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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Companhia Nacional
de Abastecimento (CONAB) realizou o oitavo Levantamento de Safra, relativo ao mês de maio de
2012, para quantificar e acompanhar a produção brasileira. O resultado apontou uma queda de
safra no semiárido nordestino de 40% em relação à safra passada, em razão das dificuldades
climáticas, o que significa uma redução da produção de 1,24 milhão de toneladas, basicamente
de milho e feijão. Este resultado poderá evoluir após o levantamento relativo aos meses
vindouros.
O número de decretos de situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal (aceitos
pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e publicados no Diário Oficial da União) já alcançou 417,
o maior número dos últimos 5 anos.
O volume total de recursos envolvidos no conjunto de medidas tomadas pelo Governo Federal
contra e estiagem no Nordeste está estimado em R$ 2,7 bilhões. Além disso, o Governo está
fazendo um levantamento de obras emergenciais que podem ser realizadas num prazo de um
ano.
A seguir um breve resumo sobre a situação em cada um dos estados atingidos.
Bahia
Ao todo, já são 228 municípios em situação de emergência, atingindo 2 milhões de pessoas.
Além da perda na produção agropecuária, muitas famílias estão sem água nem para beber e
sem recursos para sobreviver no campo. Informações locais relatam situações extremas como a
da cidade de Anagé, na região sudoeste, que se encontra em estado de emergência há dois
anos e há cerca de três meses foi decretada em estado de calamidade pública. A estiagem
destruiu muitas plantações. O que vingou é pouco ou não serve para consumo humano. Por isso,
observa-se elevação no preço de alimentos de produção local. Mesmo quem se encontra
distante das regiões atingidas também sente os efeitos da estiagem no bolso. Em Salvador, os
preços da farinha de mandioca, do milho e, principalmente, do feijão - todos produzidos no
interior do estado - dispararam por causa da escassez. O feijão mulatinho, um dos mais
procurados nas feiras livres, bateu recorde de aumento. O quilo está custando R$ 10, o dobro do
que o consumidor pagava até março.
Cinco cidades do estado já confirmaram o cancelamento das tradicionais festas de São João e
outras sete anunciaram que vão reduzir a duração dos festejos.
Ceará
De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 99 municípios
cearenses foram gravemente atingidos pela estiagem, sendo que 28 estão em alta
vulnerabilidade e 71 em média e alta. A decretação do estado de emergência facilita o acesso
dos agricultores ao Garantia Safra, à Bolsa Estiagem e ao atendimento na Operação Carro-Pipa.
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O Comitê Integrado de Combate à Seca do estado do Ceará vai executar 1.500 projetos de
abastecimento d´água, em parceria com o Ministério da Integração Nacional. Enquanto isso,
órgãos do governo estadual estão fazendo o levantamento dos agricultores que não estão
cadastrados no Garantia Safra para que eles possam receber recursos do Bolsa Estiagem.
Segundo informações da Conab, 15 mil toneladas de milho já estão sendo destinadas para o
Ceará e mais 39 mil toneladas estão em processo de licitação para serem disponibilizadas.
A Fundação Cearense de Meteorologia afirmou no final de abril que a precipitação nas regiões
mais afetadas pela estiagem já estava 42% abaixo da média histórica. Dos açudes monitorados
pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado, apenas dez chegaram ao limite
máximo com as chuvas. No geral, os reservatórios estão ocupados com 69,86% da capacidade.
De acordo com os últimos dados da Empresa de Assistência Técnica e Rural do Ceará
(EMATERCE), todas as regiões do estado apresentam perdas na agricultura, que são, em
média, de 50%, mas em alguns pontos os números são mais acentuados.
Piauí
No Estado, cerca de 180 municípios sentem os efeitos da seca, com aproximadamente 1 milhão
de pessoas atingidas. Foi instalado o comitê gestor para monitorar e acompanhar as ações de
combate aos efeitos da estiagem. Além disso, o governo federal liberou o crédito de R$ 1 bilhão
com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para produtores e
empreendedores dos setores industrial, comercial e de serviços.
A possibilidade de prolongamento da estiagem no Piauí faz os órgãos ligados à manutenção de
barragens trabalharem com a possibilidade de racionamento de água. A medida será avaliada e
proposta ao Governo do Estado, em caso de necessidade.
De acordo com informações do DNOCS no Piauí, os reservatórios do estado estão com 60% de
sua capacidade. Barragens importantes do Piauí estão sendo usadas para regularizar o leito dos
rios. Segundo o Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI), as principais barragens já são
dotadas de sistema de controle de vazão para os municípios que ficam abaixo de suas
construções
A safra de grãos já foi comprometida em 150 dos 224 municípios piauienses, porém, não há
maiores detalhes sobre o volume das perdas.
Pernambuco
Segundo avaliações da Associação de Fornecedores de Cana do Estado de Pernambuco, a
estiagem que atinge aquela Unidade da Federação pode fazer com que o preço do açúcar e do
álcool aumente. De acordo com a Associação, a safra deste ano deve ser 20% menor do que no
ano passado, o que provavelmente vai pressionar os preços e refletir no valor para o consumidor
final.
A produção de leite caiu em 40% no agreste pernambucano. Além da estiagem, a praga da
cochonilha destruiu 70% da palma. O fato, somado à seca, deixou os animais praticamente sem
alimentação e sem água.
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Não é só no Sertão que a falta de chuva está causando prejuízo, também o litoral, a Zona da
Mata e o Agreste já foram atingidos pela estiagem. A previsão é de que esse período de seca vá
se estender pelo menos até outubro.
Rio Grande do Norte
O governo do estado anunciou a implantação de medidas para auxiliar os produtores do estado,
como o aumento do valor pago pelo litro do leite do Programa do Leite, de R$ 0,80 para R$ 0,83.
Em relação às ações em nível federal, o Seguro Garantia Safra vai beneficiar mais de 37 mil
famílias no Rio Grande do Norte, sendo a contrapartida do estado de R$ 1,2 milhão.
Outra ação que já está sendo implementada junto ao Ministério da Integração Nacional é a
construção de 18 mil cisternas. No total, 2.800 já estão em implantação. Além disso, há também
convênios com a Fundação Banco do Brasil, Funasa, Incra e Ministérios do Governo Federal
para a construção de outras cisternas a serem distribuídas em todo o estado.
Dentro das obras estruturantes o governo solicitou que as emendas parlamentares, direcionadas
para obras e ações nos 139 municípios em estado de emergência, fossem liberadas rapidamente
e de forma desburocratizada e que todas as ações do Programa Água Para Todos, como
cisternas, barragens submersas, adutoras fossem agilizadas para que nas próximas estações,
quando as chuvas voltarem, o governo possa estar mais estruturado para aproveitar melhor a
chuva, reservando mais quantidade de água.
A construção da Adutora do Alto Oeste, com previsão para término entre oito e doze meses, e a
construção de barragens submersas e pequenas adutoras no Seridó, assim como a adutora
Santa Cruz – Mossoró, vão beneficiar diretamente os municípios da região.
Paraíba
No Estado da Paraíba o número de municípios que foram decretados em situação de
emergência alcançou 170, o que representa 76% do total de 223 municípios paraibanos.
A estiagem vem causando sérios prejuízos à agricultura e pecuária locais. Dentre as ações
realizadas pelo governo do estado para minimizar os efeitos da estiagem estão a construção de
cisternas, barreiros e sistemas simplificados de água. Todas as ações são feitas em parceria
com o governo federal. Estima-se que sejam mais de 2,6 milhões as pessoas atingidas pela seca
no estado.
Alagoas
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)
ampliará suas ações em municípios do semiárido alagoano para combater os efeitos da estiagem
prolongada que atinge a região. Entre as principais medidas estão a intensificação e a
antecipação de metas do Programa Água para Todos, executado pela Codevasf em Alagoas, a
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exemplo da instalação de cisternas de consumo e a recuperação, perfuração e instalação de
poços artesianos.
Nesta primeira fase do Programa em Alagoas, a Codevasf implantará 7.429 cisternas de
polietileno para consumo humano em sete municípios alagoanos. A segunda fase prevê a
execução de ações com foco no armazenamento de água para produção de alimentos que
promovam a segurança alimentar e nutricional das famílias, com geração de renda a partir da
comercialização do excedente. Para isso, serão executadas ações como construção ou
recuperação de barreiros, perfuração ou recuperação de poços tubulares, implantação de
sistemas simplificados de abastecimento de água e implantação de cisternas de produção
acompanhadas de kits de irrigação. Serão vinte e quatro municípios alagoanos atendidos na
segunda fase do Água para Todos.
Atualmente, 33 municípios alagoanos sofrem os efeitos da estiagem prolongada.
Sergipe
A longa estiagem afeta diretamente mais de 140 mil pessoas na zona rural do Estado de
Sergipe. De acordo com dados do Relatório da Situação de Emergência elaborado pela Defesa
Civil Estadual, nos 18 municípios que decretaram situação de emergência, do total de pessoas
afetadas, 102.523 já vêm sendo abastecidas por meio de 129 caminhões-pipa.
Ações do MAPA na semana de 07 a 11 de maio
- A Secretaria de Política Agrícola (SPA) se fez representar na reunião com os Secretários de
Agricultura dos estados da Região Nordeste, na sede do BNDES, para detalhar as ações em
curso e discutir novas propostas para o enfrentamento da estiagem.
- Foi elaborada nova versão da minuta de Portaria que autoriza a “venda balcão” de milho aos
estados atingidos pela estiagem, propondo a expansão da quantidade máxima a ser adquirida
por cada produtor, de 1,8 tonelada para 3 toneladas, bem como a inclusão da Região Norte e do
norte de Minas Gerais (região da SUDENE) como passível de atendimento.
- O Secretário de Política Agrícola participou de audiência do Sr. Ministro do MAPA a autoridades
de estados atingidos pela estiagem.
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