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Destaques  
 

 
• A análise das imagens do satélite RFE e os dados das estações 

meteorológicas do INAM para o período de 11 de Novembro a 10 de 
Dezembro de 2002 suscitam apreensões em relação a retrocessos da 
corrente época agrícola. 

 
• O Centro de Gestão/Monitoria de Secas da SADC (“Drought Monitoring 

Center”) SADC-DMC e a FEWS NET emitiram comunicados de alerta 
baseados nas condições e panorama climáticos actuais. Estes 
comunicados exorta as agências  envolvidas na gestão de calamidades 
a começarem a formular planos de contingência pata lidar com a 
eventualidade de persistirem as actuais condições pré - seca.  

 
• A época de sementeira está em curso. Se a fraca precipitação persistir 

e as altas temperaturas se fizerem sentir, a colheita de 2003 pode ficar 
seriamente comprometida; especialmente no sul de Moçambique. A 
zona central ainda tem a possibilidade de voltar a fazer a sementeira. 
Na região norte a sementeira acaba de iniciar. 

 
• Os resultados da avaliação da Segurança Alimentar e Nutrição revelou 

que há aumentos de casos de má nutrição e uma escalada 
necessidade de ajuda alimentar.  

 
• Apesar dos preços da maior parte dos produtos tenderem a aumentar 

neste período do ano, este ano o aumento é ainda maior que o 
esperado.  
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Época chuvosa: Chuvas abaixo do normal criam 
preocupação  
 
As conclusões iniciais tiradas com base nas imagens do 
satélite RFE (precipitação estimada) e dos dados das estações 
meteorológicas para o período de 11 de Novembro a 10 de 
Dezembro de 2002 são passíveis a criar alguma preocupação 
sobre o potencial retrocesso da actual campanha agrícola. A 
série de figuras que  se segue é ilustrada para destacar a 
natureza do possível choque. A figura 1 mostra que a 
precipitação estimada para os primeiros 10 dias de Dezembro 
de 2002 foi inferior a 10mm na maior porção do país e esse 
índice é muito menor que o normal para esta época do ano. A 
Figura 2a ilustra a precipitação cumulativa do período que vai 
de 11 de Novembro a 10 de Dezembro, que é tipicamente o 
período em que se regista a maior precipitação da época 
agrícola. Este ano, porém, parece que a maior parte do sul e 

uma parte das áreas semi-áridas na 
zona central do país acumularam 
menos de 25 mm. A Figura 2b 
ilustra a media a longo prazo para o 
mesmo  período e a figura 2c ilustra 
a diferença entre as duas, o que 
indica claramente que a precipitação 
foi abaixo da media em mais de 
80% do país. 
 
Esta anomalia negativa é confirmada 
pelos dados observados do INAM 
(vide figura 3). Estes dados 

   RFE:  1-10 Dez 2002 

Figura 1 

Fonte: USGS 

  
-          

  

 

     Precipitação Acumulada (11 Novembro - 10 Decembro 2002)
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Figura 3 

Fonte: INAM 

     RFE: 11 Nov-10 Dez 2002    Média de RFE Diferença 

Figura 2 

Fonte: USGS
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observados de várias estações meteorológicas do INAM são comparados com a média (1971 – 
2000) de  precipitação calculada para o mesmo período. As estações meteorológicas de Pemba, 
Cuamba, Nampula e Angoche representam a região norte do país; a região central compraz as 
estações de Tete, Quelimane, Pebane, Chimoio e Beira; e Vilanculos, Inhambane, Xai-Xai e 
Maputo representam a região sul. 
 
Comunicados de Alerta 
 
O Centro de Gestão de Secas da SADC e a FEWS NET emitiram comunicados de alerta 
exortando a todas as agências envolvidas na Gestão de Calamidades para começarem a 
formular planos de contingência, na eventualidade destas condições pré–secas se mantiverem. 
Na região austral de África em geral, as chuvas até agira  estiveram abaixo da media nesta 
época, com a excepção da região central de Moçambique, onde ocorreram chuvas acima do 
normal. De acordo com o comunicados de alerta do SADC-DMC, a situação da precipitação 
pode vir a melhorar no remanescente da época chuvosa 2002/2003, mas, as hipóteses de tal vir 
a acontecer são diminutas, e espera-se que persista a situação de secura no sul de 
Moçambique. 
 
Novas análises suscitam mais inquietações sobre a precipitação na Segunda metade 
da época 
 
Dado o actual El Niño e a distribuição errática da precipitação em algumas partes de 
Moçambique até este momento na presente época, o desempenho da segunda metade da 
época chuvosa é de crucial importância. O Centro de Gestão/Monitoria de Secas da SADC vai 
acolher cientistas ligados a área do clima para uma reunião a realizar-se no dia 20 de Dezembro 
de 2002 em Harare, com vista a actualizar a previsão consensual para a Segunda metade da 
época. 
 
Uma análise recente do USGS preparada como contribuição para o encontro da actualização da 
previsão do estado do tempo indica que a precipitação para o período que vai de Janeiro a 
Março de 2003 pode ser abaixo do normal. O estudo examinou informação histórica sobre a 
precipitação  de uma vasta zona da África Austral, incluindo a maior parte do centro e sul  de 
Moçambique. Indica-se no referido estudo que os anos em que a precipitação de Outubro for 
mais intensa que o normal, tal como aconteceu em alguns pontos das zonas sul e centro de 
Moçambique, a precipitação abaixo do normal tem a maior probabilidade de ocorrer em Janeiro, 
Fevereiro, Março. 
 
Outra análise do USGS examinou correlações entre as temperaturas do mar e da superfície 
terrestre e o índice de satisfação dos requisitos de água do milho no fim da época, em 11 
regiões de plantio na África Austral. O sul de Moçambique foi uma das 11 regiões incluídas no 
estudo. Esta análise também indicava uma crescente probabilidade de condições de secura 
cima do normal. 
 
Deve-se ter em conta que estas analises são derivadas de módulos estatísticos e previsões 
baseadas em tendências regionais. As tendências locais podem não seguir a mesma tendência 
observada como um fenómeno regional. As análises completas estão disponíveis nos seguintes 
endereços electrónicos: www.fews.net  ou www.edcintl.cr.usgs.gov. 
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Impacto das chuvas fracas nas culturas 
 
O plantio ocorreu nos finais de Outubro e Novembro deste ano nas regiões centro e sul, 
coincidindo assim com as chuvas. Dada a precipitação das últimas semanas, é pouco provável 
que esta cultura tenha tido um bom desempenho até a esta altura. O milho, requer mínimos 
índices de água durante a primeira fase (i.e. os primeiros 30 dias) mas a partir dos 30 até aos 
80 dias precisa de água em proporções generosas e regulares para obter bons rendimentos.  
 
Quanto as áreas em que o plantio ocorreu nos finais de Outubro e princípios de Novembro, o 
milho está nas suas duas primeiras fases (cerca de 40-50 dias depois da sementeira). Se 
persistir a fraca precipitação, e se tal facto estiver associado a altas temperaturas, a colheita de 
2003 pode estar seriamente comprometida, particularmente na região sul onde os agricultores 
podem não ter a possibilidade de voltar a fazer a sementeira, uma vez que as chuvas 
geralmente terminam mais cedo nessa região. Na região central, é provável que os agricultores 
continuem a fazer a sementeira, desde que eles tenham sementes disponíveis para tal e se 
assim fizerem podem vi a ter uma colheita razoável. Na região norte o plantio acaba de 
começar ou está prestes a começar, uma vez que as chuvas são esperadas no início de 
Dezembro. 
 
Os Oficiais da Agricultura na região sul deram-nos a seguinte descrição dos desenvolvimentos 
da época agrícola até este momento: (1) Em Gaza, os agricultores perderam completamente a 
sua primeira sementeira devido a paragem das chuvas. Eles voltaram a semear e por ora as 
culturas estão em condições razoáveis; não obstante, se as chuvas irregulares persistirem, a 
provável colheita será afectada negativamente; (2) Em Inhambane as chuvas irregulares ainda 
podem comprometer a colheita, mas ainda é muito cedo para fazer afirmações categóricas; (3) 
em Maputo as chuvas que se tem registando vão mantendo as culturas vivas, apesar de não 
serem suficientes para responder aos requisitos de rendimento máximo. As pessoas continuam 
plantando para minimizar o risco de colheitas mal sucedidas.  
 
Resultados do levantamento da situação de segurança alimentar e nutrição  
  
O grupo de análise de vulnerabilidade em Moçambique recentemente fez a Segunda volta de 
levantamentos de segurança alimentar e nutrição. Os resultados deste levantamento foram 
divulgados aos 20 de Dezembro de 2002. 
 
Os objectivos do levantamentos eram primariamente: (1) analisar e avaliar a situação actual da 
segurança alimentar e nutrição das populações; (2) actualizar as assunções feitas no 
levantamento de Agosto, e (3) fornecer informação pormenorizada para ajustar a actual 
resposta de emergência quer a nível nacional quer a nível sub-nacional.  
 
Os resultados preliminares mostram indicam um ligeiro crescimento da população necessitada, 
comparada ao levantamento de Julho/Agosto. Esta mudança deve ao aumento das taxas de 
malnutrição, esgotamento das reservas familiares, o surto da doença de podridão radicular da 
mandioca, e a aos altos preços praticados, que diminuíram o poder de compra das famílias, 
especialmente na região sul. 
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A situação nutricional nas zonas em que foram feitos os levantamentos piorou recentemente, e 
está reflectida nos níveis de má nutrição aguda em todas as áreas afectadas pela seca nas seis 
províncias. Os resultados preliminares de nutrição indicam que em todas as seis províncias, uma 
média de 6.6% da população era considerada pobre em termos de condições de nutrição, com 
a província de gaza ostentando as taxas mais elevadas, na ordem dos 10 %, seguida por 
Maputo 7.7% e Tete 7.2%. Com a excepção de Sofala, a equipa de levantamento constatou 
que a taxa de malnutrição está acima dos níveis aceitáveis em todas as províncias visitadas. O 
facto de gaza ter a taxa mais elevada de má nutrição não é surpreendente dado facto desta 
área ter sido anteriormente mencionada como sendo a mais necessitada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Comité Nacional de Avaliação da Vulnerabilidade recomenda que na orientação geográfica, a 
resposta a seca dê prioridade aos grupos mais vulneráveis tais como crianças abaixo dos cinco 
anos, famílias chefiadas por idosos, famílias com um adulto criticamente doente e crianças, bem 
como mulheres gravidas e lactentes. No relatório do próximo mês serão dados resultados 
adicionais do levantamento.  
 
 
Disponibilidade e preços de alimentos 
 
Nesta altura do ano até a colheita do próximo ano as reserves alimentares diminuem 
continuamente. O Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA) disse que as 
quantidades de milho a ser vendidas pelos agricultores diminuiu, pois as famílias estão retendo 
as suas reservas para consumo próprio. Não obstante, o milho continua atravessando a 
fronteira no norte de Moçambique, de modo particular na Província da Zambézia. 

 
De modo geral é justo 
dizer que há suficientes 
quantidades de milho, 
feijão e batata doce, entre 
outros produtos disponíveis 
a nível nacional. Não 
obstante devido a muitos 
factores incluindo 
mercados com 
funcionamento deficiente, 
o comércio transfronteiriço 
continua devido a 
diferenciais de preços 
favoráveis nos países 

Percentagem de má nutrição aguda, 
severa e moderada (W/H<= -2 padrão 
de variação em relação á média) 
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vizinhos, infra-estruturas débeis do fluxo inadequado de excedentes internos para zonas 
deficitárias, o acesso de alimentos para as famílias é limitados nalgumas áreas e para diferentes 
grupos nessas áreas. 
 
Na maior parte dos anos os preços de maior parte dos alimentos básicos tendem a aumentar 
durante este período do ano, mas os preços deste ano parecem ser ainda mais baixos que o 
normal. Em Maputo, de modo particular, o preço a retalho do milho ficou estável por um 
período algo longo e chegou a descer até os meados de Novembro. Porém, na última semana 
de Novembro, o preço do milho em grão começou a aumentar rapidamente. Este aumento é 
devido a alta procura do milho, quer como alimento, quer como semente. O SIMA deu a 
conhecer que os consumidores em Maputo preferem  o milho da província de Gaza devido a sua 
qualidade e utilidade como semente. A actual escassez das chuvas pode forçar as pessoas a 
voltar a semear. Essa seria a razão porque muita gente está a procura de milho em grão para 
usar como semente. O gráfico também mostra que o preço de arroz, que é geralmente mais 
alto que o do milho, caiu abaixo do preço do milho na última semana de Novembro. 
 


