

17.  FACTORES DE ALTERAÇÃO DE MÉTODOS DE ESTUDO E DE PREVI-

SÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS CASO DA REGIÃO JUNTO DA 

FRONTEIRA COM MALAWI (1992 – 2017)

1 Marcelino Jone Muleva (mulevamarcelino@yahoo.com.br)
1Universidade do Minho

RESUMO 

É objectivo geral de trabalho abordar de Factores de alteração de Métodos de Estudo e de 

previsão de impactes ambientais (FAMEPIA), Caso da Região junto da fronteira com Malawi, 

especificamente, identificar os FAMEPIA; descrever os FAMEPIA na sua relação com a 

situação política no período antes e depois de 1992; identificar as causas de alteração dos 

Métodos de estudo e previsão de impacte ambiental. A metodologia utilizada fundamenta-

se no enfoque qualitativo aliado a técnicas diversificadas. Os dados foram colectados em 33 

comunidades dos distritos de Mandimba e Ngauma, localizadas junto da fronteira com 

Malawi. Parte-se de princípio que desde a década de 1980, evidências científicas sobre a 

possibilidade de mudança do clima em nível mundial vêm despertando interesses 

crescentes ao público e na comunidade científica em geral. Por conseguinte, no ano em 

referencia, a região em estudo encontrava-se agitada politicamente (a guerra de 

desestabilização) que dum lado, a preocupação das comunidades era de salvar as suas vidas, 

vivendo  num  ambiente de total  silêncio, sem  vozes  gritantes, sem  abate  de  árvores  com 
machado porque quebrava o tal silêncio e com cuidadosa circulação na região por forma a 

evitar se encontrar com os chamados impiedosos pela vida,  do outro, notabilizava-se a 

sustentabilidade ambiental que a sua previsão reparando pela cobertura do solo, 
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significância na periodicidade pluviométrica e no automático cuidado na invasão da região 

pelas ambas comunidades (moçambicanas e malawianas). Primeiramente, a base de análise 

era a partir dos dados do campo da Organização Meteorológica Mundial (OMM) de 1988 e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) que ficaram encarregados de 

apoiar os trabalhos científicos relacionados com as avaliações do clima e os cenários de 

mudanças climáticas para o futuro. Mas, para o caso em estudo, o factor económico  merece 

o maior destaque para a alteração de métodos de estudo de impactes ambientais. A 

questão norteadora da pesquisa era “Quais os factores de alteração de métodos de estudo e 

de previsão de impactes ambientais?”. Com este trabalho espera-se a melhoria de métodos 

de estudo e previsão de impactes ambientais na região junto com o vizinho território 

malawiano, potenciando o método cooperativo entre o governo e as comunidades. Para 

além de revisitar o quadro das metodologias de estudo e previsão de impacte ambiental e 

apresentar uma primeira abordagem do estudo, com sugestões de métodos sustentáveis e 

medidas para minimizar a actual situação que se vive nessa região, com destaque para mais 

campanhas de sensibilização ambiental, formação de pessoal comunitário para a 

fiscalização ambiental, rotabilidade do pessoal da força de guarda fronteira e 

disponibilização de técnicas de conservação de florestas nativa e exótica na linha de 

fronteira e capacitação de jovens residentes na monitoria dos aspectos ambientais.

Palavras-chave: Factores de alteração, Métodos, Previsão, impactes ambientais 

1Nelson Carlos Marula  (nelsonmarula@gmail.com)
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. .

18.  ANÁLISE TEMPORAL DO USO E COBERTURA DE TERRA; COM BASE 

EM IMAGENS SATÉLITES LANDSAT TM 4-5, NUM PERÍODO DE 20 ANOS 

_ (1992 A 2012): CASO DE ESTUDO RESERVA NACIONAL DE 

MARROMEU

RESUMO

O presente trabalho foi realizado com o objectivo de analisar as mudança de uso e cobertura 

de terra na Reserva Nacional de Marromeu, por meio da classificação digital de imagens 
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satélites Landsat TM 4-5, no período de 1992 a 2012, considerando oito classes temáticas 

nomeadamente: assentamentos humanos, áreas agrícolas, água, solo nu húmido e seco, 

vegetação vigorosa, ribeirinha e em stress hídrico. Para se alcançar este objectivo realizou-

-se igualmente um levantamento de dados com base na revisão bibliográfica, observação 

de campo, entrevistas e interpretação de imagens satélites. O processamento das imagens 

satélites Landsat TM 4-5 foi realizado no programa SPRING 5.4.2, por meio da classificação 

digital supervisionada pixel a pixel, através do alogaritimo MAXVER, pelo coeficiente de 

concordância Kappa, com auxílio em ferramentas do programa ArcGis na sua versão 10. 

Os resultados mostram que houve mudanças em todas as classes de uso e cobertura de 

terra identificadas na ordem de 1214.24 km² (81.1%) da área total, onde as classes assen-

tamentos humanos, áreas agrícolas, água, vegetação ribeirinha e solo nu húmido regista-

ram um aumento na sua área, enquanto as classes vegetação em stress hídrico, solo nu 

seco e vegetação vigorosa tiveram sua área reduzida. As razões que motivaram as 

mudanças de uso e cobertura de terra foram a expansão de áreas agrícolas, queimadas 

descontroladas, expansão de assentamentos humanos, que são apontadas com principais 

causas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palavras Chaves: Conservação. Landsat. Mudanças. Uso e cobertura de terra. Teledetecção  

1Alexandre Abrantes Francisco (franciscoabrantes51@gmail.com)
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 

19.  EFEITOS DO ACIDO INDOL-BOTILICO NO ENRAIZAMENTO DAS 

ESTACAS DE EUCALYPTUS GRANDIS CAMALDULENSIS  E GRANDIS 

UROPHYLLA

RESUMO

O presente trabalho teve como objectivo avaliar o efeito do acido indol-butirico no 

enraizamento das estacas do eucalyptus grandis camaldulensis  e grandis urophylla. O estudo 

foi realizado nas industrias florestais de Manica no âmbito de estagio florestal. Para o efeito 

foram produzidas mudas de eucalipto sp por método de estaquia. Na produção das mudas, 

fez-se a colecta de propágulos no banco clonal com auxilio da tesoura de poda e foram 

conservadas num balde com água. As actividades subsequentes foram feitas na sala de 
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experimentação onde fez-se  a preparação de mini-estacas, para tal usou se a tesoura para 

o corte das folhas e para definição do tamanho das mini-estacas. O lançamento das 

mini-estacas fez-se em tubetes onde primeiro administrou-se o ácido indól-butirico no 

estado sólido para cada mini-estaca. Após os processos acima mencionadas as estacas 

foram levadas a casa de vegetação para o enraizamento. Foram submetidas ao 

enraizamento no total 2004 estacas, e estas enraizaram após 45 a 60 dias, tendo se 

determinado a percentagem de enraizamento e mortalidade. A percentagem foi de 83% 

correspondente a 1664 estacas e 17% correspondentes a 340 estacas, para estacas 

enraizadas e as não enraizadas respectivamente. Após o enraizamento as mudas foram 

levadas a casa de sombra afim de serem aclimatizadas, e foram mantidas durante 42 dias, 

onde fez-se alguns tratamentos fitossanitários e avaliou-se o desenvolvimento das mudas 

(altura e posição do fuste). Portanto foram seleccionadas mudas com altura de 15 cm a 

25 cm com um caule erecto, e foram levadas a casa de endurecimento de modo a se 

adaptarem ao ambiente do campo que serão plantadas. Após a avaliação do 

desenvolvimento, das estacas que enraizaram obteve-se 93% correspondentes a 1548 

mudas sobreviventes e com um bom desenvolvimento e 7% correspondentes a 119 mudas 

com um péssimo desenvolvimento incluindo as mortas. Esta diferença esta associada a 

qualidade das estacas sendo que quanto mais velho for a estaca menor e a capacidade  de  

enraizamento. A  principal  problemática  da  produção de  mudas por estaquia e a 

obtenção de baixo rendimento no enraizamento devido a dificuldades no enraizamento 

das mini estacas, tendo como desafios encontrar melhor hormona estimuladora de 

enraizamento com vista a maximizar a percentagem do enraizamento. ---------------------------

Palavras-chave: Estaca; Enraizamento; Mudas
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RESUMO 

Este estudo objectivou avaliar quatro modelos de regressão para estimar a biomassa aérea 

de Colosphermum Mopane. O estudo foi conduzido no distrito de Mabalane, na localidade de 

Mavumbuque, na floresta nativa de Mopane. Com vista a obter os dados para a realização 

deste estudo foram estabelecidas 9 parcelas de 25x25 m, onde fez se o inventário florestal e 

selecção das árvores-amostra para o abate. Foram registados no inventário, o diâmetro a 

altura de peito, altura comercial e total. A selecção e o abate das árvores-amostra serviram 

de objecto de quantificação de biomassa verde pelo método directo. Para o efeito em cada 

parcela foram seleccionadas para o abate 5 árvores de diferentes classes diamétricas sendo 

1 árvore para cada classe. Após o abate as árvores foram seccionadas e separados em: fuste, 

ramos grossos, ramos finos e folhas. Estes foram pesados separadamente, utilizando-se 

balança com capacidade de 500 kg, obtendo-se o peso verde de cada componente. Após a 

pesagem foram retiradas amostras para cada componente, sendo (1) disco para  cada 

secção do fuste, ramos grossos, ramos finos e uma quantidade considerável de folhas, para 

posterior realizar as determinações da biomassa  seca. Visando obter a biomassa seca das 
oárvores abatidas, as amostras foram secadas em uma estufa a uma temperatura de 90 C até 

obter o peso constante para obter a biomassa seca aérea de cada individuo. Para este 

estudo foram testados 4 modelos alométricos, a saber: Kopezky-Gehrhardt, Spurr, Husch e 

Schumacher-Hall. Para a verificação da qualidade de ajuste usou-se 4 critérios de selecção 

de modelos para o julgamento do melhor entre eles: coeficiente de determinação ajustado, 

erro padrão da estimativa, Critério de informação de AKAIKE e análise de resíduos. O ajuste 

de modelos foi feito na planilha Microsoft Excel 2010, onde das 45 árvores abatidas foram 

seleccionadas 30 árvores para o ajuste dos modelos e 15 para a validação. A pós o ajuste 

destacou se como melhor modelo o de Schumacher-Hall, que apresentou R =90. 04%, S =-aj yx

4.73 e AIC=-57.49. A plotagem dos resíduos não mostrou tendenciosidade sendo estes 

distribuídos em sub e super estimativas podendo verificar maior concentração dos resíduos 

o mais próximo doo zero. Todos os modelos geraram estimativas satisfatórias, mas o 

modelo Schumacher-Hall apresentou superioridade em relação aos demais, sendo este 

recomendado para uso.

Palavras-chave: ajuste, modelos, biomassa. 
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20.  AJUSTE DE MODELOS ALOMETRICOS PARA ESTIMATIVA DE ESTO-

QUE DE BIOMASSA DE COLOSPHERMUM MOPANE (MOPANE)

1Alexandre Abrantes Francisco  (franciscoabrantes51@gmail.com)
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
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21.  ESTÁGIO ACTUAL DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO 

DE MOPANE NO DISTRITO DE MABALANE

1* 1Inocêncio Daniel Vasco ; Severino Macôo
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
*Autor correspondente (Inodan07@gmail.com) 

RESUMO

O presente trabalho faz a caracterização da estrutura e composição da floresta de Mopane 

no distrito de Mabalane, como forma de analisar o impacto da exploração do combustível 

lenhoso sobre esta vegetação. No local, foram estabelecidas aleatoriamente 37 parcelas de 

0.1ha cada, em cada parcela, foram colectados dados referentes aos principais parâmetros 

dendrométricos. Foram identificadas 4 famílias compostas por 11 espécies arbóreas. Com 

base nos índices de diversidade de Simpson e Shannon-Wiener, verificou-se uma menor 

diversidade específica, menor riqueza, não obstante, um bom potencial madeireiro.

Palavras-chave: Mopane, estrutura e composição, diversidade, riqueza, potencial 

madeireiro.
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22.  USO DE IMAGENS DO SATÉLITE SENTINEL-2A NA ANÁLISE 

ESPACIAL DO ECOSSISTEMA DO MOPANE (COLOPHOSPERMUM 

MOPANE) E DOS DIFERENTES TIPOS DE USO E COBERTURA DA TERRA 

NO DISTRITO DE MABALANE

1 2Arão Raimundo Finiasse ; Guillermo Palácios Rodríguez  
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
2Universidade de Cordoba- Espanha
*Autor correspondente (araofiniasse@gmail.com)

RESUMO

O estudo teve como objetivo analisar o uso e cobertura da terra, com ênfase na distribuição 

espacial do ecossistema de mopane no distrito de Mabalane, província de Gaza, através de 

sistemas de informação geográficas e teledetecção. Para o alance do objectivo utilizou se 

vários softwares e equipametos tais como ENVI 5.1, ArcGIS 9.3, QGIS 2.14, Google Earth e o 

receptor GPS. Com o programa ENVI 5.1, fez-se a classificação não supervisada através do 

alogarítimo ISODATA. Para a validação da classificação se obteve 196 pontos de 

amostragem, baseado na equação Snedecor y Cochran (1980) e para tal usou-se um erro 

máximo de 5% (E = 0,05) para uma precisão esperada de 85% (p = 0,85), sendo que o t 

student test foi de 1.96 quando o nível de confiança pretendido foi de 95% na precisão 

estimada e a aleatoriazação dos pontos amostrais fez-se através do pacote estatístico 

Hawths tools, extensão associada ao software ArcGIS 9.3. Ainda durante o processo de 

validação dos dados no campo usou-se o Googlearth para reconhecimento da área e 

registro de coordenadas geográficas dos pontos amostrais no receptor GPS. Para o 

mapeamento do uso e da cobertura do solo utilizou-se a imagens do satelite sentinel 2A, 

432RGB e realizou-se a classificação supervisada pelo método Max-Ver, obtendo uma 

avalição da classificação do Indice K igual a 84.82%, o que segnifica ser excelente. Os   

resultados gerados através de mapa e tabelas no QGIS 2.14 referem que a área ocupada 

pelos diferentes tipos de florestas dentro do ecosistema de Mopane compoem cerca de 

93% da área total. A classe de Matagal ocupa a maior superficie com 30% da área, as classes 

de Mopane Denso e Mopane Aberto ocupam o segundo e tercero con 28 e 27% 

respectivamente, as manchas de Mecrusse correspondem a 8%  sendo que  a classe de Área 
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RESUMO

O estágio florestal foi realizado na Serração e Carpintaria Fuel, pertencente a empresa 

CONSTRUÇÕES FUEL, localizada no posto administrativo de Macuacua, no distrito de 

Mandlakaze, província de Gaza. Com duração de dezasseis semanas, o estágio teve início no 

dia 1 de Agosto de 2016 e término no dia 18 de Novembro de 2016. Teve como objectivo 

avaliar o desempenho operacional no desdobro principal de toros de Androstachys 

johnsonii, na Serração Fuel. Foi usada uma serra fita horizontal (Wood-Mizer Lt40), com 

capacidade máxima de 3530 voltas por minuto. A empresa explora em regime licença 
3simples, com autorização de explorar 53 m  de madeira de Androstachys johnsonii por ano, 

numa área com 1200 hectares. Para o efeito foram desdobrados durante cinco dias um total 

de 113 toros, onde foi usada uma fita métrica de cinco (5) metros e com precisão de 0,1 

centímetro, para dimensionar os toros e as peças após o desdobro. A eficiência foi 

determinada diariamente e no final achou-se a média dos valores dos cinco dias, foi avaliada 

de acordo com o número de toros desdobrados por dia, o volume médio de madeira em toro 

e o número operários envolvidos nas operações de desdobro, onde são três para os quatro 

primeiros dias e quatro no quinto dia. O rendimento médio foi de 61,87 % com uma 

amplitude 51,54 % a 68,23 % e de 1,53 m³/operário/dia para a eficiência. Os valores obtidos 

quando comparados com a literatura consultada, o rendimento é aceitável uma vez que os 

valores obtidos estão acima dos encontrados na literatura, mas a eficiência esta abaixo, 
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23 . AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO OPERACIONAL DA SERRAÇÃO FUEL, 

NO DESDOBRO PRIMÁRIO DE TOROS DE ANDROSTACHYS JOHNSONII 

(MERUSSE) ATRAVÉS DE ESTUDO DO RENDIMENTO E EFICIÊNCIA. 

(RELATÓRIO DE ESTÁGIO) 

  Raimundo Ernesto Manuel (raimundoernesto21@gmail.com)
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 

habitada/ solo exposto e a classe Agricultura correspondente a 4%  e 3%  respectivamente, 

e por último a classe de Massas de água ocupando a menor área com 0.05%.

Palavras chaves: Teledetecção, Sistemas de informação geográfica, Satélite Sentinel 2A, 

Colophospermum mopane e Uso e cobertura da terra.
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta a tecnologia de produção de carvão vegetal de bambu e 

briquetes para obtenção de energia. A produção de carvão iniciou com a identificação e 

colheita dos colmos de bambu, onde foram usadas espécies de Dendrocalamus strictus e 

Bambusa bambus. Foi usado um forno metálico tipo tambor para a carbonização dos 

colmos, após a ignição do forno, foram depositados no tambor pedaços de colmos de 

bambu e depois cobriu-se a tampa do forno com argila. As massas de carvão vegetal, finos e 

áticos foram determinados e o rendimento gravimétrico calculado, onde obteve-se 35%, 

10% e 3.13% respectivamente. A produção de briquetes consistiu no aproveitamento de 

finos de carvão gerados no processo de carbonização de carvão, que foram misturados com 

foi usada a argila para a compactação, e água. Os briquetes mostraram boa eficiência para 

utilização.  Essa tecnologia é uma ferramenta importante de produção de fonte alternativa 

de energia de modo a minimizar os problemas de degradação ambiental causados pela 

redução de áreas florestadas devido a exploração desordenada, para produção de carvão, 

que se verifica em quase todos os cantos do país. 

Palavras-chave: Carvão vegetal de bambu; briquetes; energia.
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24.  TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO  DE CARVÃO  VEGETAL  DE  BAMBU  E 

BRIQUETES, COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA EM MOÇAMBIQUE

1 1.Simões José Elias ; Fátima Vasco Ussene  
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 

Autor correspodente (simoeselias7@gmail.com)

facto esse que se deve ao baixo padrão tecnológico da serração e a característica da 

matéria-prima. Portanto, recomenda-se que se estabeleça uma meta de toros a serrar, 

contratar ajudantes fixos e flexíveis na execução do desdobro, bem como separar os toros 

por classes diamétricas.

Palavras-chave: Desempenho, desdobro; Androstachys johnsonii. 
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------ --------------------------------------------------------------------------------- RESUMO

Este trabalho teve como objetivo verificar a dependência e distribuição espacial da área 

basal num fragmento de Mecrusse. Foram usados dados de 48 parcelas temporárias na 

região de Macuacua, distrito de Manjacaze, Província de Gaza. Tendo-se medido todos 

Mecrusse com diâmetro à altura do peito (DAP), maior ou igual a 10 cm (DAP≥10 cm) num 

cluster de (400 x 400 m) com 4 parcelas de (20 x 100 m) com separação de 300 m. A variável 

área basal foi associada à coordenada geográfica do ponto de coleta para o processamento 

dos dados por meio de técnicas geoestatísticas. Foram testados três modelos (Esférico, 

Exponencial, Gaussiano ) pelo método dos mínimos quadrados ordinarios. O modelo 

Gaussiano obteve melhor ajuste entre os demais e foi selecionado junto ao semivariograma 

experimental para estimar a área basal para toda florestal. A dominância da espécie 

estudada apresentou dependência espacial. A interpolação por meio da krigagem ordinária 

mostrou a distribuição espacial área basal variando de 4 a 42 m2ha-1 e as regiões norte e 

nordeste com maiores concentrações que a região sul. 

Palavras-chave: Mecrusse, Geoestatistica, Krigagem. 
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25.  VARIOGRAMA  PARA  ESPACIAL   DE  ANDROSTACHYS  JOHNSONII

EM MANJACAZE PROVÍNCIA DE GAZA MOÇAMBIQUE
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26.  CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DO HÍBRIDO PAN 53 EM DIFE-

RENTES ESTÁGIOS FISIOLÓGICOS, SOB DIFERENTES DENSIDADES 

POPULACIONAIS NA AUSÊNCIA DE ADUBAÇÃO

RESUMO

Com vista a disseminar o uso de variedades híbridas e melhorar o rendimento do milho no 

sector familiar em Moçambique, realizou-se uma pesquisa experimental nos campus do 

Instituto Superior Politécnico de Manica com o objectivo de, avaliar características 

agronómicas do híbrido PAN 53 em diferentes estágios fisiológicos, sob diferentes 

densidades populacionais na ausência de adubação. Em Delineamentos de Blocos 

Completos Casualizados (DBCC), envolveu-se quatro (4) repetições e quatro (4) níveis de 

densidades de plantas por hectare (25000, 50000,75000 e 100000pl/ha). Avaliou-se a altura 

da planta (AP), matéria seca por planta (PBP), Índice de área foliar (LAI), Eficiência no uso de 

radiação pelas plantas (EUR), , Rendimento do Comprimento e diâmetro da espiga (CE-DE)

grão por espiga (Rend/esp), Rendimento do grão por hectare (Rend/ha) e o Índice de 

colheita (IC). Com base nos resultados obtidos a 5% do teste do Tukey, as densidades não 

mostraram influência diferencial na AP, Rend/ha, contrário do LAI, meteria seca, EUR, CE, 

DE, Rend/esp e IC onde a densidade provocou feitos significativos. O maior Rend/esp e 

maior IC, foram observados em 25.000p/ha e maior Rend/ha com maior desvio padrão 

Rend/ha foram observados em 100.000p/ha. Com base nos resultados obtidos, a densidade 

baixa é a que teve maior desempenho, permitindo concluir que não adubando híbrido PAN 

53, com 25000p/ha é possível elevar o rendimento do grão a um nível igual ou superior a 

densidades mais adensadas, economizando mais na compra da semente.

Palavras - chaves: Milho (Zea mays L), híbrido, densidade, estágio fisiológico
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27.  DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADE DE FEIJÃO VULGAR 

(PHASEOLUS VULGARIS L.), NO VALE DO RIO LIMPOPO, NA LOCALIDA-

DE DE MANIQUENIQUE, NO DISTRITO DE CHIBUTO, PROVÍNCIA DE 

GAZA

1* 1 2António Arlindo Mendes ; Isarda Amina César Impuana ; José Muderafa Magia
1.Universidade Eduardo Mondlane-UEM-ESNEC-Chibuto
2.Centro de Formação Agrária de Maniquinique-IIAM-Chibuto

*Autor correspondente (antoarlmendes@gmail.com) 

RESUMO

Esta pesquisa teve como objectivo, desenvolver uma variedade de feijão vulgar (Phaseolus 

vulgaris L.) de alto rendimento e excelentes características para o vale do Limpopo, na 

localidade de Maniquenique, no distrito de Chibuto, província de Gaza. Foi usada uma 

metodologia de natureza aplicada, com uma abordagem quantitativa e de procedimento 

experimental, onde realizou-se dois ensaio, um preliminar com 105 genótipos, dos quais 96 

germinaram e destes colhidos 42 genótipos. Foram pré-seleccionados 9 genótipos 

promissores que foram avaliados no ensaio avançado num delineamento experimental de 

blocos completos casualizados (DBCC), com 9 tratamentos e 3 repetições. Foram usados 

como parâmetros, a emergência, floração, número de vagens por planta, número de grãos 

por vagem, peso de 100 grãos e rendimento. As variáveis quantitativas foram submetidas a 

análise da variância, usando o pacote estatistico SISVAR versão 5.6. Os resultados 

experimentais desta pesquisa mostram que houve efeito significativo entre os genótipos 

para o número de vagens/planta, grãos/vagem, peso de 100 grãos e o rendimento. Através 

destes resultados conclui-se que a bela negra e semoc 1 foram os genótipos identificados 

como promissores, com 4.292kg/ha e 4.250kg/ha, respectivamente. Diacol calima foi o 

genótipo que registou menor rendimento com 1.639kg/ha. 

Palavras - chave: Phaseolus vulgaris L, variedade, genótipo, selecção, rendimento.
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RESUMO

Foi realizado um experimento com objectivo de avaliar a produção de genótipos elite de 

mandioca (Manihot esculenta Crantz) resistentes e tolerantes à factores adversos e 

destacáveis na produtividade da cultura, provenientes de cinco países Africanos (Tanzânia, 

Malawi, Quénia, Uganda e Moçambique), na Estacão Agrária de Umbeluzi, no distrito de 

Boane na província de Maputo no período 2015/16, onde usou-se o delineamento de blocos 

incompletos com vinte e sete genótipos plantados em sete blocos e três repetições, no qual 

cada bloco recebeu quatro tratamentos. Foram variaveis estudadas, a altura da planta 

(ALTPL), número de raízes/planta (NURPL), produção de raízes comerciais (PRACO), 

rendimento da biomassa da parte aérea (BIOPA), rendimento de raízes tuberosas (RENRA), 

índice de colheita (INDCO) e matéria seca (MS). Resultados da pesquisa obtidos através do 

pacote estatistico RStudio, mostram que, houve diferenças significativas de genótipos de 

mandioca sobre o rendimento, sendo o maior alcançado com o genótipo KE01 que 
-1 -1 -apresentou 32.03t.ha , seguido pelos genótipos UG01 com 29,25t.ha , UG05 com25,56t.ha

1 -1 -1 -1 -1, KE05 com24,69t.ha , MW04 com 24,42t.ha , MW03 com 24,09t.ha , UG04 com 22,80t.ha , 
-1 -1 -1 -1TZ08 com 21,68t.ha , KE04 com 19,80t.ha , UG02 com 19,75t.ha  e MZ123 com 18t.ha . A 

média da matéria seca entre os genótipos estudados variou de 21.89% UG03 a 33,09% 

MZ125, o Índice de colheita dos genótipos avaliados variou de 4.96% KE03 a 39.83% KE01. 

Através destes resultados conclui-se que a maior parte dos genotipos tiveram melhor 

desempenho em relação as variedades locais usadas por pequenos produtores.

Palavras-chaves: Mandioca (Manihot esculenta Crantz); genótipos elite; rendimento; 
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28.  AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO EM GENÓTIPOS ELITE DE MANDIOCA 

NA ESTACÃO AGRÁRIA DE UMBELUZI - EAU, DISTRITO DE BOANE – 

MAPUTO

ANAIS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ISPG
“Compilação de resumos de eventos científicos de 2017”

mailto:antoarlmendes@gmail.com
mailto:antoarlmendes@gmail.com


CR
TT

37

os2  Anais da Ciência e Tecnologia do ISPG. 
Centro de Investigação dos Recursos Técnicos e Tecnológicos, Chókwè, Gaza, v2, 2017

29.  RESPOSTA DA VINAGREIRA ROXA (HIBISCUS ACETOSELLA WELW. 

EX HIERN) A DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO ORGÂNICA.

1*; 2Marisa Aida Diogo Matsinhe Filipe Pereira Giardini Bonfim
1Instituto Superior Politécnico de Gaza, Caixa Postal 1, Lionde, Moçambique. 
2 Universidade estadual Paulista Júlio de Mesquita Filhos- Botucatu-SP. 
*Autor correspondente (matsinhemariza@yahoo.com.br)

RESUMO

 O uso de adubos orgânicos com o esterco bovino, além de ser ótima fonte para restauração 

dos solos é uma alternativa boa e barata para aumentar a produtividade das culturas. O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a resposta da vinagreira roxa (Hibiscus 

acetosella) a diferentes doses de esterco bovino. O experimento foi realizado em vasos, sob 

ambiente protegido, em casa de sombra, pertencente ao Departamento de Horticultura, 

Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”Botucatu-SP. O delineamento utilizado foi 
-1inteiramente casualizado com cinco tratamentos (0, 30, 60, 90, e 120tha ).O Hibiscus 

acetosella responde positivamente a adubação orgânica. A testemunha foi a que 
-1apresentou melhores resultados para compostos fenólicos totais (3.749,78 mg EAG 100g  

-1para folhas  e 555 mg EAG 100g   para frutos), assim como para a atividade antioxidante 

(56,9% para folhas e 32,6% para frutos, com uma reta decrescente com aumento das doses 

de esterco bovino.
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RESUMO

O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) é uma importante fonte de financiamentos, 

principalmente para as economias em desenvolvimento, que possuem escassez de recursos 

financeiros. Durante a década de 1990 ocorreram diversas mudanças nos fluxos mundiais de 

IDE. O objetivo deste trabalho é mostrar as transformações dos fluxos de IDE, ocorridas 

entre 1990 e 2016. Diante disso, será discutida a extensão desse senário para o continente 

africano e Moçambique. A metodologia utilizada foi de análise descritiva de dados. No 

primeiro momento fez-se uma fundamentação teórica baseada no paradigma OLI Dunning, 

a teoria eclética sobre o IDE. Recorrendo à base de dados da United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) recolhe-se os dados secundários para análise dos fluxos 

mundiais do IDE e com os relatórios anuais do Banco de Moçambique obteve-se as 

informações acerca dos fluxos de IDE para o país. Os resultados mostraram que nesse 

intervalo de tempo houve mudanças estruturais quanto aos tipos de países que mais atraem 

IDE. Os países em desenvolvimento passaram a atrair mais IDE chegando a se equiparar com 

o volume de investimentos destinados aos países desenvolvidos. No entanto, observou-se 

também que o continente africano ainda continua marginalizado, como destino dos fluxos 

de IDE. Em 1990 0 continente atraiu 1,34% e em 2016 3,39% dos fluxos mundiais de IDE 

ficando muito abaixo dos outros continentes. No caso específico de Moçambique os 

recursos naturais não renováveis foram os principais determinantes na atração de IDE para 

o interior do país.

Palavras-chave: IDE; Fonte de financiamento; transformações; marginalizado.

os2  Anais da Ciência e Tecnologia do ISPG. 
Centro de Investigação dos Recursos Técnicos e Tecnológicos, Chókwè, Gaza, v2, 2017

1 1Nelson Alberto Mucanze *; André Luiz Correa
1Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filhos 

*Auctor correspodente (nmucanze88@gmail.com)

30.  FLUXOS MUNDIAIS DE IDE ENTRE 1990 E 2016: POSICIO-NAMENTO 

DO CONTINENTE AFRICANO E MOÇAMBIQUE

ANAIS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ISPG
“Compilação de resumos de eventos científicos de 2017”



CR
TT

39

RESUMO

Este estudo avaliou a implementação dos serviços de extensão agrícola pública no posto 

administrativo de Chókwè-Sede. A colecta de dados foi feita através de entrevistas semies-

truturadas com 162 produtores de 12 associações agrícolas e 2 extensionistas afectas neste 

posto administrativo. A escala Likert foi usada para medir a implementação dos serviços de 

extensão agrícola e o grau de satisfação dos produtores face a implementação desses 

serviços. Os dados foram analisados através da estatística descritiva no ISPSS V 21.0. A 

pesquisa e análise estatística através do teste t Student, apontam para um fracasso no 

cumprimento das metas planificadas pelo MINAG no posto administrativo de Chókwè-Sede. 

Os resultados apontam que, dos 9 serviços de extensão desenhados pelo MINAG apenas 6 

estão implementados no campo em estudo, onde os produtores são negados serviços como 

o estabelecimento de uma ligação entre os fornecedores de insumos e associações de 

produtores, transporte para o escoamento do produto aos mercados consumidores e o 

serviço de apoio em sementes nativas e hibridas. Dos 6 serviços implementados no campo 

em estudo, os resultados mostram uma satisfação por parte dos produtores na 

implementação apenas de 3 serviços, dos quais: capacitação das associações para assumir a 

responsabilidade pela gestão dos recursos naturais e a disseminação de informações sobre 

as tecnologias agrícolas para a associação e assistência na prevenção de pragas e doenças, 

os produtores estão insatisfeitos quanto avaliação desses serviços. De forma geral, os 

produtores do Chókwè-Sede acreditam que a extensão agrícola tem muita utilidade pra 

associações, mas que os mesmos serviços precisam sofrer modificações e por isso não estão 

satisfeitos com as metodologias actuais de execução dos serviços de extensão o que lhes 

leva a insatisfação dos serviços de extensão agrícola.

Palavras Chaves: Agricultura; Associações; Chókwè; Extensão Agrícola.  
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31.  ANALISE  DOS  SERVIÇOS  DE  EXTENSÃO AGRÍCOLA  PÚBLICA  DO 

DISTRITO DE CHÓKWÈ: CASO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE 

CHÓKWÈ.
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RESUMO

Objetivou-se com o presente experimento avaliar a ocorrência da resistência dos parasitas 

gastrointestinais de caprinos extensivamente produzidos aos anti-helmínticos na época 

chuvosa. Os testes foram conduzidos no Laboratório de Parasitologia do Instituto de 

Investigação Agrária de Moçambique. Foi avaliada in vitro a eficácia de dois anti-helmínticos 
®''Albendazol e Ivermectina” (Interchemie ) em testes de eclodibilidade larval (TEL) e de 

desenvolvimento larval (TDL) em sete concentrações e dois controlos, um positivo (Tween 

80 e/ou DMSO) e um negativo (Água destilada) em 3 e 6 repetições respectivamente, onde 

foi determinada via procedimento Probit a Concentração Letal(CL ) e a (CL ) de inibição de 50 99

actividade ovicida e larvicida de parasitas gastrintestinais. Foi avaliadain vivo a eficácia das 

mesmas drogasem 24 caprinos da raça Landim distribuídos em 3 grupos com cada 8 

unidades experimentais, sendo T  – GC, T  – ABZ e T  – IVN, nas doses terapêuticas 1 2 3

recomendadas, avaliando o índice de redução de contagem de ovos por grama de fezes 

(OPG), gênero dos parasitas que ocorrem a partir da cultura de larvas e o nível de 

hematócrito. Foi verificada a normalidade e a distribuição dos dados com o teste de Shapiro 

– Wilk a 5% e ajustados com oLog  de Pearson III a 10% de probabilidade, onde foram (10)

posteriormente submetidos a análise estatística usando o pacote Assistat versão 7.7 beta 

(2015) para determinação da variância (ANOVA), evidenciado a significância com o teste de 

Tukey ao nível de 5%. Os testes in vitro demonstraram eficácia do ABZ e IVN em 89% e 81% 
-1no TEL com CL  de 0,625 e 2,5 mg/ml ; a eficácia das mesmas foi de 81% e 76% no TDL com a 50

-1CL  de 0,3125 e 1,25 mg/ml , destacando que não foi possível determinar a CL  com 50 99

potencial inibitório das actividades metabólicas e bioquímicas dos PGI em ambos testes. In 

vivo observou-se eficácia do ABZ em 90,01% e IVN em 82% sobre ovos de nematodos, 14 

dias pós-tratamento com significância ao nível de (p>0,01) em ambos testes. Os gêneros de 
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32.  ESTUDO DA OCORRÊNCIA DA RESISTÊNCIA DOS PARASITAS 

GASTROINTESTINAIS AOS ANTI-HELMÍNTICOS ALBENDAZOL E 

IVERMECTINA EM PEQUENOS RUMINANTES NA ÉPOCA CHUVOSA.
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RESUMO

Em Moçambique a malária é endémica, representando 45,0% de todos os casos observados 

nas consultas externas e aproximadamente 56,0% de internamentos nas enfermarias de 

pediatria. Na zona sul do país, as províncias de Inhambane e Gaza são as principais 

contribuintes para o aumento da taxa de incidência registada. No entanto, para o combate 

dessa doença, incorre-se custos altos para aquisição dos anti-maláricos, que estão 

associados a várias razões, que por sua vez, estas podem ser causadas, pela falta de 

informação precisa sobre as demandas futuras. Neste contexto, a pesquisa procurou 

analisar a aplicabilidade do modelo da regressão de séries temporais como ferramenta de 

previsão da demanda dos anti-maláricos para o caso do HRC, que pode auxiliar os seus 

gestores logísticos nas decisões de redução de custos. A análise baseou-se na descrição do 

processo logístico dos anti-maláricos, estimação do modelo de regressão de séries 

temporais para prever a demanda dos anti-maláricos e na verificação da aplicabilidade do 

modelo para o caso do HRC. Para tal, usou-se uma pesquisa exploratória apoiada de 

procedimentos estatísticos, tendo sido administrado uma entrevista semi-estruturada ao 

gestor logístico do HRC. Os dados quantitativos usados, foram obtidos junto ao HRC e ao 

INAM-Gaza respectivamente. Com auxílio do E-views, baseou-se no método de MQO, e foi 
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33.  ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA REGRESSÃO DE SÉRIES TEMPO-

RAIS NA PREVISÃO DA DEMANDA DOS ANTI-MALÁRICOS: CASO 

HOSPITAL RURAL DE CHIBUTO

parasitas identificados na cultura de larvas foi Haemonchus sp., com prevalência média de 

66,07% no tratado de ABZ; Trichostrongylus sp., com 47,10% no tratado de IVN e 

Oesophagostomum sp., com 25,30% no GC, 14 dias pós-tratamento. O nível de hematócrito 

reduziu no T em 1,65 %, observando-se aumento no T eT em 2,78% e 2,25% 1 2 3 

respectivamente, não sendo significativo ao nível de (p>0,05) nos grupos em estudo.

Palavras-chave: Resistência, parasitas, gastrointestinais, anti-helmínticos, caprinos
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34.  PERFIL SOCIOECONÔMICO E ESTILO DE VIDA EM PACIENTES COM 

DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS NA CONSULTA EXTERNA DO 

HCN

estimado o modelo de regressão para previsão da demanda. Da pesquisa, através dos testes 

adoptados na mesma, apurou-se que o modelo de regressão de séries temporais não é 

aplicável para prever a demanda dos anti-maláricos do HRC.

Palavras-chave: Anti-maláricos, Previsão de Demanda, Regressão, Séries Temporais.

    RESUMO

A Diabetes Mellitus tipo 2 é uma doença metabólica, caracterizada por deficiência parcial da 

insulina, relacionada ao quadro de hiperglicemia crónica, onde as condições sócio-

económicas, estilos de vida tem sido influente na qualidade de vida desses doentes.  O 

trabalho teve como objectivo avaliar as condições sócio-económico, estilo de vida e sua 

relação com estado nutricional dos pacientes consulta de Ambulatórial do Hospital Central 

de Nampula (HCN).  Usou-se o método  observacional descritivo transversal que envolveu 

doentes com Diabetes Mellitus tipo 2 seguidos no Hospital Central de Nampula. A amostra 

foi de 110 pacientes seleccionada de uma população de 217 seguidos mensalmente, 

pertencentes a faixa etária dos 18 aos 60 anos de idade. Foram colhidos dados sócio-
o económicos, demográficos, antropométricos, e referentes ao n de refeições praticadas, 

após a colheita foram processados pelos pacote estatístico SPSS e Excel e usou-se o teste 

Qui-Quadrado (p≤0,05)  com IC= 95%.  Observou- se uma prevalência do sexo Masculino 

64,5% (n=71), com idade de 50 a 60 anos de idade 57.3% (n=63) e com idade média de 50,3 ± 

9.65, 40-49 anos de idade 21.9% (n=32) e 78.2% (n=86) eram casados onde apresentaram 

agregados de 6 á 9 indivíduos 65.5% (n=72). Em relação as condições socioeconômicas não 

houve uma associação estatística significativa entre o rendimento mensal e estado 

nutricional, o estado nutricional 39,1% (n=43) eram eutróficos, 24,5% (n=27) sobrepeso e 

30,9% (n=34) apresentavam obesidade. E 79.1% (n=87) praticavam 3 refeições ao dia, 10.9% 

(n=12) praticavam 2 refeições. A maior parte dos pacientes referiram não ter hábitos de 
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 fumar 99%  (n=109)  e nem  de  consumir  bebidas  alcoólicas  94.5% (n=104)  e  80%  (n=88) 

praticavam a actividade física. Conclui-se que há necessidade de uma acção 

multiprofissional entre o nutricionista, médicos e os enfermeiros, de modo a orientar a 

população em cuidados com uma alimentação equilibrada, estilo de vida saudável, terapia 

farmacológica e monitorização de casos de excesso de peso, especialmente em adultos 

com condições socioeconómicas precárias, ou seja, com baixo rendimento familiar e 

evitando assim complicações.
  
  Palavras-chave: Condições socioeconómicas, Estilos de Vida e estado nutricional
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35.  PADRONIZAÇÃO DE MANUAL DE DIETAS EM UNIDADE DE ALIMEN-

TAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) HOSPITALAR

      RESUMO

A preocupação com alimentação em ambientes hospitalares tem se destacado nos últimos 

anos, podendo influenciar a ingestão alimentar dos pacientes. Devido a este fato, 

hospitais tem desenvolvido manuais de dietas, visando a manutenção, recuperação 

nutricional e auxílio no tratamento clínico dessas pessoas. Neste âmbito, o presente 

trabalho objetiva descrever a revisão e o planejamento quantitativo de dietas 

padronizadas do Manual de Dietas Hospitalares do HU-UFGD/EBSERH, desenvolvido por 

acadêmicas de nutrição da Universidade Federal da Grande Dourados, no período de junho 

a julho de 2016, como plano de ação, no estágio supervisionado em Unidades de 

Alimentação e Nutrição. Através da revisão do manual foi identificada, pela nutricionista 

do Serviço de Nutrição e Dietética (SND), a necessidade de formatar seu layout e elaborar 

cardápios adequados às calorias de 600, 1200, 1800 e 2400, das dietas geral, branda, 

pastosa, pastosa liquidificada, leve, líquida completa, restrita e gelada, hipercalórica, 

obstipante, laxativa, hipossódica, hiper e hipocalêmica, sem flatulentos, hipolipídica, 

pobre em vitamina K, sem leite e derivados, isenta de glúten e pobre em purinas, 

atendendo também a demanda de pacientes renais conservadores e dialíticos, diabéticos, 
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 fenilcetonúricos, neutropênicos e com encefalopatia hepática. Os componentes dos 

cardápios foram estipulados com base na disponibilidade de alimentos adquiridos 

frequentemente pelo hospital; as medidas foram definidas por meio de tabelas de medidas 

caseiras, baseando-se nos utensílios disponíveis da UAN e posteriormente foi realizado um 

registro fotográfico dos mesmos. Para o cálculo e adequação nutricional das dietas, foi 

utilizado o programa Microsoft Office Excel 2016. Como resultados, todas as dietas 

elaboradas apresentaram-se dentro das recomendações de carboidratos, lipídios e 

proteínas (60%, 25% e 15%, respectivamente, em relação ao valor total energético das 

dietas). Foram elaboradas tabelas para cada tipo de dieta e inseridas no Manual de Dietas 

Hospitalares do HU- UFGD/EBSERH, contendo o valor energético, o percentual das calorias 

dos macronutrientes, os alimentos e medidas caseiras, facilitando assim, a visualização e 

compreensão. Essa reformulação do Manual pôde proporcionar uma melhor visualização 

quantitativa dos cardápios, evitando possíveis sub ou superestimações nas prescrições 

dietéticas e no seu porcionamento.

Palavras-chave: Manual de dietas, padronização, hospital, revisão.
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