ESTUDO TÉCNICO
Brasília, 27 de julho de 2020.
TÍTULO: DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS PELA SECA NA REGIÃO SUL
ÁREA: Desenvolvimento Territorial – Proteção e Defesa Civil
REFERÊNCIA:
PALAVRAS-CHAVE: 1. Proteção e defesa civil. 2. Seca no sul. 3. Prejuízos econômicos. 4. Gestão
de riscos. 5. Decretos de situação de emergência. 6. Danos humanos. 7.
Observatório dos Desastres. 8. Lei 12.608/2012 9. Instrução Normativa MI
nº 02/2016

1. INTRODUÇÃO
Entre 2019 e 2020, a seca prolongada na Região Sul causou o desabastecimento de água
para o consumo humano e animal, além de provocar danos e prejuízos nos principais
setores na economia dos Municípios afetados, em especial na agricultura e na pecuária.
Diante do cenário, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) elaborou este estudo,
com objetivo de mostrar os efeitos negativos causados por este desastre. Serão
apresentados os danos e prejuízos causados no sul do Brasil, em um recorte de 1º julho de
2019 a 9 de julho de 2020.
1.1.

Conceitos básicos

Seca – ausência prolongada, deficiência acentuada ou fraca distribuição de chuva ou
período de tempo seco suficientemente extenso para que a falta de precipitação provoque
grave desequilíbrio hidrológico.
A seca é um fenômeno natural que não possui uma definição rigorosa e universal. Pode ser
entendida como deficiência em precipitação (chuva) por um extenso período de tempo,
resultando

em

escassez

hídrica

com

significativas

repercussões

negativas

nos

ecossistemas e nas atividades socioeconômicas.
A CNM chama atenção que a conceituação da seca pode poder depender das
características climáticas e hidrológicas da região abrangida e do tipo de impactos
produzidos. No Brasil, seis meses sem qualquer precipitação no semiárido, por exemplo, é
considerado normal. Se isso ocorresse na Região Sul ou na Amazônia, seria catastrófico.
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Estiagem – período prolongado de baixa pluviosidade ou sua ausência, no qual a perda de
umidade do solo é superior à sua reposição.
Importante!
O Município que não for cadastrado no S2ID, na ocorrência de um desastre, caso queira
solicitar apoio do governo federal, deverá se cadastrar para receber recursos emergenciais
e terá de enviar à União uma solicitação de cadastramento por meio de ofício devidamente
assinado pelo prefeito.
2. NÚMERO DE DECRETOS CAUSADOS PELA SECA NA REGIÃO SUL
Em decorrência do desastre causado pela seca, muitos Municípios da Região Sul foram
obrigados a decretar situação de emergência e solicitar o reconhecimento federal por parte
da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Ministério do Desenvolvimento Regional
(Sedec/MDR). O objetivo foi estabelecer uma situação jurídica especial para execução das
ações de socorro e assistência humanitária à população atingida, restabelecimento de
serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas por desastre em conformidade com a
Instrução Normativa MI nº 02/2016, regida pela Lei 12.608/2012, que institui a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e dispõe sobre o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil (Sinpdec).
Gráfico 1 – Número de decretações de seca na Região Sul (julho de 2019 a julho de 2020)

Sede: St. de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus | Porto Alegre/RS | CEP 90130-000 • Telefone: (51) 3232-3330

600
531
500

449

400

300

200
69

100

13
0

Decretos

Reconhecidos

Registros

Não Reconhecidos

Fonte: Sedec/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

Entre 7 de julho de 2019 a 8 de julho 2020, a Sedec/MDR registrou 531 decretações de
anormalidade decorrentes da seca na Região Sul; destas, o órgão reconheceu 449,
correspondendo a 84,5% do total, ou seja, 13 decretos não foram reconhecidos até a data
da elaboração deste estudo (Gráfico 1). Outro dado importante é que a Região Sul possui
1.191 Municípios, sendo que deste número, 531 decretaram situação de emergência por
causa da seca, correspondendo a 44,5% do total.
Você sabia?
Entre 2012 e 2016, um em cada cinco Municípios brasileiros decretou situação de
emergência ou calamidade pública por causa da falta de chuvas. Assim, as dificuldades
trazidas pela seca se agravam, aliadas principalmente aos problemas ligados à falta do
saneamento básico, como doenças relacionadas a água contaminada, falta de
esgotamento sanitário e drenagem urbana.
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2.1. Número de decretações de seca na Região Sul por Estado
A Tabela 1 apresenta o número total de decretações decorrentes da seca por UF
registrados na SEDEC/MDR versus o número de reconhecimentos já realizados.
Tabela 1 – Número de decretações de seca na Região Sul (por UF)
UF
PR
RS
SC
Total

Nº
decretações
4
408
119
531

Registrados

Reconhecidos

Não reconhecidos

2
13
54
69

2
391
56
449

0
4
9
13

Fonte: SEDEC/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

A Tabela 1 demonstra que o Estado do Rio Grande do Sul foi o que mais decretou
anormalidades decorrentes da seca, com 408 decretações do total de 531 registradas na
SEDEC/MDR, correspondendo a 76,8%; seguido de Santa Catarina, com 119,
correspondendo a 22,4%; e Paraná, com 4 decretos.
3. PREJUÍZOS CAUSADOS PELA SECA – REGIÃO SUL
A CNM elaborou esse estudo a partir do recorte de 7 de julho de 2019 a 8 de julho de 2020,
mas foi a partir de outubro que a seca se agravou na região.
Sendo assim, em decorrência da deficiência das precipitações e da baixa umidade que
predominou durante meses, o impacto negativo decorrente deste desastre foi o
comprometimento da irrigação de plantações na região, em especial de soja e de milho, e o
exaurimento da armazenagem de água para consumo humano e animal. Os prejuízos na
agricultura e na pecuária, entre outros serviços essenciais como abastecimento de água e
comércio, ultrapassaram R$ 15,4 bilhões.
Em conformidade com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), todos os
danos e prejuízos informados pelos Municípios afetados foram devidamente registrados no
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), o qual foi criado e coordenado
pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec/MDR). Caso o Município
afetado precise de recursos da União para ações de recuperação e reconstrução de áreas
afetados por um desastre, necessariamente deve ser cadastrado no sistema para ter o
direito de solicitar esses recursos.
Outra atividade do S2ID é manter o banco de dados nacional atualizado e informatizar os
processos de gestão de riscos, de fiscalização e de prestação de contas. Assim
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incentivam-se a sistematização e a integração de diversos registros da Sedec/MDR, bem
como o Município também pode registrar e acompanhar os processos de reconhecimento
com a Sedec, além de atualizar e consultar informações sobre ocorrências de desastres e
gestão de riscos com base em fonte de dados oficial.
Saiba Mais!

A CNM elaborou a cartilha Municípios e o Convívio com a Seca, com o intuito de
apresentar propostas de convívio com a seca de modo a minimizar seus efeitos danosos
ligados à crise hídrica que afeta centenas de Municípios todos os anos.
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/MunicipioseoConvivioComaSeca_2017.pdf

3.1. Prejuízos dos Serviços Essenciais e Setores da Economia – Região Sul
A CNM destaca os valores dos prejuízos causados pela estiagem prolongada na Região
Sul nos principais setores da economia e nos serviços essenciais, conforme descrito na
Tabela 2.
Tabela 2 – Prejuízos causados pela seca na Região Sul por setores da economia
Setores afetados (Economia)
Agricultura
Pecuária
Indústria
Comércio
Serviços
Assistência Médica Emergencial
Abastecimento Água
Controle de Pragas e vetores
Transportes

Prejuízos R$
13.410.938.141,00
1.989.585.476,00
6.045.548,00
4.759.918,00
2.624.036,00
370.508,00
25.191.254,00
110.840,00
799.963,00
7.100,00

Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo
Total
15.440.450.204,00
Fonte: Sedec/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

A Tabela 2 demonstra que a seca causou mais de R$ 15,4 bilhões em prejuízos na Região
Sul, dos quais os setores da economia e de serviços essenciais foram os mais afetados,
quais sejam:




1º lugar: agricultura, R$ 13,4 bilhões em prejuízos;
2º lugar: pecuária, R$ 1,9 bilhão;
3º lugar: abastecimento de água, R$ 25,1 milhões.
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Conforme demonstrado na Tabela 2, a agricultura foi o setor mais afetado pela seca; diante
disso, a CNM verificou com Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater),
que as safras de soja e de milho ficaram 50% comprometidas na região.
Dados foram confirmados pelo 10° Levantamento de Safra da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab)1 que identificou na Região Sul uma queda de produção e
produtividade na safra 2020/2019 em relação à anterior de, respectivamente, 7,5% e 9,6%.
Saiba mais!
A CNM elaborou a Nota Técnica 22/2014, por meio da qual informa como o Município
afetado por desastre pode utilizar o cartão de proteção e Defesa Civil em conformidade
com o Sinpdec pelo seu cadastro no S2ID. A Nota Técnica também esclarece o
funcionamento do S2ID. Acesse para saber mais:
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/NT_22_2014_Cart%C3%A3o_Pagamento_D
efesa_Civil.pdf
3.2. Prejuízos por Estado
Considerando os prejuízos causados pela seca na Região Sul entre 2012 a 30 de junho de
2019, este estudo resolveu comparar esse total com os dados dos prejuízos atuais. O
Gráfico 2 evidencia o quanto os prejuízos causados pela recente seca de 2020 são
alarmantes.
Gráfico 2 – Comparativo de prejuízos causados pela seca na Região Sul – 2012 a 2019 vs.
2020

Acompanhamento da Safra Brasileira, 10º levantamento, jul. 2020. Disponível em:
https://www.conab.gov.br/component/k2/item/download/32327_b81d579517d7bc89b15b72e841195ebf
1
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Fonte: Sedec/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

Ao comparar os dois períodos descritos no Gráfico 2, é fundamental evidenciar que, nesse
recorte de 7 anos e 6 meses, os danos causados por este desastre na região
correspondem apenas a 18,4% dos prejuízos causados pela seca de 2020.
A CNM alerta que a seca é o fenômeno natural adverso que mais causou prejuízos aos
nossos Municípios nos últimos anos. Sendo assim, centenas ficam em situação de
emergência o ano inteiro, como é o caso dos Municípios nordestinos, pois são os mais
afetados.
Saiba Mais!
Acesse o estudo da CNM Prejuízos causados pela seca, que registra 23.283 decretações
de situação de emergência pela seca no Brasil entre 2003 e 2018, sendo 17.596 na Região
Nordeste.
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Estudo_preju%C3%ADzos%20causados%20pela%2
0seca%2024.10.2018.pdf

O Gráfico 3 demonstra os prejuízos causados nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.
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Gráfico 3 – Prejuízos causados pela seca na Região Sul (Comparativo por Estado em
2020)
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Fonte: Sedec/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

O Gráfico 3 demonstra que o Rio Grande do Sul foi disparadamente o Estado mais afetado
pela seca 2019/2020, com mais de R$ 14,4 bilhões em prejuízos, com 93,4% do total,
seguido de Santa Catarina, com R$ 989,9 milhões, e por último o Paraná, com R$ 26,1
milhões em prejuízos.
Importante!
O Estado do Paraná quase não divulgou seus prejuízos decorrentes da seca, apenas os
Municípios de Palmital, Prudentópolis, Rio Negro e São João do Triunfo decretaram
anormalidade e também informaram os danos e prejuízos causados. A CNM recomenda
que os gestores sempre informem os danos e prejuízos para evidenciar os reais impactos
que os desastres causam nos Municípios.
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Segundo a Conab, o Estado do Rio Grande do Sul foi o mais afetado, com uma queda na
produção de 26,2% e na produtividade de 28,6% na safra 2020/2019 em relação à anterior.
3.2. Prejuízos nos principais setores da economia por UF
A CNM destaca que a seca causou danos e prejuízos nos principais setores da economia
de serviços essenciais como agricultura, pecuária, indústria e abastecimento de água
potável.
As Tabelas 3, 4 e 5 demostram que o setor agrícola é marcadamente o mais afetado dentre
os demais.
Tabela 3 – Prejuízos causados pela seca no Paraná, por setores da economia
Setores afetados (Economia)
Agricultura
Pecuária
Indústria
Comércio
Serviços
Assistência Médica Emergencial
Abastecimento Água
Controle de Pragas e vetores
Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo
Telecomunicações
Transportes

Prejuízos R$
19.578.656,00
6.381.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.285,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Combustíveis
Total
26.124.341,00
Fonte: Sedec/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

A Tabela 3 confirma que os prejuízos mais significativos são na agricultura, pecuária,
indústria e abastecimento de água. O Estado do Paraná apontou exatamente os três
setores afetados: a agricultura, com prejuízos de R$ 19,55 milhões, correspondendo a 75%
do total de R$ 26,1 milhões; seguida da pecuária, com R$ 6,3 milhões, correspondendo a
24%; e por fim abastecimento de água, com R$ 164,2 mil, o que corresponde a 0,62% do
total de prejuízos no Estado.
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Tabela 4 – Prejuízos causados pela seca no Rio Grande do Sul, por setores da economia
Setores afetados (Economia)
Prejuízos R$
Agricultura
12.562.547.345,00
Pecuária
1.832.911.083,00
Indústria
3.178.088,00
Comércio
3.259.918,00
Serviços
1.604.036,00
Assistência Médica Emergencial
370.508,00
Abastecimento Água
19.770.821,00
Controle de Pragas e vetores
110.840,00
Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo
7.100,00
Transportes
723.728,00
Combustíveis
0,00
Total
14.424.483.467,00
Fonte: Sedec/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

A Tabela 4 também demonstra que o Estado do Rio Grande Sul foi o mais afetado pela
seca que assolou a Região Sul. Diante da grave situação, a CNM chama atenção que mais
uma vez a seca provocou mais prejuízos na agricultura, pois é possível verificar que do
total de R$ 14,4 bilhões, o setor sofreu um prejuízo de R$ 12,5 bilhões, correspondendo a
87%; seguido da pecuária, com R$ 1,8 bilhão, correspondendo a 12,7%; e em terceiro o
serviço de abastecimento de água, com R$ 19,7 milhões, correspondendo a 0,13% do total.
Tabela 5 – Prejuízos causados pela seca em Santa Catarina, por setores da economia
Setores afetados (Economia)
Prejuízos R$
Agricultura
828.812.139,00
Pecuária
150.292.993,00
Indústria
2.867.460,00
Comércio
1.500.000,00
Serviços
1.020.000,00
Assistência Médica Emergencial
0,00
Abastecimento Água
5.256.148,00
Controle de Pragas e vetores
0,00
Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo
0,00
Telecomunicações
0,00
Transportes
93.655,00
Combustíveis
0,00
Total
989.842.395,00
Fonte: Sedec/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.
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Finalizando, a Tabela 5 demonstra os prejuízos no valor de R$ 989,8 milhões causados
pela seca nos Municípios de Santa Catarina. Verifica-se que a setor agrícola foi o mais
afetado, com R$ 828,8 milhões de prejuízos, correspondendo a 83,7% do valor total;
seguido da pecuária, com R$ 150,2 milhões, correspondendo a 15,1%; e do serviço de
abastecimento de água, com R$ 5,2 milhões, correspondendo a 0,53%.
Dito isso, de acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (Epagri/SC), muitos pequenos agricultores perderam mais de 60% de seu plantio,
em especial a colheita de milho.
4. DANOS HUMANOS
A CNM alerta que a seca causa danos à propriedade, especialmente a rural, danos e
perdas na agropecuária, suspensão nos serviços essenciais, transtornos sociais e
econômicos, degradação ambiental, perturbação do bem-estar físico, mental e social
humano.
Sendo assim, o Gráfico 4 apresenta o número de pessoas afetadas em cada Estado da
Região Sul.
Gráfico 4 – Quantidade de pessoas afetadas pela seca na Região Sul por Estado
1,800,000

1,660,972

1,600,000
1,369,022

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

281,936
10,014
PR

RS

SC

Total

Fonte: Sedec/MDR, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.
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A seca severa deixou mais de 1,6 milhão de pessoas afetadas na Região Sul. Dentro
desse número, o Gráfico 4 mostra que o Estado do Rio Grande do Sul ficou em primeiro
lugar, com 1,3 milhão de afetados, o que representa mais de 82,4%; seguido de Santa
Catarina, com 281,9 mil afetados, correspondendo a 16,9%; e o Paraná, com pouco mais
de 10 mil afetados, o que corresponde a 0,60% do total de afetados.
Por conter períodos de precipitações pluviométrica mais abundantes que a Região
Nordeste, a Região Sul não está acostumada com a seca; dessa forma, buscar
mecanismos para conviver com seus efeitos negativos torna-se desafiador aos Municípios
dessa região.
A CNM alerta que as estratégias de convivência com a seca são, antes de tudo,
preventivas e, uma vez o fenômeno instalado, restam poucas opções ou ações imediatas
para combater seus efeitos sobre o abastecimento para consumo humano, animal e
atividades agropecuárias.
Sendo assim, um trabalho de avaliação da situação na região sugere, principalmente, o
que precisa ser feito depois de passado esse período mais crítico, para que, quando uma
seca nessas proporções voltar a se repetir, o Município afetado e sua população estejam
mais preparados e seus efeitos negativos sejam minimizados.

CONSIDERAÇÕES
A Confederação atua para que sejam disponibilizadas por parte dos Estados e da União
recursos financeiros e ações humanitárias para minimizar os efeitos causados pela seca no
Sul, pois os Municípios da região estão sofrendo com danos e prejuízos, em especial na
agricultura e no abastecimento de água para consumo humano e animal.
A CNM propõe intervenções para a redução da fragilidade dos sistemas de produção e a
busca por oportunidades econômicas que demonstrem mais resiliência aos fenômenos da
seca. Ressalta-se que a diversidade do quadro natural e social da Região Sul requer
alternativas diferenciadas de inovações técnicas e ações de políticas públicas integradas
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aos programas de desenvolvimento governamentais e da sociedade civil que podem
reduzir os efeitos do fenômeno da seca, sobretudo à população rural.
A seca é um evento climático difícil de ser previsto, mas intervenções e estratégias podem
ajudar as populações a estar mais preparadas para conviver com o fenômeno.
No caso da Região Sul, é necessário explorar alternativas dentro de contextos mais
transversais ligados às questões do uso da água, do solo e da biodiversidade, de forma
conectada ao clima e aos cenários de mudanças climáticas.
Também se torna importante investir na integração de sistemas que possam maximizar os
benefícios advindos da produção vegetal, produção animal, bioenergia, dentre outros, de
modo a propor soluções tecnológicas adequadas à realidade da seca no semiárido.

REFERÊNCIAS
Observatório dos Desastres
http://www.desastres.cnm.org.br/
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Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul - Emater/RS
http://www.emater.tche.br/site/
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Paraná - Emater/PR
http://www.emater.pr.gov.br/
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri/SC
https://www.epagri.sc.gov.br/
Publicações da CNM que abordam a seca:
Municípios e o Convívio com a seca.
Disponível em:
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/MunicipioseoConvivioComaSeca_2017.pdf
Estudo: Prejuízos causados pela seca - 2012 ao 1º semestre de 2017.
Disponível em:
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Estudo_preju%C3%ADzos%20causados%20pela%2
0seca%2024.10.2018.pdf
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