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RESUMO

A cidade da Beira é localizada na região centro de Moçambique, sofreu o efeito de uma
depressão tropical caracterizada por chuvas intensas que evoluíram num Ciclone Tropical
IDAI. O estudo tem como objectivo geral descrever a relação existentes entre as
características da cidade da Beira com as inundações, incentivando a construção resiliente
do centro urbano. A coleta de informação realizou-se através da revisão da literatura,
inquéritos, observação direta, relato das experiências vividas pelos residentes durante o
ciclone IDAI. O estudo constatou que houve perdas de vidas humanas, bens matérias e
milhares de pessoas ficaram desalojadas na cidade da Beira. Em termos de doenças de
saúde publica houve destaques para diarreias e malária. Para habitação e assentamentos
humanos representa uma oportunidade de efectuar uma mudança de paradigma no
desenvolvimento do modelo do centro urbano e na construção da resiliência em todos
níveis.
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Abstract

Disaster Risk Management is a permanent process of analysis, planning and decision-
making. The city of Beira, located in the central region of Mozambique, suffered the effect
of a tropical depression characterized by intense rains that evolved into a Tropical Cyclone
IDAI. The study's general objective is to describe the relationship between the
characteristics of the city of Beira and the floods, encouraging the resilient construction of
the urban center. The collection of information was carried out through literature review,
surveys, direct observation, reporting of the experiences lived by residents during Cyclone
IDAI. The study found that there were losses of human lives, material goods and thousands
of people were homeless in the city of Beira. In terms of public health diseases, diarrhea
and malaria were highlighted. As far as housing and human settlements are concerned, it
represents an opportunity to affect a paradigm shift in the development of the urban center
model and in the construction of resilience at all levels.
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1. INTRODUÇÃO

Devido à sua morfologia e condições geográficas, Moçambique está exposto a eventos

extremos relacionados ao clima, sendo os mais frequentes as cheias, ciclones e secas.

A vulnerabilidade face aos desastres resulta da sua localização na foz de nove rios

internacionais, a existência de zonas áridas e semiáridas, a longa extensão do território

nacional, que se localiza na zona de convergência intertropical sujeita a perdas e ganhos

excessivos de humidade, bem como a extensa zona costeira, que sofre a influência de

ciclones tropicais, e a existência de zonas sísmicas activas (Mendes, 2019).

A cidade da Beira, assim como a região centro de Moçambique no seu todo apresenta

um clima tropical húmido. O período mais chuvoso prolonga-se entre os meses de Outubro

a Março, sendo os meses de Junho a Setembro os mais secos do ano. Na estação seca e

fresca o afastamento dos centros das baixas pressões equatoriais e aproximação dos

anticiclones equatoriais tropicais de origem continental determina a ocorrência de brisas

moderadas e frescas de Sudoeste a Este com céu limpo e temperatura amena de baixa

durações a noite.

O ciclone Idai causou danos substanciais à cidade da Beira, destruindo cerca de 90%

da área (Mendes, 2019). As habitações precárias das populações dos bairros mais pobres

ficaram destruídas e as estradas intransitáveis, além do corte de energia eléctrica e os graves

danos nos sistemas de comunicação (Vaz, 2019). Além do Ciclone IDAI, a cidade da Beira

foi vítima dos resultados de cheias (do Rio Búzi), que afectaram milhares de pessoas dos

Distritos de Búzi e Nhamatanda, na qual foram reassentadas em algumas escolas públicas

do Município da Beira, em péssimas condições sanitárias, provocando focos de cólera e

malária (Manjoro e Rosse, 2019). Segundo Muzell (2019) verificou-se acima de mil mortes

e milhares de feridos e deslocados.

Como a cidade da Beira localiza-se na zona costeira situada a uma altitude muito baixa,

ligeiramente acima do nível do mar, esta característica torna-a vulnerável às mudanças

climáticas, a cidade está se tornando mais suscetível a enchentes e outros problemas

relacionados à água. Neste contexto é pertinente o estudo da gestão de riscos para

consolidação de estratégias e técnicas de construções resilientes face a desastres naturais

após o ciclone IDAI.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Idai
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Idai
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Idai
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_vulnerability
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_vulnerability
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_vulnerability
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_vulnerability
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2. OBJECTIVOS

O estudo tem como objectivo geral descrever a relação existentes entre as

características da cidade da Beira com as inundações, incentivando a construção resiliente

do centro urbano. E tem como objectivos específicos descrever o impacto do ciclone IDAI

para a população da cidade da Beira, descrever os riscos de inundações e formas de gestão

de riscos tendo em conta construções resilientes urbanas.

3. METODOLOGIA

A recolha de informação foi feita através da revisão da literatura, inquéritos,

observação direta, relato das experiências vividas pelos residentes durante o ciclone IDAI.

4. O CICLONE IDAI

O Ciclone Tropical IDAI desenvolveu-se inicialmente a 5 de Março de 2019 como

depressão tropical, próximo de Maganja da Costa, na província da Zambézia, em

Moçambique. Uma das cidades tingida foi a Beira, transitado para a província de Niassa,

indo em direcção ao sul do Malawi, e nos dias subsequentes propagou-se em direcção a

Oeste de Moçambique e Este do Zimbabwe, onde o seu impacto foi altamente destrutivo. O

ciclone IDAI classificou-se com a categoria 3, ou seja, foi extremamente intenso, com

ventos que chegaram a 200km/h (Vaz, 2019).

Segundo Müzell (2019), o Ciclone IDAI é considerado mais forte comparando-se com o ciclone

ELINE que passou pelo canal de Moçambique no ano 2000 matou mais de 800 pessoas. As

consequências do ciclone IDAI mede-se na perda irreparável dos danos matérias, visto que,

milhares de habitações localizavam-se em zonas inundáveis como mostra a figura1 (Manjoro e

Rosse, 2019). De acordo com o ponto de situação divulgado pelo Instituto Nacional de Gestão de

Calamidades (INGC) de Moçambique, registaram-se 518 vítimas mortais, 1.641 feridos e mais de

146 mil pessoas foram recebidas em centros de acolhimento.
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Figura 1- Sobreviventes aguardam equipa de salvamento Fonte:

Manjoro e Rosse (2019)

Segundo Müzell (2019), O desastre natural provocou várias doenças, destacando-se

a cólera e a malária. O Director do Serviço Nacional de Assistência Médica, Ussene Isse,

afirmou que foram registados centenas de casos de pacientes com problemas sérios de

diarreia. Para dar resposta a esse problema foram acionadas 900 mil vacinas contra a

cólera. Face ao desastre que o ciclone IDAI causou, na região centro do país, a

comunidade internacional no geral não ficou indiferente. O apoio veio de várias partes do

mundo e de diversas formas. Alguns países apoiaram com produtos (roupa, alimentos,

entre outros), outros, apoiaram com mão-de-obra especializada (médicos, esquipas de

salvamento, psicólogos, entre outros), e outros, ainda, com recursos financeiros. Dados

avançados pela Directora-Geral do INGC indicam que o país recebeu, em apoio às

vítimas do ciclone IDAI, 270 milhões de meticais.

5. RISCO DE INUNDAÇÕES

Entende-se risco como a probabilidade de ocorrência de dano, que depende de três

elementos:

Ameaça, vulnerabilidade e exposição. Se um destes três elementos aumenta ou decresce, o

risco aumenta ou decresce proporcionalmente (Abdula e Taela, 2005). De acordo com a

informação relatada pelos sobreviventes os três elementos descritos como impactantes para

a ocorrência do dano não tinha sido acautelado como prioritário. Nisto o impacto do ciclone

IDAI para a cidade da Beira foi considerado como severo.
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Constatou-se que as principais causas da inundação durante o ciclone IDAI foi

primeiramente devido a falta de planejamento em âmbito de bacia, no que concerne a

carência de gestão integrada e políticas públicas que visem o funcionamento dos rios

existentes na Província de Sofala, no qual situa-se a cidade da Beira, independentemente

das divisões administrativas. A segunda causa esta interligada com o tratamento pontual e

localizado dos sistemas de drenagem. A terceira causa tem haver com a Carência de

interdisciplinaridade, as soluções para os problemas de inundação muitas vezes

concentrasse nos aspectos económicos, faltando abordagem social, ecossistémica,

urbanística e até técnica, que integrem as soluções de drenagem ao ambiente em que se

inserem e à comunidade afetada. A quarta e a última esta relacionada com a falta de gestão

do risco. A questão das águas urbanas é tratada sem integração das fases do gerenciamento

do risco de inundações (Albano, 2013). Conforme salienta Abdula e Taela (2005), embora

haja uma tendência crescente no uso da análise do risco como instrumento de gestão, a

aceitação e a convivência com o risco, por parte dos tomadores de decisão e do público em

geral são ainda muito incipientes.

6. ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO AS MUDANÇAS CLIMATICAS APÓS O
CICLONE IDAI

Durante a pesquisa observou-se vários pontos importantes que devem ser abordados para

limitar impactos e destruição semelhantes aos gerados pelos ciclones IDAI como o caso de,

melhorar sistemas de alerta prévio e ação antecipada de ponta a ponta, Identificar vias de

evacuação e abrigos seguros nas comunidades e onde construí-los caso não existam, apoiar

desenvolvimento de meios de subsistência informados sobre os riscos, garantir que o

investimento de tempo e dinheiro na recuperação é utilizado para o benefício máximo.

Constata-se no local de estudo que algumas pessoas estão a adaptar as suas casas para serem

mais resistentes aos próximos ciclones através da melhoria da qualidade da areia ou das

fixações dos telhados. Muitas outras, no entanto, estão a reconstruir as casas como sempre

fizeram, colocando-as novamente em risco relativamente aos impactos dos ventos e da chuva.

A diferença na resposta, muitas vezes, não é uma falta de recursos, mas simplesmente uma

falta de conhecimento.

7. CONSTRUÇÕES RESILIENTES

O conselho municipal da cidade da Beira, descreve no plano de recuperação e

resiliência as áreas prioritárias, no qual a proteção costeira é considerada a mais vital de



XVII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste
15 Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa

6

todas. O ciclone IDAI atingiu a cidade da Beira na maré baixa. Segundo Manjoro e Rosse

(2019) se a maré estivesse alta durante a passagem do ciclone IDAI, os níveis da água do

mar teriam sido quase dois metros mais altos e a inundação da cidade a partir do mar teria

sido extensa. A acção importante se destaca na reabilitação de todo o sistema de drenagem

e sistema de saneamento da cidade da Beira e na reconstrução das estradas e espaços

públicos.

O processo de reconstrução da cidade da Beira tem várias etapas, umas das ajudas

muito importante destacada nas construções resilientes é descrito pela ONU Habitat (2019)

que incentivou a população a aderir a técnicas de construção resiliente para redução dos

riscos causados pelo ciclone IDAI. Fez-se palestras que formaram ferramentas necessárias

para a prática de habitações. Estas ferramentas mostram as características de uma habitação

adequada, características de técnicas de construção para habitação resilientes, Solução da

fundação e cobertura.

8. CONCLUSÃO

O impacto causado pelo ciclone IDAI na zona centro de Moçambique se faz sentir até

ao presente momento. Houve perdas de vidas humanas, bens matérias e milhares de pessoas

ficaram desalojadas na cidade da Beira. Em termos de doenças de saúde publica houve

destaques para diarreias e malária. No que concerne a habitação e assentamentos humanos

representa uma oportunidade de efectuar uma mudança de paradigma no desenvolvimento

do modelo do centro urbano e na construção da resiliência em todos níveis. É possível ler

na história que após este desastre de grande dimensão como o IDAI, a população tem

demonstrado uma imensa energia e habilidade em reconstruir as suas vidas. Esta habilidade

tem de ser mobilizada para construir melhores condições de habitação e educação da

comunidade, fazendo com que elas superem o trauma, garantindo melhores oportunidades

económicas e sociais. A gestão do risco de inundações é uma das ferramentas importantes

para redução dos danos em próximos desastres naturais.
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