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crição dasáreascompopulaç

Localidades afetadas
«

com severidade ccom a falta de água e
»

prejuízizo na
à
produção agrirícola: Macegal, Boqueirirão,

| Passoda Taquara, volta dos
|

Freitas, Maragatos eO município como um todo de maneira geral foi afetado pela falta de precipitação. |

Nos últimos meses um prolongado prejuízo de estiagem tem castiigadoa produção no interior do municiípio.A falta daprecipiitação de chuva

tem apresentado prejuízos à agricultura, um dos principais pilares econômicos de General Câmara. Entre as principais culturas afetas estão

as lavouras de soja, milho e atividades de pecuária. A situação se tornou mais crítica no mês de dezembro, no qual de acordo com

informações da Estação Meteorológica Automática, os volumes de chuva ficaram na média de 43,6mm no mês, uma média de 1,4mmy/dia.

Para deixar mais claro, comparamos os dados de 2018 e 2019, conforme informações da Estação Meteorológica Automática: Novembro

/2018 teve uma precipitação de 169,6mm, já em Novembro/2019 teve uma precipitação de 112,8mm. Resultando em uma diminuição de

vd no período. Já em Dezembro/2018 foram 80mm de chuva, e em Dezembro/2019 foram 43.6mm. Representando uma diminuição

e 36.4mmno período. Somado a essa situação, temos as altas temperaturas, que passaram dos 40º €C nos últimos dias, que agravaram
nda mais a situaçãojá preocupante nas lavourasdo município. Os dados dos prejuiizos levantados pela Emater/Ascar apontam um prejuizo5

de nais de R$ 40 milhões. Além disso, há prejuízo humano com a falta de água potável. O desastre pode ser classificado como: Origem:

Natural Evolução: Gradual Periodicidade: Sazonal

Mortos Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre.

no Pessoas que sofreram sds em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam 0Feridos de intervençção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos,
eric À

q

Enfermos Pessoas que desenvolveram | processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do 0
desastre,

esabrigados Pessoas que necessitam de abrigo publiico, como habitação temporária, em função de 0nn clanos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre.

seio desastre desde Desalojados Pessoas
que, emdecorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, O

pitutho hdfintitiniho tias AntmndhAto
: mas não necessitam de abrigo público,

Desaparecidos pess0as que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do 0
| o desastre, estão em. ssituação de risco de morte iminente e em locais inseguros/perigosos,

Outros afetados Pessoas afetadas diretamente pelO desastrre
?

(excetuando
é
asSê informadas acima) 20

Vinte pessoas de quatro famílias estão
»

sendo afetadas pela falta de água
|

potável para o consumo, as mesmas estão sendo atendidas pela

defesa Civil. Eles são moradores da localidade do Maçegalutilizam poços artesanais para abastecimento de água. Até o momento a

aciministração municipal tem moniitorado e levado bombonas de água, mas se a situação seagravar outras medidas deverão ser tomadas.
AE

Unidades habitacionais no 0 o 0 0,00

Instalações públicas de saúde O 0 0,00

instalações públicas de ensino 0 O 0,00

Instalações úblicas prestadoras de outros o o 0,00
serviços
Instalações públicas de uso comunitário o O 0 0,00

Obras de infraestrutura pública 0 0 0,00

Poluição ou contaminação da água
Poluição ou contaminação do ar
Poluição ou contaminação do solo RODiminuição ou exaurimento hídrico MAIS DE 20% DA POPULAÇÃO AFETADA

AASP ON SERES ERROS DRDS ONSR DRAEE em A a
incêndios em parques,
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+95

sistência médica, saúde pública«e atendimento ce
»

emergências médicasE o 0,00

stecimento de água potável 0,00

Esgoto de águaspluviais e sistema de esgotossani 0,00

emade limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo 0,00
.

tema de desinfestação/ desinfecção do habitat/controle de pragas e vetores 0,00

“ão e distribuição de energia elétrica 0,00

0,00

locais, regionais e de longo curso
|

0,00

combustíveis, especialmente os de uso doméstico 0,00

0,00

0,00

Descrição
Não tivemos prejuízos diretos coma rede de ditribuição, mas sim com pessoas que possuem poços em casas € estamos fazendo a

distribui(ção
d
de água

€

e moniitorandoasisituação.

ias
sperdas

n

ros4setndéisda agricu ue
a direta dos efeeitosdi -desasl

34.222.350,00

6.480.000,00

0,00

0,00

0,00

e com as altas temperaturas, que foram superiores a 30ºC em 20 dias, confome a EMA -

deixaram o solo com baixa umidade, não fornecendo assim a água necessária para culturas e
a produtividadee lucratividade da agropecuária municipal.
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