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1. Introducció

Sovint molts projectes de cooperació en l’àmbit d’infraestructures d’aigua fracassen
a causa d’avaries que es queden sense reparar, excessiu cost o d’una feble
apropiació d’aquestes per part de les comunitats. Moltes vegades això és degut a
una mala tria de la tecnologia. Per tecnologia apropiada, s’entén aquella que té en
compte el context social, econòmic i ambiental, és a dir, les seves característiques i
funcionalitat s’adeqüen a les de l’entorn. Només amb l’aplicació d’aquest principi un
projecte

pot

ser

autogestionat

per

la

comunitat

assegurant

així

la

seva

sostenibilitat.
La ONG catalana Enginyeria Sense Fronteres (ESF) ha volgut tenir aquest fet en
compte en el seu futur Projecte Pilot d’Aigua Rural al Districte de Funhalouro
(província d’Inhambane, Moçambic). Aquest projecte s’ha de dur a terme
conjuntament amb UNAC (União Nacional de Camponeses) i el seu objectiu és
millorar l’accés a l’aigua i sanejament a diferents comunitats del Districte. En una
primera fase, s’elaborarà un document de diagnosi que ha de contenir un estudi
hidrogeològic, un estudi de demanda i el present estudi de tecnologies apropiades.
Aquest ha de facilitar informació per dissenyar les actuacions a fer a les comunitats
en els propers tres anys.
Aquest document ha estat realitzat en el marc d’un Projecte de Coneixement de la
Realitat promogut per la ONG catalana Enginyeria Sense Fronteres i finançat pel
CCD (Centre de Cooperació al Desenvolupament) de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
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2. Objectius

L’objectiu principal d’aquest document és l’estudi de diferents opcions tecnològiques
de cara a l’abastament d’aigua al Districte de Funhalouro de cara a la realització
d’alguna actuació constructiva en aquest àmbit. Els objectius específics són:



descripció general i característiques tècniques de les diferents opcions
existents que compleixin certs criteris de preselecció que tenen en compte el
context particular.



descripció més detallada, exemples d’experiències, costos aproximats i
facilitat de manteniment per a aquelles que es consideri que poden ser més
viables donades les característiques locals.



redacció de recomanacions generals a tenir en compte

Cal dir que les pretensions d’aquest document són merament les de ser una eina
per facilitar futures decisions. Per això, intenta ser més exhaustiu a nivell
descriptiu, per aprofundir després en aquelles tecnologies que tenen un major
potencial d’aplicabilitat. Aquest document és una primera aproximació a les
diferents tecnologies que s’estan aplicant o es podrien aplicar al Districte. A un
nivell més avançat del projecte, es pretén que la informació aportada per aquest
document orienti als diferents actors (ESF, UNAC, beneficiaris,..) per dissenyar les
infrastructures més adequades.
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3. Context i criteris

El Districte de Funhalouro està situat a la Província d’Inhambane, a la meitat sud
del país. És una zona rural

a l’interior, té una extensió de 13.653 km2 i una

població de 37.856 habitants1, que viu molt dispersa en petites comunitats. Es
tracta d’una zona històricament marginada econòmicament, on l’agricultura
d’autoconsum és el principal mitjà de subsistència. Les principals activitats
econòmiques són la venda de fusta i la cria de bestiar boví.

Gaudeix d’un clima semi-àrid amb dues estacions: una època seca i una altra de
més càlida i humida, amb unes precipitacions mitjanes anuals de 590 mm (dades
del IIAM). El terreny és sorrenc pràcticament a tot arreu, amb poques formacions
rocoses i argiloses. Abunden estrats de sal, cosa que confereix a gran part dels
recursos hídrics subterranis una considerable salinitat que els fan no aptes per al
consum humà.

1

dades del INE, cens 2007

5

Estudi de Tecnologies apropiades per abastament d’aigua rural a Funhalouro , 2009

Gràfic precipitació i temperatura mitjana al Districte de
Funhalouro
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Font: IIAM (Institut Investigacions Agràries)

Des del punt de vista hidrològic, és remarcable el fet que no hi ha cap riu ni cap
manantial, ja que el nivell freàtic sol estar a gran profunditat. L’única aigua
superficial que hi ha és l’aigua que s’acumula a les “baixes”, zones topogràficament
més deprimides on s’acumula l’aigua durant l’època de pluges i pot durar fins al
final de l’època seca.
Pel

que

fa

a

infraestructures,
són

molt

les

aquestes

limitades

i

precàries. Les carreteres són
de

terra,

necessari

cosa
un

l’accessibilitat

és

que

fa

4x4,

i

força

complicada. Aquesta qüestió
és indispensable tenir-la en
compte alhora de planejar les
activitats o el transport de
Baixa al Districte de Funhalouro
Font: ESF, novembre 2009

materials.
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DISTÀNCIA
(km)

TEMPS DE
VIATGE

Inhambane cidade –
Funhalouro Sede (via
Massinga)

185

3h 30’

Acceptable. Inclús en època de pluges.

Inhambane cidade –
Funhalouro Sede (via
Mucoduene)

175

4h

Depèn de l’època de l’any: en l’època
de pluges aquesta via no es pot usar ja
que creua zones baixes que s’inunden
completament.

Funhalouro Sede - Mavume

40

1h

Dolent (molta pedra)

Funhalouro Sede – Pululu B

76

1h 20’

Necessitat de 4x4

Funhalouro Sede - Mahome

70

1h 30’

Necessitat 4x4

Funhalouro Sede - Manhiça

25

1h 15’

Acceptable

Funhalouro Sede - Tsenane

63

1h 30’

Acceptable

Funhalouro Sede - Dzivine

50

2h

Acceptable

Funhalouro Sede – Tomé

82

2h

Acceptable

TRAJECTE

ESTAT VIA

Font: ESF 2008. Fase d’identificació a terreny.

Com a primera selecció, i valorant el context exposat, s’han tingut en compte els
següents criteris (l’ordre no ha estat rellevant):
1. Baix cost econòmic
2. Materials locals
3. Facilitat de manutenció i reparació
4. Funcionalitat
5. Fiabilitat
6. Tecnologia acceptada per la Direcció Nacional d’Aigües (DNA)
7. Possibilitat de participació de mà d’obra local en la construcció

Per exemple, en el cas de les bombes, la denominació VLOM (Village Level
Operated & Maintained) identifica a nivell internacional aquelles bombes adequades
per a poblacions rurals amb pocs recursos econòmics. Entre bombes amb
funcionalitat equivalent, doncs, s’han descartat aquelles que no gaudeixen
d’aquesta distinció.
Pel que fa a la funcionalitat, no s’han tingut en compte o s’ha donat poca
importància a sistemes que ja d’entrada no semblen aplicables a la realitat de
Funhalouro, com ara sistemes basats en l’existència de sòls rocosos o l’adequació
de manatials.

7

Estudi de Tecnologies apropiades per abastament d’aigua rural a Funhalouro , 2009

4. Metodologia

La metodologia seguida ha estat principalment recerca bibliogràfica i entrevistes
amb diferents entitats públiques i ONG’s del sector. S’ha tingut en compte la
identificació feta per ESF entre maig i juliol 2008, en la que es van entrevistar
diverses organitzacions com ara Cowater i CARE. Concretament, entre els mesos de
setembre i novembre de 2009 s’ha entrevistat les següents entitats:



Direcció Nacional d’Aigua (DNA)



Direcció Provincial d’Obres Públiques (DPOPHI)



Direcció Provincial Agricultura de Inhambane (DPA)



International Relief Development (IRD)



Botigues de materials de construcció



EPARI (Estaleiro Provincial d’Água Rural de Inhambane: empresa pública? de
construcció de pous i furos)



União Nacional de Camponeses (UNAC)



Blue Zone: distribuidor de bombes Afripump a Moçambic

A més, s’han efectuat dues visites a terreny.
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5. Sistemes de construcció de pous

5.1.Pous excavats

Els pous excavats solen estar construïts manualment, i per tant només és
possible en determinats tipus de sòls. En el cas de Funhalouro pot ser una bona
opció ja que a priori té terrenys força excavables.
L’avantatge d’un pou excavat davant d’un pou perforat (furo), és que el major
diàmetre permet que el mateix pou faci de lloc d’emmagatzemament, de manera
que en terrenys amb baixa conductivitat hídrica, el pou té temps de recarregarse durant la nit i proporcionar prou aigua disponible per al dia següent. A més, el
gran diàmetre també facilita l’accés d’una persona en cas d’avaria de la bomba.
L’inconvenient, per contra, és que degut al seu gran diàmetre té més problemes
de collapsabilitat, i per seguretat no se n’acostumen a construir de més de 2530m. En tot cas, la fondària del pou dependrà del nivell freàtic, l’estabilitat del
terreny i el cost d’excavació. El criteri de la DNA és que a partir dels 15m de
profunditat ja s’ha de fer perforació.
Pel que fa al diàmetre, solen tenir entre 1,2 i 2 metres per permetre que una o
dues persones hi puguin treballar a dins. S’ha de tenir present, que com més
gran sigui el diàmetre, més cabal d’entrada tindrà.
L’estructura bàsica que hauria de tenir un pou excavat per al seu correcte
funcionament és la següent:



revestiment amb obertures sota el nivell freàtic per permetre l’entrada

d’aigua. Aquest evita el collapse del pou durant i després de la construcció. Pot
ser de maó, pedra, formigó armat in situ, anells de formigó prefabricat,
ferrociment...Si el terreny està constituït per sorres molt fines, s’ha de vigilar
que aquestes no penetrin al pou per les obertures. Per evitar-ho, s’ha de posar
filtres de grava o fer un revestiment sencer fins al fons del pou i que l’aigua entri
només pel peu, on hi ha de totes maneres un filtre de grava. A més, aquest filtre
de grava afavoreix l’emmagatzematge.


Revestiment impermeable per sobre el nivell freàtic per prevenir la

contaminació. (segellat d’argila o formigó)
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Filtre de fons. Cal posar un filtre al fons del pou que permeti l’entrada

d’aigua però freni l’entrada de fins. Aquest pot ser un filtre de graves i sorra o
una llosa de formigó armat amb la part central filtrant. En el disseny utlitzat per
la DNA està composta per dues peces amb forma de semicircumferència.


Filtre de grava entre el terreny i el revestiment per afavorir el cabal

d’entrada.


Llosa de formigó a la superfície per impedir caigudes i contaminació.

Aquesta ha de disposar d’una trapa per on hi passi una persona, un forat per la
bomba i un drenatge adequat per conduir l’aigua bruta lluny del pou i evitar
aigua estancada. Per això, la llosa sol ser d’un diàmetre superior al del pou (uns
5m) i fa pendent cap a fora. La trapa ha de permetre una fàcil utilització, i pot
ser per exemple, d’acer galvanitzat.

Figura 1. Esquema pou excavat
Font: Manual de criteris tècnics per Projecte d’Aigua a Etiòpia, 2003. ESF-Intermon
Oxfam

A la pràctica, a Moçambic s’en construeixen molts de manera artesanal i sense
revestiment ni tapa.
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Procés constructiu d’un pou excavat
Per construir el pou es poden seguir diferents metodologies:
a)

excavar un tram i revestir. És la manera més segura d’executar l’excavació.

b)

excavar fins al nivell freàtic i revestir. Només si el terreny ho permet, i no

s’aconsella si no són treballadors experimentats. D’altra banda, la quantitat de
diners invertida és menor fins que assegures que has trobat aigua.

A part d’això, la metodologia també serà diferent en funció del material que es
faci servir pel revestiment.


anells de formigó prefabricats: es va excavant la part de dintre de l’anell fins

que aquest s’enfonsa pel seu propi pes. Així, es van posant anells un a sobre de
l’altre. L’anell inferior té un element tallant que facilita la penetració en el
terreny. D’aquesta manera, el pou queda sempre revestit a mesura que es va
executant. En acabat, a la part superior del pou s’ha de segellar les juntes entre
anells amb morter. Per contra, els anells per sota el nivell freàtic s’han de deixar
algunes obertures o perforacions i per això no convé segellar les juntes. També
es poden fabricar anells filtrants a partir d’una composició diferent del formigó.



Ferrociment: així com el formigó armat, s’ha de fabricar in situ. La tècnica,

per tant, consistirà en combinar avanç i revestiment en petits trams d’una
distància entre 0,5 i 5m depenent de la cohesió del terreny. De totes maneres,
convé prendre mesures de seguretat mentre no es fa el revestiment per evitar
collapses.



Peces ceràmiques:s’ha de fer el revestiment un cop excavat tot el pou. Per

seguretat només es pot fer en terrenys cohesius.

En arribar per sota el nivell freàtic cal un drenatge (amb galledes o motobomba
si el cabal és elevat) per continuar l’execució de l’excavació. En llocs amb molta
variació del nivell freàtic de l’època seca a l’època humida s’haurà de tenir en
compte.
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És important guardar mostres del material extret durant l’excavació de cara a
obtenir informació més acurada del tipus de sòl i per tant de la productivitat del
pou.
Existeixen diverses tècniques per estimular l’aqüífer i augmentar l’eficiència del
pou abans de posar-lo en servei. La més senzilla d’aquestes tècniques és el
sobre-bombeig, que consisteix en bombejar a un ritme superior al de producció
del pou. Altres mètodes són el de reflux, reflux d’aire i bombeig o injecció.
Una altra qüestió a tenir en compte és que abans de començar a utlitzar el pou,
cal desinfectar-lo. En principi, un cop desinfectat, si el pou s’ha construït bé i es
segueixen els consells d’higiene, el pou s’hauria de mantenir lliure de
contaminació.

Manteniment d’un pou excavat
El manteniment requerit és força senzill però necessari per assegurar un bon
funcionament i durabliat de la infraestructura. Principalment es basa en la neteja
diària dels voltants del pou per mantenir unes bones condicions higièniques i
netejar el revestiment del pou unes dues vegades a l’any (dependrà del tipus de
terreny) per treure l’argila acumulada que pot fer baixar el rendiment. D’aquesta
manera també es té un control periòdic de l’estat del revestiment.

Activitat

Freqüència

Materials i recanvis

Netejar els voltants del pou

Diàriament

Netejar el dren

Ocasionalment

Reparar la tanca

Ocasionalment

Fusta, pedra....

Reparar la llosa

Anualment

Ciment, sorra, grava...

Netejar el revestiment

6 mesos

Aprofundir el pou

Rarament

Depenent de la solució
tècnica

Taula. Pou excavat: activitats d’operació i manteniment
Font: Manual de criteris tècnics per Projecte d’Aigua a Etiòpia, 2003. ESF-Intermon Oxfam
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Problemes freqüents en un pou excavat2


collapse durant l’excavació



collapse degut a revestiment incorrecte



cabal d’entrada massa baix degut a revestiment incorrecte



entrada de fins degut a revestiment incorrecte



contaminació degut a mala construcció de la llosa superior, incorrecta

localització del pou o falta de manteniment

Sistema de construcció estàndard de pous de la DNA-DAR
La DNA té un sistema de construcció estandarditzat des de fa més de 15 anys
que és el que fa servir EPARI. El sistema és amb anelles de formigó
prefabricades amb una dosificació també establerta. Algunes d’aquestes, així
com la llosa del fons del pou, són amb formigó porós (fet sense sorra) de
manera que permet l’entrada d’aigua i no l’entrada de fins.

Procés constructiu segons DNA3:

1.Collocació de les
primeres manilles

2.Excavació i segellat

3.Collocació de les
manilles següents

2

segons Manual de criteris tècnics per Projecte d’Aigua a Etiòpia, 2003. ESF-Intermon Oxfam
Per informació més acurada, consultar el document “Manual Poços, furos, captações de
nascentes. Construção e Manutenção de fontes de água nas zonas rurais. GERHARD BERGER
(HELVETAS), 1994”, també detallat a la bibliografia de referència.
3

13

Estudi de Tecnologies apropiades per abastament d’aigua rural a Funhalouro , 2009

Esquema d’una manilla
filtrant

Planta de la font

Font: Construção e Manutenção de fontes de água nas zonas rurais.
GERHARD BERGER (HELVETAS), 1994”

Estimació de costos
El cost mitjà de la construcció d’un pou segons EPARI, incloent el cost dels
materials i salaris dels treballadors, és de 150.000MT, i mai menys de
130.000MT.
El ritme de construcció és de 1-3 manilles collocades per dia. Si hi sumem el
temps de construcció i curat de les manilles, i 2 dies per la construcció de la part
en superfície (zona impermeable i canalització de drenatge), surt un total de 20
dies de mitjana per la completa construcció del pou.
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5.2.Pous perforats

El criteri principal per escollir entre un pou excavat i perforat és la profunditat
de l’aqüífer, ja que aquest últim pot arribar fins a 200m, tot i que si es vol posar
una bomba manual aquesta es redueix als 80-90m. Un avantatge que presenten
els pous perforats és que acostumen a tenir nivells inferiors de contaminació
fecal. Per contra, el seu reduït diàmetre fa que tinguin poca capacitat
d’emmagatzemament i a més dificulta el manteniment ja que una persona no hi
pot accedir. Com ja hem dit, el criteri de la DNA és que a partir de 15m convé
fer perforació abans que excavació.
Les parts principals d’un pou perforat són:
•

Part exterior: igual que en els pous, ha d’estar tapat amb una llosa
normalment de formigó a fi d’evitar contaminació.
•

Part

per

sobre

el

nivell

freàtic: revestiment amb un
tub de PVC o acer galvanitzat
per prevenir el collapse. En
aigües corrosives s’aconsella
l’utilizació de PVC, tot i que
és

menys

resistent

als

esforços.
•

Per

sota

el

nivell

freàtic:

pantalla i filtre de grava. La
pantalla

permet

d’aigua,

actua

l’entrada
de

suport

estructural i ha d’impedir que
els

fins

entrin

al

tub.

Al

voltant, i també en funció de
l’espai, es colloca un filtre de
grava

per

augmentar

el

diàmetre efectiu del pou i
evitar l’entrada de sediments.
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Procés constructiu
1. Perforació
2. Entubament
3. Installació del filtre: es pot fer solidàriament a l’entubament o després.
4. Segellat com a mínim dels 3 m de la part superior per tal de prevenir
contaminació.
5. Installació de la bomba pertinent

Manteniment d’un pou perforat
El manteniment del pou perforat és mínim. Amb tota seguretat és la bomba la
part que requerirà més manteniment.
Activitat

Freqüència

Materials i recanvis

Netejar els voltants del pou

Diàriament

Netejar el dren

Ocasionalment

Reparar la tanca

Ocasionalment Fusta, pedra....

Reparar la llosa

Anualment

Rehabilitar el pou

Ocasionalment Grava, canonades...

Ciment, sorra, grava...

Font: Manual de criteris tècnics per Projecte d’Aigua a Etiòpia, 2003.
ESF-Intermon Oxfam

Problemes més freqüents d’un pou perforat4
•

corrosió de l’acer galvanitzat

•

baix cabal d’entrada degut a un mal desenvolupament del pou

•

entrada de partícules de terreny

•

contaminació degut a un mal disseny, execució o manteniment de la
llosa superior

•

4

collapse

segons Manual de criteris tècnics per Projecte d’Aigua a Etiòpia, 2003. ESF-Intermon Oxfam
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Tècniques de perforació:


Manual. Aquest sistema només dóna bons resultats si el terreny és sorrenc i
no hi ha cap estrat rocós. A la província de Inhambane no es fa servir en la
majoria dels casos, tot i que existeix alguna empresa dedicada a això. Per la
simplicitat de les eines utilitzades aquesta opció és més econòmica. Com a
desavantatges, té el temps d’execució, que és molt més lent, i el risc de
trobar estrats rocosos. Consultar la bibliografia de referència per informació
més acurada.



Empresa. ESF ja té certa experiència amb les empreses Profuro i G.M. Todd
Irrigation. El temps necessari per executar una perforació sol ser d’un matí.
Els costos aproximats per un furo de 45m, incloent recerca geofísica i
construcció completa (sense bomba), i IVA inclòs són:

Estimació
cost/m furo
Estimació cost
total furo

dades 2008

dades 2006

6.457 MZM

6.310 MZM

290.562 MZM

283.945 MZM

Font: ESF, 2006 i 2008. Canvi aplicat 1€=39MZM

Segons WE Consult (2005)5 les partides que suposen un percentatge més
elevat del cost de construcció del furo són la perforació, el revestiment i la
installació de la bomba.

perforació
revestiment
bomba i installació

%cost total
31%
22%
20%

En el mateix informe, calcula el preu mitjà de construcció d’un furo amb bomba
inclosa a la Província de Inhambane en 228.173 (aplicant un canvi MT/$ de
27,3). Tot i això, aquesta dada pot estar ja molt desactualitzada.

5

Veure bibliografia de referència, “Avaliação da capacidade nacional do sector de perfuração
para o abastecimento de água rural em Moçambique. Relatório Final Preliminar WE
CONSULT, novembro 2005.”
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6. Bombes manuals

6.1.Tipus de bombes i funcionament

Abans de res, comentar que en aquest estudi s’ha descartat qualsevol bomba
que no fos manual, degut al seu cost més elevat i a la dificultat de
manteniment. Les bombes motoritzades que necessiten combustibles fòssils
requereixen comporten un cost de funcionament no assumible per les
comunitats, així com un coneixement tecnològic més especialitzat, cosa que
dificulta enormement la reparació en cas d’avaria. Les bombes amb panells
solars també s’han descartat degut al seu alt cost. Altres fonts d’energia com la
eòlica es descarten directament perquè el règim de vents a la zona no reuneix
les condicions.

Principalment hi ha dos tipus de bomba manual segons el sistema de
funcionament: recíproca o de pistó, i de corda, coneguda també com de
“mecate”. També hi ha les bombes de diafragma, però aquí no s’explicaran
perquè presenten una major dificultat tècnica.

Bomba recíproca

La bomba recíproca és la més utilitzada arreu del món. Està composta per un
cilindre amb un pistó connectat a la superfície de manera que es pugui fer pujar
i baixar des d’allà. Tant el cilindre com el pistó disposen de vàlvules que
permeten que l’aigua pugi però que no pugui tornar a baixar. El principi en el
que es basa és el moviment de l’aigua de zones de més alta a més baixa
pressió. El mànec en superfície pot ser de molts tipus: amb moviment vertical
tipus “manxa”, tipus “palanca”..
El procés de funcionament és el següent:
1. Quan el pistó es mou en sentit descendent, l’aigua passa a través de la
vàlvula del pistó.
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2. El pistó es mou en sentit ascendent.
D’una

banda,

l’aigua
superior

que
cap

empeny

ha
al

quedat
tub

cap
a

que

amunt
la

part

porta

a

l’exterior, ja que la vàlvula del pistó
queda tancada impedint que torni a
baixar. De l’altra, a la part inferior
disminueix la pressió, cosa que fa
pujar l’aigua del fons del pou.

Esquema bomba recíproca.
Font: RWSN, Rural water supply.

D’aquesta manera, en accionar la

Handpumps, Mechanised Pumps and

bomba des de la superfície, l’aigua

Surface Water.

surt intermitentment.
Els tipus de bomba recíproca més comuns
són la bomba de succió, la d’acció directa
i la de palanca.

Bomba de succió
Les bombes de succió tenen el cilindre per
sobre del nivell d’aigua, i normalment en
superfície. Per funcionar cal que el tub per
on puja l’aigua, que arriba fins per sota del
nivell d’aigua del pou, estigui ple d’aigua.
D’aquesta manera, en pujar el pistó, l’aigua
puja simplement per diferència de pressió.
Teòricament, amb aquest sistema es pot
succionar

aigua

fins

a

10

metres

de

profunditat, tot i que a la pràctica només
des de 7 o 8 m. L’avantatge que té aquest
tipus de bomba és que el cilindre es troba
en superfície, cosa que facilita molt el
muntatge

i

manutenció.

Com

a

Gràfic: esquema bomba succió.

inconvenient, el fet que el tub hagi d’estar
Font: rwsn, Rural water supply.
Handpumps, Mechanised Pumps
and Surface Water
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ple significa que per començar-ho a utilitzar, o després d’un temps sense usar,
cal que s’ompli d’aigua des de fora. Això suposa una dificultat en zones on
l’aigua de qualitat és escassa, i suposa una font de contaminació del pou.

Bomba d’acció directa
En aquest tipus de bombes, el moviment que fa l’usuari és de dalt a baix, i es
transmet directament a les varetes de la bomba. Les varetes estan fetes
normalment de tubs de plàstic, connectats de manera que cada tros està tancat
hermèticament. D’aquesta manera, aquests tubs floten dins l’aigua del tub
principal de sortida i es redueix la força que cal fer a cada braçada. Degut a la
petita folgança entre els diàmetres del tubs de les varetes i del tub principal, les
varetes desplacen aigua durant el moviment descendent, de manera que la
bomba proveeix aigua durant el moviment vertical i l’horitzontal.
Una vegada el tub principal i les “varetes” estan unides, no cal separar-les per
manteniment, ja que són prou flexibles com per estirar-les del pou o furo totes
unides. Totes les parts submergides són de plàstic i tenen pocs elements de
goma, cosa que facilita la collocació gràcies al seu pes lleuger, i evita la
corrosió davant aigües agressives.
Alguns models són Malda Pump, Nira AF-85 i Tara Pump. A Moçambic, però, la
DNA només té acceptada la NIRA AF-85. Aquesta és molt més usada al Nord del
país que no pas al sud.

Bomba de palanca
Aquest tipus de bombes s’utilitzen per profunditats majors, on el pes de la
columna d’aigua és més gran i per tant cal fer més força.
Hi ha molts models d’aquestes bombes, però tots es basen en el mateix principi.
D’aquestes, la DNA només autoritza la bomba Afridev, Indian Mark II,
Playpump, Volanta i Afripump (nova versió de Volanta). Fins ara recomanava
l’utilització de la bomba Afridev, però degut a nombroses experiències negatives
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està començant a recomanar l’ús d’altres models com l’Afripump.6 A continuació
s’especificaran les característiques tècniques només d’aquestes dues, ja que les
altres no gaudeixen del distintiu VLOM.

Bomba de corda
En realitat és un cas de bomba d’impulsió amb un moviment ascendent continu
de la corda amb pistons dins un tub. És lleugera i es pot construir i reparar amb
materials que es poden aconseguir fàcilment.
Consisteix en una roda i una corda lligada pels extrems en la que s’hi colloquen
uns pistons aproximadament cada 1m. Els pistons poden estar fets de polietilè o
de pneumàtic de cotxe, i s’ajusten deixant una petita folgança (1mm) al tub de
PVC que baixa fins al pou. En moure la roda, la corda es mou de manera que els
pistons pujen pel tub de PVC tancant un volum d’aigua que s’eleva fins al nivell
de superficie. A la baixada, la corda
va lliure dins del pou/furo, sense cap
tub de PVC. Poden funcionar en
perforacions de fins a 75mm de
diàmetre.
El flux és continu, a diferència del
que passa amb les bombes de pistó,
que és a cops. Cada pistó aguanta
l’aigua entre ell i el seu precedent,
de manera que la màxima columna
d’aigua
distància

que

es

produeix

entre

dos

és

la

pistons

consecutius. Així, la pressió radial
que suporta el tub de PVC no és
gens elevada.

Esquema d’una bomba de
corda en pou.
Font: Gabriel Rebassa, ISFApd, 2008

6

Per exemple, IRD té un prjecte per substituir bombes Afridev espatllades per Afripump.
Fins ara hi ha unes 90 bombes Afripump a Moçambic, principalment a les províncies de Gaza
i Manica.
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Tot i que a África la bomba de corda és molt minoritària, a Centreamèrica la
majoria de pous disposen d’aquest tipus de bomba. El model més utilitzat és la
bomba de corda aplicada a pous excavats, tot i que més recentment s’ha
experimentat amb l’aplicació a furos.

Bomba pedestal
La bomba pedestal, a diferència de les altres, funciona amb la força de les
cames. És la bomba que s’està implementant per irrigació a la Província.
Després d’algunes males experiències ara s’ha millorat la tecnologia, però
encara s’ha d’estudiar com fer la irrigació de manera més òptima. Un dels
principals problemes que hi havia és que s’intallava un dipòsit elevat per
facilitar l’emmagatzemament i la irrigació, però llavors els usuaris havien de fer
massa força per bombejar l’aigua, cosa que no era possible durant una estona
continuada.7 Aquestes bombes permeten bombejar l’aigua des d’una profunditat
de 2 o 3 metres.
La organització Conselho Cristão Moçambicano ha treballat força amb aquesta
bomba a la província. Arreu del món hi ha multitud de models, i fins i tot hi ha
expriències de contrucció totalment manual.

7

Informació obtinguda arran de converses amb la Direcció Provincial d’Agricultura. Aquests
estan molt interessats en noves tecnologies barates.
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6.2. Característiques tècniques de les bombes aprovades per la DNA
Bomba Nira AF-85
DESCRIPCIÓ
profunditat màx.
installació

NIRA AF-85
15m (12m recomanat)

tipus de pou

pou i furo

Diàmetre del
cilindre

50 mm

Cabal

50 l/min a 5 m
30 l/min a 10 m
20 l/min a 15 m

Potència
requerida
75 watt
Nº usuaris aprox. 400 persones*
Cost construcció
56.400 MT (per una profunditat de 12m)**
Cost manteniment
3.041 MT (canvi de peces cada 2 anys)

Fabricació

Capçal d’acer galvanitzat, i braç d’acer inoxidable. Part
submergida de HDPE (High density polietilè). Resistent
a la corrosió.
Seu a Finlàndia, Tanzania i Ghana

Installació

Fàcil, no requereix equipament específic

Material

Manutenció
Accés a peces de
recanvi
Avaries freqüents

VLOM. No necessita grua ni eines especials.
Importades de Tanzània
afluixament de l'anella del pistó, esquerdes a la bomba,
desconnexió de la palanca..

Fotografia

Font:NIRA Pumps
Fonts: DN; Rural Water SupplyTechnology Options (Skat Foundation,
2005); Sontemaq Lda
* calculat a partir del cabal més baix, considerant l’ús de la bomba durant 8h, un
consum de 20 litres per persona i dia, i una pèrdua d’un 10%.
** Cost del distribuidor de Pemba, més un 20% en consideració del lucre de
l’empresa de perforació i un 15% per considerar el transport (segons estimació de Sr.
Jumo, Sonteq Lda)
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Costos manteniment (peces que cal canviar cada 2 anys)8:

Preço
(MT) com
IVA
Shock absorver
658
Sleeve bearing
2.740
plunger body
1.699
plunger ring
986
TOTAL
6.083
Font: SONTEMAQ, Lda (Distribuidor de bombes Nira a Pemba)
Descripção

Cost segons la profunditat de la bomba NIRA AF-85:
Profunditat (m)

USD

1,5
957
2
1.080
3
1.117
4
1.250
5
1.275
6
1.315
7
1.453
8
1.473
9
1.512
10
1.648
11
1.676
12
1.713
13
1.853
14
1.872
15
1.925
16
1.956
17
2.095
18
2.132
19
2.162
20
2.300
21
2.337
22
2.495
Font: SONTEMAQ, Lda
(Distribuidor de bombes
Pemba)

Preço
(MT)
26.222
29.592
30.609
34.236
34.935
36.031
39.812
40.360
41.429
45.155
45.922
46.936
50.772
51.293
52.745
53.594
57.403
58.417
59.239
63.020
64.034
68.363
Nira a

Altres observacions i experiències de Nira AF-85 a Moçambic
La majoria de bombes Nira estan situades al nord del país, així com el
distribuidor, Sontemaq, que té oficina a Pemba.

8

Per més informació sobre els costos unitaris de les peces, veure documentació annexa.
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Bomba Afridev
DESCRIPCIÓ
profunditat màx.
installació
tipus de pou
Diàmetre del cilindre
Cabal

Potència requerida
Nombre usuaris
Cost construcció
Cost manteniment
Material

AFRIDEV
45m (fins 80m amb un suport de base)*
pou i furo
50 mm
23l/min
18 l/min
15 l/min
12 l/min

a
a
a
a

10m
15m
20m
30m

75 watt
250 persones**

62.966 MT (per profunditat de 45m)
900 MT/any
El capçal està fet d’hacer galvanitzat, les varetes
d’hacer inoxidable o de fibra de vidre, el tub principal
de PVC i el pistó de llautó o plàstic. Resistent a corrosió.

Fabricació

És molt complicada la fabricació local. Les peces s’han
d’importar. Els proveïdors a Moçambic són Agroalfa,
Afridev Internacional,Kanes i IATA

Installació

Fàcil, no requereix equipament específic

Manutenció
Accés a peces de
recanvi

VLOM. No necessita grua ni eines especials.

Avaries freqüents

trencament o desgast dels tubs i varetes

Importades

Fotografia

Bomba a Sitila (Districte
de Morrumbene)
Font: ESF, 2009
Fonts: DNA; Rural Water SupplyTechnology Options (Skat Foundation, 2005)
*Versió amb suport de base: consisteix en un contrapès per suportar el pes dels tubs
i de la columna d’aigua. Aquest model usa varetes de rosca, tot i que també ha estat
en proves l’ús de varetes de fibra de vidre amb uns tubs de diàmetre menor (48mm
enlloc de 63mm) Ha estat en proves a la Provícia de Inhambane.
**Calculat a partir del cabal més baix, considerant l’ús de la bomba durant 8h, un
consum de 20 litres per persona i dia, i una pèrdua d’un 10%.
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Taula de costos per peces de la bomba Afridev
Nº
unidades

Descripção

Cabeça da bomba, com tampa de cabeça

1

Preço (MT) com IVA
unitário

total

4.550

4.550

pedestal com falange quadrada e 4 chumbadores com as
porcas

1

4.295

4.295

alavanca

1

3.100

3.100

biela

1

812

812

cavilha da biela ou (curta)

1

560

560

biela

1

630

630

falange cónica, metálica
cone de borracha ou Borracha cónica

1
1

600
85

600
85

cilindro/válvula de pé/pistão

1

3.800

3.800

tubo de sucção (1,5m de comprimento)

1

200

200

união de PVC Ø 72mm ext., 3cm altura (manga)

16

180

2.880

tubos de PVC 63mm ext., 2,80m comprimento

16

700

11.200

centralizadores de tubo de 4" u 6"

16

165

2.640

varetas de INOX, Ø 10mm, 2,80m comprimento, das
quais 1 com uma extremidade lisa, sem olho ou Vareta
macho (número total de varetas em função da
profundidade)

16

910

14.560

centralizadores de vareta (um centralizador por cada tubo
de revestimento)

16

80

1.280

1

200

200

jogo de cola e líquido de limpeza
corda polypropileno 6mm X x + 4m (dependendo
profundidade de furo)

1

10

10

jogo de 4 casquilhos

1

200

200

chave de caixa 24mm

1

150

150

vareta de pesca

1

720

TOTAL

720

52.472

Estimació dels costos de rutina
El fabricant recomana com a mínim dues manutencions rutinàries cada any.

Descripção

Preço total
Nº
(MT) com
unidades
IVA

Ferramentas para realizar a manutenção
chave de bomba nº 24
chave nº 17x19
vareta de pesca
TOTAL ferramentas
Custo de uma (1) manutenção de rotina
casquilho
sola-U
anel de borracha ou "O"
bobinas de válvula
centralizador de vareta
1/tub
TOTAL uma(1) manutenção de rotina

1
2
1

150
120
720
990

4
1
1
2

200
45
35
90
80
450
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Font: Recomendações pela gestão e manutenção de mini-sistemas de água e bombas
manuais. Custos básicos e fornecedores. Protocol de manutenção. ESF-DPSI, 2008. (preus
del 2008, de Afridev International)

Altres observacions i experiències de la bomba Afridev a Moçambic
Aquesta bomba és actualment la més usada a la província, de manera que és
té ja moltes experiències. La població hi està habituada i és la única que té
proveïdors a Maxixe. Per altra banda, sovint ha presentat problemes. Els més
freqüents són la falta de manteniment, la dificultat en la reparació en cas
d’avaria i la oxidació dels components a causa de l’alta salinitat de les aigües.
El principal inconvenient que presenta és que cal canviar algunes peces cada
pocs mesos, cosa que sovint no s’acaba fent per falta de pressupost o
capacitats logístiques o simplement perquè ningú se’n cuida. 9

9

Per més informació sobre la installació i manteniment veure la bibliografia de referència.
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Bomba Afripump
DESCRIPCIÓ
profunditat màx.
installació
tipus de pou
Diàmetre del cilindre

Cabal

Nombre usuaris
Cost construcció
Cost manteniment
Material
Fabricació
Installació
Manutenció
Accés a peces de
recanvi
Avaries freqüents
Experiències

AFRIPUMP
100m (A partir de 45m requereix un suport de base)
pou i furo
50 mm
25l/min a 10m
22l/min a 25m
18 l/min a 50m
14 l/min a 70m
10 l/min a 90m
200*

177.016 MT (per profunditat de 100m i 70 d’immersió de
bomba)
…
Cilindre d’acer inoxidable, pistó sense juntes de goma.
Tubs de PVC
És molt complicada la fabricació local. Les peces s’han
d’importar d'Holanda. El proveïdor a Moçambic és
BlueZone.
Fàcil, no requereix equipament específic
VLOM. No necessita grua ni eines especials.
Importades
Fugues en el cilindre
90 bombes en tot el país, provícines de Gaza i Manica

Fotografia

Font: www.fairwater.org

Fonts: DNA; Rural Water SupplyTechnology Options (Skat Foundation, 2005);
Afripump installation, Jansen Venneboer B.V., 2008
*Calculat a partir del cabal més baix, considerant l’ús de la bomba durant 8h, un consum
de 20 litres per persona i dia, i una pèrdua d’un 10%.
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Taula de costos per peces de la bomba Afripump

Nº
unidades

Descripção

afripump (pedestal, cilindre, mànec, suport de base)

Preço (MT) com IVA
unitário

total

1

58,500

58,500

rising main

25

2,480

62,010

tubs de PVC (2,9m i encaixos)

11

1,966

21,622

1

5,382

5,382

kit installació
TOTAL

147,514

Font: Bluezone LDA, 2009

Altres observacions i experiències de la bomba Afripump a Moçambic
La bomba Afripump es promou com “la bomba que no necessita manteniment”,
ja que està concebuda perquè totes les seves peces tinguin una llarga
durabilitat i no s’hagin de canviar amb freqüència com en el cas de la Afridev.
En el cas d’aigües corrosives, en principi només el capçal pot presentar algun
problema ja que totes les parts soterrades són de PVC o INOX. Per evitar un
desgast prematur convindria pintar regularment. Durant l’elaboració del
present document a la distribuidora Blue Zone no venien pintura anticorrosió
per la bomba.
Actualment hi ha diverses experiències al país, sobretot a les províncies de
Gaza (Samaritan Purse) i Manica. Un problema detectat fins ara és el
trencament del capçal de la bomba degut a una brusca manipulació.

10

A la Província de Inahmbane encara no n’hi ha cap d’installada, però IRD
preveu la installació de 15 d’aquestes bombes a partir de desembre de 2009.
(de les quals 5 a Funhalouro).
D’aquí poc li volen canviar el nom per evitar confusions amb la bomba Afridev.
Hi ha un distribuidor, Blue Zone, que té oficina a Maputo. Aquests fan la
installació de la bomba i fan també la formació tècnica al comitè de
manteniment de la bomba.

10

Segons Alfredo Mujovo, tècnic de Blue Zone.
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Bomba de corda
DESCRIPCIÓ
profunditat màx.
installació
tipus de pou
Cabal
Potència requerida
Nombre usuaris
Cost construcció
Cost manteniment
Material
Fabricació
Installació
Manutenció
Accés a peces de
recanvi
Avaries freqüents

Experiències

CORDA
35m
pou o furo
35 l/min fins a 10m profunditat
20 l/min fins a 20m profunditat
10 l/min fins a 35m profunditat
50 watt (dones i nens la poden mantenir durant
periodes llargs)
100*
…
…
La superestructura és metàllica, els pistons de goma i
tacs de fusta.
Nacional (Niassa, Cabo Delgado, Nampula i Zambézia)
Fàcil, no requereix equipament específic
VLOM. No necessita grua ni eines especials
excepte els pistons, tot és fàcil de trobar localment
trencament de la corda, ràpid desgast dels pistons
en proves a Cabo Delgado, Nampula, Niassa i
Zambézia. Projecte Pilot concluit. És necessari
assegurar la producció local de pistons i tubs d'elevació;
millorar el sistema de fixació dels pistons; protecció de
la bomba contra corrosió.

Fotografia

Bomba de corda installada prop de Lichinga, Província
de Niassa
Font: www.ropepump.com
Font: DNA; Rope Pump Manual Ethiopia, Practica Foundation

Altres observacions i experiències de la bomba de corda a Moçambic
Tot i que ja hi ha experiències a altres països, a Moçambic tot just està en fase
d’estudi. Aquest està sent dut a terme per ISF-Apd a Pemba, al nord del país.
Pel que fa a l’ús de la bomba de corda per pous excavats, a Moçambic no está
molt extès. Es tenen experiències a Zambèzia (Wateraid, IRD), Niassa
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(Wateraid) i Cabo Delgado (CARE). Existeixen altres variacions de la bomba de
corda com poden ser la aèrea, en que l’aigua es bombeja fins un tanc elevat, la
bicibomba o la de tracció animal. En el tancament d’aquest estudi es
desconeixia cap experiència a Moçambic amb aquestes dues últimes.
Hi ha tres fabricants de la bomba de corda a Moçambic que podrien proveir la
bomba: a Lichinga (Niassa), Pemba (Cabo Delgado) i Quelimane (Zambézia).
Tot i que la construcció local de la bomba sencera és possible, requereix una
inversió i una experiència, esforç que només seria rentable en el cas de la
prespectiva de fabricar-ne un gran nombre. Tot

i això, un dels més grans

inconvenients que es detecten per l’aplicació de la bomba de corda al Districte
de Funhalouro és la problemàtica dels pistons, ja que la resta de materials de
recanvi

són

fàcilment

accessibles.

La

majoria

dels

pistons

actualment

s’importen de Madagascar, tot i que a Lichinga hi ha un productor i existeixen
algunes iniciatives (Care i Wateraid) per impulsar la producció local.11 El preu
dels pistons és molt econòmic, però el fet d’haver-ho d’importar de lluny pot
donar problemes, si tenim en compte que els pistons juntament amb tota la
corda s’han de canviar un cop a l’any.
La fabricació local dels pistons s’hauria d’estudiar, ja que requereix certa
maquinària i donat el baix nombre de bombes de corda a la província, caldria
veure si és rentable. Per altra banda, es podria contemplar la possiblitat
d’utilitzar un altre tipus de pistons, com per exemple, circumferències fetes de
pneumàtic usat de manera que la fabricació local fos realment senzilla.

Superior: model de pistó de PE, que és el
que està estudiat per la DNA.
Inferior: Pistó de goma.
Font: Rope Pump Manual, Ethiopia.
Practica Foundation. Març 2006

11

Veure Relatório da Avaliação Final do Projecto Piloto para o desenvolvimento e fabrico da
Bomba de Corda em Moçambique. SKAT – RWSN, octubre 2006. (bibliografia de referència)

31

Estudi de Tecnologies apropiades per abastament d’aigua rural a Funhalouro , 2009

Comparativa entre bombes
A partir dels preus unitaris s’han estimat els costos inicials i de manteniment per a
cada model.
Comparativa costos entre els diferents models de bombes:

COSTOS
preu inicial (MT)
manteniment (MT/any)
vida útil
preu (MT)/any

Afridev
(profunditat
45m)
62.966
900
15
5.098

Nira AF-85
(profunditat
12m)

Afripump
(profunditat
70m)

63.364
3.041
15
7.266

177.016
500*
15
12.301

Corda
(profunditat
45m)
14.400
2.000*
10
3.440

*Estimacions, ja que no s’han pogut tots els preus de botiga.

Com es pot veure, la bomba de corda és molt més econòmica que la bomba
Afridev. En canvi, els costos de manteniment són més alts, i s’hauria de comprovar
que efectivament són assumibles per la comunitat.

Profunditats(m) adequades per les bombes estudiades:

32

Estudi de Tecnologies apropiades per abastament d’aigua rural a Funhalouro , 2009

7. Sistemes de recollida d’aigua de pluja

L’aigua de pluja és potser la font més accessible i neta que podem trobar. El més
gran i òbvi inconvenient és que no plou cada dia i que per tant s’haurà de trobar
sistemes per emmagatzemar l’aigua. Sistemes naturals d’aigua superficial com rius
o manantials solen ser una bona font, però en el cas particular de Funhalouro ens
trobem en que no n’hi ha cap. L’única aigua superficial és l’aigua que s’acumula a
les zones “baixes” i que forma una espècie de llacunes que poden romandre tot
l’any.
D’altra banda, donades les dificultats per accedir a l’aigua subterrània potable,
l’aprofitament de l’aigua de pluja pot ser una bona solució a Funhalouro. “Rainwater
harvesting”, el terme que s’utilitza en anglès per denominar la collecta d’aigua de
pluja, se sol aplicar a la collecta immediata d’aigua mitjançant superficies més o
menys impermeables disposades per a tal finalitat. A Funhalouro, ens trobem amb
la dificultat de trobar una superficie de captació, ja que el terreny és molt sorrenc.
Per tant, aquesta superfície l’haurem de construir nosaltres.
Els requeriments més bàsics que haurà de complir un sistema d’aquest tipus són:


prevenir l’aigua de tot tipus de contaminació



prevenir l’aigua de l’evaporació

De sistemes d’aprofitament de l’aigua de pluja n’hi ha de tot tipus, magnituds,
complexitat i pressupostos. Preses a les lleres del riu, barreres de terra i trinxeres
als vessants per laminar avingudes i afavorir la percolació, grans extensions on
recollir l’aigua que cau directament, sistemes d’aljubs...
En aquest estudi, per motius de costos i simplicitat, ens centrarem en la collecta
d’aigua de les teulades i el seu corresponent sistema d’emmagatzemament i en les
represes. Per evitar confusions amb el terme utilitzat, matisso que entenem
represes més com una “bassa” que com un embassament.
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7.1.Teulades
La primera opció per recollir l’aigua de pluja és aprofitar una superfície
impermeable ja construida: les teulades. A Funhalouro, per això, el primer repte
serà precisament trobar teulades amb unes condicions adequades de dimensió i
material, ja que les cases solen ser petites i de materials vegetals com ara
palla, i els edificis públics més grans com ara escoles o centres de salut són
escassos.

Després, caldrà solucionar l’emmagatzemament. Aquest pot ser en

tancs en superfície o cisternes soterrades.
És important pervenir la contaminació de l’aigua de la cisterna, i especialment
l’entrada d’aigua bruta o altres elements sòlids com fulles, excrements,
insectes, sorra,...Per això és necessari dissenyar un sistema que permeti refusar
els primers litres de cada pluja, que són els que arrosseguen la brutícia
acumulada a la teulada o disposar d’un filtre a l’entrada del dipòsit que alliberi
l’aigua de qualsevol partícula sòlida.
A continuació es presenten alguns exemples, tot i que a la pràctica, la majoria
de sistemes existents a la Província no disposen de cas d’ells.
1. Manual. Consisteix en connectar manualment el conducte que porta l’aigua
collectada al dipòsit un cop ja ha plogut un determinat volum d’aigua. Tot i
que tècnicament és l’opció més simple, requereix una persona que estigui
pendent.

2. Bola

flotant.

El

sistema

consisteix en què l’aigua va a
parar en primera instància a
una cambra on hi ha una bola
flotant. La part superior de la
cambra

té

forma

de

coln

invertit, de manera que, a
mesura que s’omple d’aigua
bruta, la bola va ascendint
fins que obtura l’entrada. A
partir d’aquest moment, se
suposa
entra

que

l’aigua

provinent

de

que
la

Esquema sistema de refús del primer flux
d’aigua Font: Human-powered water-lifters,
Practical Action
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superfície de captació ja és prou neta i pot entrar al tanc. La cambra amb el
flux d’aigua descartat disposa d’una sortida que permet que es buidi
lentament de manera automàtica. Això té l’avantatge que no necessita
manipulació, però té l’inconvenient que mentre plou, es va perdent
constantment aquest petit cabal d’aigua. L’alternativa és posar un tap i
treure’l quan ha parat de ploure. Aquest aigua pot ser utilitzada per altres
usos com ara reg. (veure Figura 1.)

3.

Balancí. L’aigua de la teulada cau a un
canaló que té dues posicions: pot conduir
l’aigua cap al dipòsit o cap a un recipient.
Inicialment

està

collocat

per

conduir

l’aigua al recipient. Aquest, penja d’una
politja d’on també penja l’extrem del
canaló, de manera que quan està prou
ple, la politja s’ha mogut i ha fet canviar
la posició del canaló perquè condueixi al
dipòsit.

4.

Esquema sistema de refús del primer flux
d’aigua
Font: Human-powered water-lifters,
Practical Action

Decantador.

Decantador
Font: techmology notes 2008,
Wateraid

5.

Filtre de sorra.

Filtre de sorra
Font: techmology notes 2008,
Wateraid
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Disseny de la teulada
La teulada o superfície de captació pot tenir innombrables dissenys. El més
comú és fet de xapa de zenc corrugada, tot i que altres materials també poden
servir. S’ha d’evitar materials que puguin ser tòxics, com ara asbest o
superfícies pintades.
•

xapa de zenc o acer galvanitzat

•

materials vegetals locals. (per exemple, fulles de palmera que són
extensament utilitzades en construcció) Pot ser viable, tot i que són difícils
de netejar, retenen molt més l’aigua i poden deixar més matèria orgànica a
l’aigua. Tot i que a Funhalouro no hi ha palmeres, als Districtes veïns
(Massinga i Morrumbene) s’en poden adquirir a baix preu. S’hauria
d’estudiar un mètode constructiu amb certes variacions, ja que el sistema
tradicional no afavoreix l’escorrentia, i comprovar experimental que el
sistema efectivament dóna bons resultats.

Casa construïda amb teulada de
“macuti”, nom que reben les fulles de
palmera trenades que s’utilitzen en
construcció.

Teulada i cisterna construïda per
Intermón Oxfam a Massinga.
Font: ESF, 2009

Font: ESF, 2009

Càlcul aproximat de costos de les dues opcions constructives:

Una proposta per no fer una teulada en va, seria la construcció d’un local de
reunió per la comunitat, aprofitant al màxim materials locals. Considerant una
superfície de 72m2, corresponent a una planta de 70m2 i un pendent de teulada
del 20%. S’ha tingut en compte exclusivament el cost del material de la
teulada, ja que el de l’estructura seria similar en els dos casos, i no s’ha
comptat transport ni collocació.
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Placa acer galvanitzat:
Preu unitari:
Núm plaques:
Preu total:
Macuti:
Preu unitari:
Núm plaques:
Preu total:

330MT
17
5610MT

Manteniment : gairebé nul en tota la
seva vida útil.

5MT
180 (considerant una
superposició del 33%)
900MT

Manteniment: renovació total cada 2
anys.

De totes maneres, es necessitaria una superfície i un dipòsit de grans
dimensions per garantir aigua tot l’any. A tall d’exemple s’han realitzat uns
càlculs:

considerant la mateixa superfície de 72m2, una pèrdua del 10% de

l’escorrentia, i una demanda de 20 persones.
Demanda
nºhab:
l/hab:

Recollida
10 superfície (m2)
20 coef escorrentia

Balanç hídric12:
precipitació mitjana (mm)

oct

nov

des

72
0,9

gen

feb

33 66,6 113,1 102,6

març abril maig juny jul

124

69,1

24,6

17

10,4

ago

6,5

set

8,1 11,8

volum recolectable (m3)

2,14 4,32

7,33

6,65

8,04

4,48

1,59

1,10

0,67 0,42 0,52 0,76

demanda (m3)

6,00 6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00 6,00 6,00 6,00

mancança

3,86 1,68

-1,33

0,68

-2,04

3,56

4,41

4,90

5,33 5,58 5,48 5,24

1,33

0

2,04

0

0

0

excedent

0

0

0

0

0

Com es pot apreciar en el balanç hídric, només en dos mesos s’acaba amb un
excedent d’aigua. Això significa que amb la superfície considerada no és
possible ni tan sols abastir 10 persones (unes dues famílies) durant tot l’any.
Per tant, el sistema de dipòsits s’ha de considerar com a tecnologia
complementària a altres.

Gràfic comparatiu per
mesos del volum
(m3) d’aigua
recolectable i la
demanda:
Font: ESF, 2009

12

L’aplicació d’excel utilitzada pels càlculs es troba a l’annex.
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Construcció del dipòsit
Igualment, el dipòsit pot tenir múltiples dissenys i s’haurà d’escollir l’opció més
adecuada. Les variables més determinants són si es fa soterrat, el material i la
mida, que serà funció de la quantitat i distribució de la pluja i la demanda.

TIPUS DE DIPÒSIT
AVANTATGES
SOTERRAT

INCONVENIENTS

• Millor preservació de

• Dificultat de reparació
• Dificultat de detecció de

l’aigua, en qualitat i
temperatura

fugues

• L’estructura no ha de

• L’aigua s’ha de pujar a

suportar tota l’empenta

superfície

A NIVELL

• No cal pujar l’aigua

• l’aigua s’escalfa més

DE TERRA

• Facilitat de construcció

• l’estructura ha de suportar

• Facilitat de reparació
ELEVAT

més esforços.

• l’aigua surt amb pressió

• complexitat de construcció

• funciona bé per distribució

• l’aigua s’escalfa més

o regadiu

Tipus de materials per a construir el dipòsit:
MATERIALS DIPÒSIT
MATERIAL
Formigó

AVANTATGES
• Genera mà d’obra local

INCONVENIENTS
• Part dels materials no són
locals
• Necessita grans quantitats
d’aigua

ferrociment

• Genera mà d’obra local
• Facilitat de construcció

• La majoria de materials no
són locals

• Fàcil disponibilitat dels
materials
Blocs

• Genera mà d’obra local
• Material “local”

• Poca disponibilitat del
material (només a Cidade
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Inhambane)

ceràmics
• No requereix

Plàstic

• No genera mà d’obra local
• Poca possibilitat de reparació

manteniment
• Fàcil disponibilitat dels

si es trenca

materials
• Facilitat de construcció
• Facilitat de construcció

Dipòsits

• No genera mà d’obra local
• Tecnologia provinent de Sud-

plegables

àfrica

de geotèxtil

13

• Poca possibilitat de reparació
si es trenca

Ferrociment
El ferrociment, tal com defineix el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y ciencias del medio ambiente14 , “és un tipus de construcció de formigó
reforçat, amb espessors fins, en el qual generalment el morter hidràulic està
reforçat amb capes de malla continua de diàmetre relativament petit. La malla
pot ser metàllica o d’altres materials adequats. (...) Les malles de reforç estan
formades

per

filferros

teixits,

trenats

o

soldats,

que

es

distribueixen

uniformement en la massa de morter, i com a principals característiques han de
ser flexibles per adapar-se manualment a diverses formes. “
Aquesta malla sovint és malla de galliner sobre una estructura rígida de barres
d’acer. En comparació al formigó, és molt més lleuger i també més econòmic.
Té una bona resistència al foc, i no s’oxida. Les seves aplicacions són
nombroses, i van des de construcció de vivendes, dipòsits per aigua fins
escultures i vaixells.
El procés de construcció no és gaire complicat, i es pot fer de manera local,
amb mà d’obra no experimentada sota la direcció d’algú expert. En primer lloc
s’installen diverses capes de filferro amb la forma desitjada, i es reforça si és

13
14

L’empresa és AQUATAN. IRD està collocant aquest tipus de dipòsits a les escoles.
Veure bibliografia de referència, “Guia de construcción para estructuras de ferrocemento.

CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA I MEDIO CIENCIAS DEL MEDIO
AMBIENTE, Lima 2003”.
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necessari amb cable o barres d’acer. Després, s’omple amb un morter ric en
ciment (relació sorra-ciment 3:1).
Una de les grans avantatges és que precisa poc manteniment, i les reparacions
són simples de fer. Respecte el formigó, necessita gruixos de paret menors,
permet més llibertat formal i ofereix gran resistència a la formació i propagació
d’esquerdes, a la fractura, a tracció i a flexió. Les malles metàlliques no
modifiquen la resistència a compressió, que queda marcada per la del morter.
Per informació més acurada i requisits de disseny, consultar la bibliografia de
referència.

Dipòsit de ferrociment en construcció
Font: ESF, Sergio Oliete Josa, Agustí Pérez Foguet

40

Estudi de Tecnologies apropiades per abastament d’aigua rural a Funhalouro , 2009

7.2.Represes
L’objectiu de les represes és recollir i emmagatzemar l’aigua que cau
directament sobre la seva superfície o en una superfície de captació a nivell de
terreny. A diferència dels dipòsits, les represes resten a cel obert. Cal per tant,
tenir en compte algun sistema de filtació si aquesta aigua es vol utlitzar per
consum humà, així com alguna tanca de protecció per evitar els animals ho
facin servir d’abeurador. En aquest sentit, pot ser interessant construir si
aquest no existeix un abeurador pels animals per tal que no hagin d’anar al
mateix punt que les persones.
Evidentment, el disseny de la represa dependrà completament de l’entorn, però
és fonamental escollir el material. Si terreny ja és impermeable (rocós,
argilós,...) potser només cal delimitar el contorn. Si el terreny és permeable,
com

és

en

la

majoria

de

casos

al

districte

de

Funhalouro,

s’haurà

d’impermeabilitzar tota la superfície de captació, cosa que fa pujar molt els
costos.
L’excavació no sol ser molt problemàtica, ja que es tracta d’excavacions de
pocs metres de fondària i es pot fer a mà. La tria del material serà el que
condicionarà més el procés de construcció i el cost, ja que se sol tractar d’obres
de dimensions considerables. El formigó té bones prestacions, però presenta
alguns inconvenients. A banda de l’elevat cost, calen grans quantitats d’aigua
no salobre, fet que en una zona amb mancances hídriques pot suposar un
problema.
Una alternativa és algun tipus de geotèxtil. L’avantatge és que té una
collocació més simple, però d’altra banda és una tecnologia no local, i que no
proporciona gairebé mà d’obra local. A més, de cara a reparacions, es depèn
d’una empresa estrangera.
De cara al sistema de filtratge, és important que sigui senzill obtenir l’aigua ja
filtrada, sinó la gent agafarà directament l’aigua de la bassa. Per exemple, es
pot dissenyar un sistema soterrat de manera que l’aigua vagi directament al
filtre, i la gent obtingui l’aigua neta automàticament per gravetat o accionant
una petita bomba. Caldria assegurar que la distància de bombament fos de
pocs metres, de manera que l’esforç requerit fos realment mínim.
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MATERIALS REPRESA
MATERIAL
Formigó

AVANTATGES

INCONVENIENTS

• Genera mà d’obra local

• La majoria de materials
no són locals
• Necessita grans
quantitats d’aigua

Ferrociment

15

• Genera mà d’obra local
• Facilitat de construcció

• La majoria de materials
no són locals

• Fàcil disponibilitat dels
materials
Geotèxtil

• Facilitat de construcció

• No genera mà d’obra
local
• Materials importat16
• Dificultat de reparació

Càlcul orientatiu de costos
S’ha efectuat una càlcul molt aproximat de costos tenint en compte costos de
materials aproximats i la informació obtinguda de l’empresa COLLINS-Sistemas
de Água Hd de geomembranes, que subministra teles flexibles en HDPE amb
espessors diversos. Per a la nostra finalitat, recomanen teles de 1.0 a 1.5 mm
de espessura de HDPE.17 S’ha considerat una superfície de 50mx50m.
A tall de comentari, s’hauria de tenir en compte l’experiència en construcció de
represes de la ONG IRD, que després de fer-ne algunes de formigó, han passat
al geotèxtil ja que de formigó resultaven molt cares i era molt problemàtic
trobar aigua suficient per la construcció. Això no es reflexa en els càlculs
efectuats, de manera que s’haurien de refer tenint més informació.

Formigó (m3) (sense
transport)
Geomembrana (m2)
(transport inclòs)

Preu unitari
MTN

Preu Total
MTN

Preu Total €

2.700

2.086.400

52.200

3.440

8.603.300

215.080

15

S’hauria d’estudiar bé si és viable aquesta aplicació del ferrrociment.
IRD està construint represes amb geotèxtil de l’empresa sud-africana Aquatan, que té
sucursal a Maputo amb el nom de COLLINS-Sistemas de Água Hd.
17
Aquí s’indica en MTN, valor resultat d’aplicar un canvi de 27 MTN/R al valor
donat:R127,457.
16
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8.

Aigua subsuperficial

Per aigua subsuperficial s’enten aquella que podem trobar immediatament (en els
primers metres) al terreny sota superfície. Pot ser interessant fer especial atenció a
aquest recurs donades les característiques hidrogeològiques a Funhalouro: sòls en
general sorrencs, poca aigua superficial i aigua subterrània profunda i/o salobre.
Especialment les zones baixes, pot ser un lloc on obtenir aigua a poca profunditat i
de millor qualitat que l’aigua superficial.

Preses subterrànies
Un exemple de tecnologia que explota aquesta idea són les preses subterrànies.
Han estat utilitzades arreu del món, sobretot en zones on el nivell freàtic varia molt
d’una estació a l’altra. Es tracta estructures, que es construeixen sota terra per
interceptar el flux d’aigua natural de l’aqüífer fent pujar així el nivell freàtic aigües
amunt.
D’aquesta manera, l’emmagatzematge d’aigua es produeix de forma subterrànea,
cosa que confereix diversos avantatges ja que tant l’evaporació com el risc de
contaminació disminueixen. A nivell estructural, el fet que estigui soterrada fa que
el drenatge sigui menys crític i disminueixi considerablement, per no dir totalment,
el risc de collapse amb perjudicis a l’entorn. Per tal que sigui efectiva, cal que el
terreny estigui compost per estrats sorrencs sobre un estrat impermeable, ja sigui
estrat rocós o d’argiles. Per fer la presa, s’excava fins assolir aquest estrat. La
presa pot estar feta de diferents materials
sempre

que

suportar

bé

sigui
les

impermeable
empentes.

i

pugui

Normalment

s’utilitza formigó, argila compactada o una
combinació
Esquema presa subterrànea. Font:
www.rainwaterharvesting.org

de

materials

similar

a

la

configuració de les preses convencionals de
terra,

en

que

s’utilizen

diferents

granulometries per crear filtres naturals.
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Una variació de les preses subterrànies són les preses de sorra. Aquestes es
construexien en superfície en lleres de rius, amb l’objectiu d’interceptar les
partícules sòlides de major granulometria arrossegades per l’aigua i fer-les
sedimentar. Es construeix per fases per permetre que les sorres precipitin mentre
que les partícules de gra més fi segueixin
arrossegades per l’aigua. D’aquesta manera,
quan arriba l’època seca i el riu no porta cabal,
es

pot

accedir

a

l’aigua

que

ha

quedat

emmagatzemada en el dipòsit arenós. En
aquests casos, també pot ser adequada una

Esquema presa de sorra.
Font: www.rainwaterharvesting.org

estructura mixta.

Pous superficials
Tot i que normalment s’evita fer pous poc profunds ja que l’aigua té més
probabilitat de tenir contaminació fecal, en aquest cas, pot ser una opció a
considerar per tal d’obtenir aigua amb un nivell acceptable de salinitat. Encara que
aquesta aigua no sigui òptima degut a la probable contaminació, continua sent
millor que l’aigua dels bassals que sovint és la que moltes persones acaben bebent.
De totes maneres, seria bo acompanyar l’actuació amb mesures per assegurar la
cloració de l’aigua i conseguir així una bona qualitat.
Un pou de poca profunditat hauria de tenir un diàmetre gran per assegurar una
recàrrega ràpida. Com que la diferència de profunditat entre el fons del pou i el
nivell freàtic no és gaire alta, el gradient del nivell piezomètric creat no és gaire alt,
cosa que fa que el cabal cap al pou sigui escàs. Per assegurar un cabal d’aigua
suficient, doncs, cal ampliar el diàmetre del pou.
De fet, aquest tipus de pous ja són sovint utilitzats per la població local per regar o
beure, però no solen tenir cap tipus de protecció.

Les zones de “baixes” podrien ser zones interessants on estudiar aquesta
possibilitat.
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9. Consideracions generals del punt d’aigua

Hi ha una sèrie de consideracions que s’han de tenir en compte per a qualsevol
punt d’aigua pel que fa al seu higiene.
Si es tracta d’un pou o d’un furo, aquests es poden contaminar a través de
filtracions si estan situats massa a prop d’un focus de contaminació com ara una
latrina o corral d’animals. Normalment es pren com a referència una distància de
30m, tot i que depèn del terreny i de la direcció del flux.

Font: Skat, Installation
and Maintenance Manual
for the Afridev Handpump,
Revision 2007

Per altra banda, si no es vigila també es pot contaminar des de la superfície:
•

caiguda de materials dins el pou

•

recollida de l’aigua amb un recipient brut

•

a través esquerdes per on passa l’aigua i torna cap al pou

•

persones o animals que beguin directament de la font

Per tal de minimitzar aquests riscos, s’ha de tenir present:
•

tapar sempre el pou/furo

•

impermeabilitzar en un radi d’uns 3m al voltant del pou, i fer un drenatge
que allunyi l’aigua bruta: així s’evita aigua estancada que afavoreix la
proliferació de mosquits i paràsits.

•

tancat per evitar que els animals ho facin servir d’abeurador. Si és adient, es
pot construir un abeurador exclusiu per animals i allunyat del punt d’aigua.

•

fer una neteja periòdica del punt d’aigua

•

campanya de formació i sensibilització a la població.
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10.Qualitat de l’aigua

Valors dels paràmetres de qualitat de l’aigua
A continuació es presenta una taula amb els valors dels principals paràmetres de
qualitat de l’aigua segons el Ministério Nacional da Saúde (MISAU)18. Corresponen
als valors per a font d’aigua pública no tractada. Es comparen amb els valors que
dóna la OMS.

Parâmetros

Unidades
MISAU

Parámetros microbiológicos
coliformes totais
NMP/100ml Nº
colónias/100ml

coliformes fecais

NMP/100ml Nº
colónias/100ml

limite
Unitats
máx.
OMS
admissível
-

NMP/100ml

0

0-10

NMP/100ml

0

mg/l Pt
TON

15
acceptable

vibrio cholerae
1000 ml
ausente
Parâmetros físicos e organolépticos
côr
TCU
15
cheiro
inodoro
condutividade
Ph

µhmo/cm

50-2000

PH

6,5-8,5

pH units

<8.0

insípido

FTN

acceptable

NTU

1000
5

NTU

<5

mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

1.5
200
10
5
700
300
3

mg/l
µg/l
µg/l
µg/l

1.5
200
10
5

µg/l

3

mg/l
µg/l

50
10
70
250
mg/l
µg/l

250
2 000

sabor
sólidos totais
turvação
Parâmetros químicos
amoníaco
aluminio
arsénico
antimónio
bário
boro
cádmio
cálcio
chumbo
cianeto
cloretos
cloro residual total
cobre
crómio

valor
OMS

mg/l
µg/l
µg/l

1000
50

18

Extret de Regulamento sobre a qualidade da água para o consumo humano, MINISTÉRIO
NACIONAL DE SAÚDE. Veure bibliografia de referència.
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dureza total
fósforo
ferro total
fluoreto
matéria orgânica
magnésio
manganês
mercúrio
molibdénio
nitrito
nitrato
níquel
sódio
sulfato
selénio
sólidos totais
dissolvidos
zinco
pesticidas totais

mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

500
100
300
1,5
2,5
50
100
1
70
3
50
20
200
250
10
1 000

mg/l
µg/l

3
0,5

µg/l
mg/l

0,3
1.5

µg/l
µg/l

100
1

µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

20
200
250
10
1 000

mg/l

3

Desinfecció solar

Ja fa anys que s’ha desenvolupat una tecnologia per potabilitzar aigua a través de
l’acció solar. Coneguda com a SODIS, (de l’anglès, solar disinfection), és tant
senzilla com deixar l’aigua dins d’ampolles de PET transparents durant 6 hores sota
l’acció del sol. En aquest temps, els microorganismes nocius per la salut
desapareixen.
Punts a tenir en compte (extret de www.sodis.ch)


Material, color i forma de l’ampolla: es recomana l’ús d’ampolles de PET, ja
que són lleugeres, no es trenquen, i no deixen substàncies tòxiques. A més,
han de ser transparents i sense color.



Turbidesa: l’efectivitat del mètode es veu reduida si la turbidesa és superior
a 30 UTN.



Meteorologia: si plou, el mètode no és efectiu, així com si està ennuvolat. En
aquest últim cas, l’ampolla s’hauria de deixar 2 dies



Contaminants químics: el mètode no redueix les concentracions de
contaminants químics.



Durabilitat de l’ampolla: es recomana canviar-la cada 6-12 mesos d’ús diari.



Altres bacteris: no es maten tots els bacteris, però si tots aquells perjudicials
per la salut humana. (per això no es recomana l’ús de coliformes totals com
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a indicador). El mètode pot eliminar fins nivells de contaminació fecal de
100,000 E. coli per 100ml.


Mida: no haurien de superar els 3 litres de capacitat.



Les ampolles han de collocar-se horitzontalment, de manera que l’àrea
directament exposada és superior.

IRD té experiència en aquest camp. Arran de converses, sembla que la tècnica en si
era eficaç, però l’aplicació no va ser gaire exitosa. El principal problema era l’accés
a les ampolles, tant des del punt de vista econòmoc com logísitic, per part de les
famílies de zones rurals, sobretot si es té en compte que s’han de canviar cada 6
mesos. A la Província de Inhambane es va fer una prova al Districte de Massinga,
que va presentar aquests problemes. En canvi, és una tecnologia que està donant
bons resulats a Beira, en zona urbana i periurbana.19

Font: www.sodis.ch

19

Per més informació, veure bibliografia de referència.
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11.Demanda

Per tal de dimensionar les infraestructures és necessari conèixer la demanda
existent. La dotació que es pren de referència en aquest tipus de projectes en
aaquest context geogràfic és de 20 lpd, considerada la quantitat d’emergència.

Pel que fa a l’aigua necessària per irrigació, no és senzill de quantificar, ja que es
requereix estudiar el tipus de sòl, les temperatures i dades d’evapotranspiració i
precipitació, etc., que poden variar molt entre zones properes. Arran de la visita a
l’Institut d’Investigacions Agràries (IIAM), es va obtenir la sèrie de volums d’aigua
necessaris per diferents tipus de cultiu a Massingir, Districte de la Província de
Gaza, que pot tenir similituds amb Funhalouro. Tot i això, aquestes dades poden
servir només per tenir una idea de l’ordre de magnitud, perquè d’un districte a
l’altre els valors poden ser molt diferents. El IIAM ha fet aquest tipus d’estudis a
altres Províncies, a vegades per encàrreg de privats, però no en té cap de
Funhalouro.

Requeriments d’aigua (mm) per a cultius al Districte de Massingir (Gaza)
month

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tmean

28

28

27

25

22

19

19

20

23

25

26

27

Eto(mm) 194 163 156 126 106

83

88 114 137 173 174 192

P(mm)

95

86

63

28

24

27

55

5

4

10

24

81 105 104

44

27

87

74

Growing
season
(days)

CROP

Planting
date

maize

1/04-1/05

140

Maize

1/10-1/11

120 147

52

36

67 154

Maize gr.

1/10-1/11

120 147

17

36

67 154

amendoin

1/10-1/11

120 121

46

34

52 121

But. Beans 1/04-1/05

105

8

34

74

73

30

Gre.
Beans

10/0510/06

100

3

31

66

69

34

Gre.
Beans

10/0210/03

100

30

84

70

25

onion

10/0310/04

130

17

67

87

86

69

33

49

Estudi de Tecnologies apropiades per abastament d’aigua rural a Funhalouro , 2009

Font: IIAM

D’altra banda, una de les principals activitats productives de la zona és la cria de
bestiar boví. A títol orientatiu es pot prendre el valor de 30l/animaldia com el
volum d’aigua que necessita un bou.
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12.Costos de materials

A continuació estan detallats alguns preus unitaris de materials de tres
establiments de Inhambane i Maxixe.

Preus materials

Descripció

Unitat

Tancs de plàstic
500 l
1.000 l
1.500 l

uds
uds
uds

2.000 l

uds

2.500l (vertical)
3.000 l (horitzontal)
5.000 l
10.000l
tanc sèptic 1.000 l
Malla galliner
1,8m x 25m
1,2mx 25m
Tubs estructurals acer
rodó Ø25mm 1,6mmx6m
rodó Ø38mm 1,6mmx6m
rodó Ø50mm 1,6mmx6m
rectangular 50x25mmx6m
rectangular 40x20mmx6m
rectangular 40x25mmx6m
rectangular 30x20mmx6m
galvanitzat, rodó Ø20mm 6m
tub PVC
Ø50mm 6m
Ø110mm 6m
Ciment
Cimento surebuilt (áfrica do sul)
Cimento moçambique
xapa
zinc 3mx0,25mm
acer galvanitzat corrugat
3,6mx0,6m
acer galvanitzat IBR 3,6mx0,6m
Barres acer
Ø12mm
Ø8mm
Ø6mm

uds

Preu MT IVA inclòs
KANGELA ROMÃO CONSTRUA
4.143
6.467
-

5.885
6.735

5.100
6.700

8.250

-

uds
uds
uds
uds

8.462
12.934
12.729
27.451
5.229

8.950
13.380
-

uds
uds

2.955
1.905

3.850
-

-

uds
uds
uds
uds
uds
uds
uds
uds

405
468
595
607
425
469
346

-

-

445
650
565
-

uds
uds

-

-

sac
sac

-

290

9.000
12.900
13.500
26.500
-

528
619
188
230

-

310

uds

278

-

-

uds
uds

333
593

300
-

-

59
39

125
65
35

uds
uds
uds

-

360

132
65
37
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Altres preus de referència20
MATERIAL
G.2

Unidades

Meticaes Euros

Cemento cola 20 kg

1u

79

2

Masa juntas baldosas ceramicas 1 kg

1u

45

1

G.3

Carretilla de obras "Falcon"

1u

990

25

G.4

Rastrillo

1u

109

3

G.5

Azada

1u

95

2

G.6

Azada

1u

95

2

G.7

Catana

1u

120

3

G.8

Pala de hierro

1u

173

4

G.9

Silicona

1u

100

3

G.10

Bloque de hormigón 20x20x40cm

1u

25

1

G.11

Bloque de hormigón 15x20x40cm

1u

15

0

G.12

Bloque de hormigón 10x20x40cm

1u

13

0

G.13

Pieza de hormigon prefaficada hueca
15x15x10cm

1u

0

0

G.14

Pieza de hormigon prefaficada para
pavimentacion exterior

1 m2

240

6

G.15

Red mosquitera ancho 1,2 m

1 m2

33

1

G.16

Red conejera 2,44X1,22 m

1 m2

525

13

RA

Recogida de agua

RA.1

Canalon de P.V.C.

1 ml

116

3

RA.2

Bajante P.V.C.

1 ml

100

3

RA.3

Union bajante agua

1u

150

4

RA.4

Pieza de remate canalon

1u

45

1

RA.5

Pieza de fijacion canalon

1u

38

1

RA.6

Pieza de agarre bajante

1u

45

1

RA.7

Deposito de agua de plastico color
capacidad 10.000 l

1u

20.811

562

RA.8

Deposito de agua de plastico color
capacidad 5.000 l

1u

10.911

295

RA.9

Deposito de agua de plastico color
capacidad 500 l

1u

4.106

111

20

Són preus orientatius, ja que estan desactualitzats.
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13.Contactes de proveïdors

Botigues de materials de construcció
Nom
empresa

Kangela SA

Adreça

Telèfon/fax

Correu
electrònic

Bairro Balane 1
Rua das FPLM,
Inhambane

'+258 293
20913/ +258
293 20913

alex.vergos
@kangelamz.com

Organizações
Rua 7 Abril,
António
Maxixe
ROMÃO
COLLINSSistemas de
água Hd

Av. 25 de
Setembro 2526
2ºandar
(Maputo)

+258 82
3249980/
+258 320
3780
tel: 258
21322185
cell: 258 82
4777910

Observacions

També tenen botiga a
Maxixe

Materiais de
Construção e
Ferragem

palcardoso
@tec.co.mz

És la sucursal de
l'empresa sudafricana
AQUATAN. Contacte
proporcionat per IRD.

Taula de contactes d’empreses de perforació21
Nom
empresa

Adreça

EPARI
Maxixe

Av. Eduardo
Mondlane nº
G.M. TODD
2529, 2º
IRRIGATION
Andar, Flat 7 –
LDA
C.Postal 4228,
Maputo

PROFURO
INTERNATI
ONAL Lda.

Avenida da
Namaacha Km
6, Matola
Maputo
MOZAMBIQUE

Telèfon/fax

Correu
electrònic

Observacions

82 3149690 (Sr
Moises, Director)
/ 293 30581/fax:
293 30581

Fan pous i furos
amb els mètodes
estandartizats de la
DNA.

Telfax: (258)
3332321 / Cellx:
(258) 3009212

ESF ja ha treballat
amb aquesta
empresa.

Tel.
00258.1.780489 profuro@vir
/ 780612. Fax
conn.com
00258.1.780358.

ESF ja ha treballat
amb aquesta
empresa.

21
Hi ha un llistat exhaustiu de totes les empreses de perforació (2005) a “Avaliação da
capacidade nacional do sector de perfuração para o abastecimento de água rural em
Moçambique. Relatório Final Preliminar WE CONSULT, novembro 2005.” Veure bibliografia de
referència.
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Proveïdors de bombes manuals a Moçambic

Nom
empresa
NIRA

NIRA

SONTEMAQ,
Lda
AFRIDEV
Agro Alfa
S.A.R.L.
Afridev
International
LDA
KANES

Adreça
(Est Àfrica)
Tanira Ltd.
P.O.Box 890
Nyerere Road
Dar es Salaam,
Tanzania
Av. Alberto J
Chipande
(Pemba)

Pàg. Web

www.nira.info

Telèfon/fax

255-22-2863851 / 2864573

Correu electrònic

Observacions

tanira@tanira.org

juma.momola@hotmail.com

Av. Angola, 2475
21.46.59.11/
www.agroalfa.co.mz
(Maputo)
82.300.75.70(Carlos)
Vladimir Lenine,
2888 (Maputo)

21.41.59.03 21.41.54.93

Av.IPLM, 1954
(Maxixe)

21.46.05.10

AV Kenneth
Kaunda, PH2,
R/C, Bairro
Coop, Maputo

258 21 41 42 17/ 41 42 21

carlos.loforte@agroalfa.co.mz

AFRIPUMP
BlueZone

Jansen
Venneboer
B.V.

Industrieweg 4
P.O. Box 12,
8130 AA Wijhe
The Netherlands

www.jansenPhone +31 (0)570 522525
venneboer.com
Fax +31 (0)570 523618
www.handpump.org

leif.bluezone@tvcabo.co.
mzmujovo@yahoo.com.br

jvg@jansen-venneboer.com
info@watsan.com
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Nom empresa

Adreça

Pàg. Web

Telèfon/fax

Correu
electrònic

Observacions

CORDA
820345480 (Carlos) Fabricante da Bomba de
CordaSr Xavier 826939180 Gestor do Programa da
WaterAid na Zambezia

ZAMBÉZIA

Programa Wateraid

Sr Chitime 827052140 Fabricante da Bomba de
Corda
NIASSA

Programa Wateraid
Sr Rene 845006189 - Gestor
do Programa da WaterAid
no Niassa

Serralharia
Angelina

rua Josina Machel
(Pemba)

820297480 (Sr.
Firmino Andrade)

Projecte sud-sud promogut per
CARE. Va promoure activitats
de formació a Cabo Delgado,
en les quals un fabricant de
Nicaragua es va desplaçar a
Pemba a transferir els
coneixements sobre la
fabricació d'aquestes bombes.

82 7006130 (Aníbal)

No és una empresa, és una
organització que ha estat
implementant aquesta bomba.
Contacte proporcionat per
DPA.

PEDESTAL

Conselho Cristão
Moçambicano
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14.Conclusions i recomanacions

Després de treballar en el present document, entrevistar diversos personatges i
visitar terreny, la principal conclusió a la que s’arriba és que actualment a
Funhalouro encara no s’ha trobat una solució eficaç i de baix cost per l’abastament
d’aigua. Per tant, la opinió de l’autora és que la direcció a seguir ha de ser la de
innovar en algun aspecte, ja sigui aportant millores a sistemes existents o
implementant tecnologies noves a la zona.
Una altra consideració important a fer és l’objectiu que s’hauria de mirar d’assolir,
tot i que és un gran repte, seria aconseguir aigua en els últims mesos de l’època
seca (agost-novembre), ja que és quan la població realment té necessitat.
Com a possibles línies de treball que poden ser interessants, destacaria:


L’aprofitament de les baixes. S’hauria de fer un estudi hidrogeològic acurat
per comprovar-ho, però el fet que algunes permaneixin amb aigua fins al
final de l’època seca fa pensar que en aquests punts el nivell freàtic està
elevat, o hi ha certes capes de materials impermeables a no gaire
profunditat. En aquestes zones es podrien fer pous de gran diàmetre.



Represes. Abans que construir-les a les baixes, la proposta seria construirles a una cota superior a la de les “maxambes” (zones de conreu) per
dissenyar un sistema de gravetat si han de servir per irrigació.



Construcció d’un local de reunió per les associacions de camperols. Per
construir una teulada de dimensions mitjanes i aprofitar l’aigua de pluja, es
podria construir un local de reunió i seu de l’associació, de manera que a
més

de

crear

una

infraestructura

d’abastamet

d’aigua,

es

crearien

infraestructures per enfortir les associacions. L’edifici podria estar feta amb
materials locals.


Bomba

Afripump.

Seria

interessant

fer

un

seguiment

de

la

seva

implementació. A priori sembla que pot ser una altrenativa gens descartable.


Bomba de corda. Pot servir per un rang considerable de profunditats. Tot i
que el cost inicial és clarament més baix que les altres, no és així amb el
cost de manteniment, que cal veure si és assumible per les comunitats.
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A part, altres aspectes interessants però en els que no s’ha pogut aprofundir en
aquest estudi són:


Macuti. Queda per veure la veritable funcionalitat d’aquest material fet de
fulles de palmera trenades per servir de superfície d’escorrentia en teulades.



Filtres de sorra. Existeix nombrosa bibliografia al respecte, per això no s’ha
donat prioritat a aquest tema.



Pistons de la bomba de corda. És l’aspecte d’aquesta bomba que fan dubtar
de la seva aplicabilitat. S’haurien de veure diferents opcions per als pistons,
i veure si són fabricables a Funhalouro, o si bé es pot assumir el fet d’haverho de comprar cada any a Zambèzia.



Material de revestit de la represa. És un tema important, ja que determina el
cost i l’eficàcia de la infraestructura, però alhora no està encara ben resolt.
Les experiències amb formigó fins ara han donat molts problemes. Potser es
podria plantejar algun tipus de terra compactada amb una petita proporció
de ciment i després impermeabilitzar amb una lletada de morter. S’hauria de
veure realment que no es produissin assentaments o moviments que
provoquessin esquerdes.



Dipòsit domèstic amb materials vegetals i morter. Hi ha experiències de
dipòsits familiars fabricats amb bamboo i morter en països asiàtics. Es
podria estudiar si es pot extrapolar la idea a algun material local. Pel que
sembla, formigó amb fibres naturals dóna problemes si estan exposats a
humitats altes, però potser es podria explotar aquest concepte per una altra
banda.
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www.rwsn.ch
www.skat.ch
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