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Falar em seca no Rio Grande do Sul não chega a ser uma novidade. Só para se ter uma 
idéia, nos últimos dez anos, em oito oportunidades os gaúchos sofreram com a falta de 
chuva, segundo dados da Conab. Desta vez o culpado é o efeito La Nina, que esfria as 
águas do oceano Pacífico e diminui o regime pluviométrico. A notícia é que desta vez, além 
do extremo Sul do País, também foram afetados os Estados de Santa Catarina e do Paraná, 
além dos vizinhos Paraguai e Argentina. "Tenho convicção de que estamos diante de efeitos 
do aquecimento global, porque não é possível tantas secas seguidas", avalia o 
superintendente de informação do agronegócio da Conab, Airton Camargo. De acordo com 
os números da entidade, nos Pampas, a produtividade será de 33 sacas por hectare na soja. 
Em anos bons, este número pode chegar a 40. "Ainda assim é melhor do que os 30 do ano 
passado", pondera Camargo. Contudo, em algumas culturas as perdas são bem maiores. A 
safra deve cair 17% no Rio Grande do Sul, 33% no Paraná, 8% em Santa Catarina e mais 
de 50% no Paraguai e na Argentina. 
 
De acordo com o pesquisador da Embrapa Agrometeorologia Carlos Reisser, entre os meses 
de novembro e dezembro, considerados vitais para a produção do milho, o regime de 
chuvas ficou 80% abaixo nessas regiões. "O normal seria chover entre 100 ml e 120 ml, 
mas em muitos lugares não choveu 20 ml", informa. Segundo ele, quando se fala em Rio 
Grande Sul, não se pode pretender que os regimes de chuva sejam os mesmos de outras 
regiões, como o Centro-Oeste, por exemplo. "Deficiência hídrica faz parte da agricultura 
gaúcha, mas de fato estamos percebendo estiagens  mais freqüentes",  analisa.  Uma das 
soluções, de acordo com a Embrapa, seria transformar regiões mais afastadas em novos 
pólos de fruticultura. "Alguns estudos nos mostram que o extremo sul poderia produzir 
frutas de grande valor agregado e ao mesmo tempo se livrar do risco das culturas da soja e 
do milho", acredita. "Isso se adequaria perfeitamente de Pelotas para baixo", avalia. 
 
Na opinião da meteorologista Patrícia Madeira, da Climatempo, não é possível avaliar se 
essas secas contínuas no Rio Grande do Sul são realmente fruto do aquecimento global. 
"Neste ano percebemos um efeito moderado do fenômeno La Nina, sem grande 
intensidade", comenta. Segundo ela, as variações podem ser muito grandes de um ano para 
outro, devido a uma conjunção de fatores. "Por exemplo, tivemos inundações no leste de 
Santa Catarina e seca no oeste, dentro do mesmo Estado", explica. "Tudo provocado por 
diferentes fenômenos meteorológicos", diz. "Mas outros Estados, como Mato Grosso e Goiás 
e oeste baiano, têm sido muito beneficiados pelas chuvas freqüentes." Esse é o preço de se 
morar num País de proporções continentais.     
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