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RESUMO 

 

A presente pesquisa de campo foi desenvolvida baseada na realidade crítica que a co-

munidade do Sítio Bonito no município de São Miguel/RN vem passando, com a falta 

d’água e a baixa produtividade no campo, onde muitos agricultores deixaram a agricul-

tura familiar para buscarem outras fontes de rendas. O colapso no abastecimento tem 

provocado uma crise histórica no município de São Miguel/RN. Considerando tais as-

pectos, este trabalho constitui-se em um estudo sobre os efeitos da seca e as vulnerabili-

dades na agropecuária no território micaelense. O principal objetivo do trabalho é des-

crever os efeitos da seca na agropecuária do Sítio Bonito no município de São Mi-

guel/RN, no período de 2012 a 2017. Norteando-se pelo objetivo geral, realizou-se uma 

revisão teórica sobre os temas: Secas do Nordeste Semiárido; A agropecuária e as secas 

no Rio Grande do Norte e A grande seca e seus efeitos na agropecuária no município de 

São Miguel/RN (2012-2015). Para tanto, foram utilizados trabalhos de autores como: 

Azevedo (2013), Carvalho (2002), Gomes (2014), Silva (2007), entre outros. Compre-

endendo a relevância dos agentes econômicos envolvidos diretamente com o objeto 

desta pesquisa, buscou-se ouvir os agricultores familiares, bem como o representante da 

associação dos agricultores da Comunidade do Sítio Bonito. Além da pesquisa biblio-

gráfica, também foi realizada uma pesquisa de campo, para realização de entrevistas 

semiestruturadas e observação direta. Verificou-se que os agricultores da Comunidade 

do Sítio Bonito, mesmo morando próximo ao principal manancial existente no municí-

pio, enfrentaram inúmeras dificuldades decorrentes do prolongado período de seca que 

assolou a região de 2012 até 2017. Foram apontadas, dentre outras circunstâncias: a 

impossibilidade de continuar a produção, devido à redução da renda familiar provenien-

te da atividade agropecuária; a dificuldade de abastecimento para a realização das ativi-

dades domésticas; a falta de apoio do Poder Público, sobressaindo a ausência de ações 

por parte da gestão municipal; comprometimento de parte da renda familiar para a aqui-

sição de água; a diminuição do número de visitantes no entorno do Açude e as conse-

quências sobre os pequenos negócios mantidos pelos agricultores para servirem de su-

porte aos turistas, como, por exemplo, os bares; a entrada de concorrentes externos que 

passaram a comercializarem produtos na feira livre municipal; a poluição do Açude do 

Bonito, em virtude da maior concentração de agrotóxicos e lixo na área do reservatório; 

dentre outras dificuldades que foram pontuadas pelos agricultores. Algumas ações pre-

cisam ser aprimoradas, como o incentivo ao desenvolvimento de atividades que privile-

giem a convivência com o Semiárido. Desse modo, constatou-se que o período de estia-

gem limitou a vida dos produtores e transformou de forma significativa a Comunidade 

do Sítio Bonito, deixando evidente que a seca ainda representa um verdadeiro flagelo 

para os agricultores do Semiárido, inclusive aqueles que vivem nos entornos de açudes 

e barragens. 

 

Palavras-Chave: Agricultura familiar. Produção agropecuária. Semiárido. Seca. 
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ABSTRACT 

 

This field research was developed based on the critical reality that the community of 

Sítio Bonito, in the municipality of São Miguel/RN, has been going through with lack 

of water and low productivity in the field where many farmers left family farming to 

look for other sources of income. The collapse in the water supply has caused a historic 

crisis in the municipality of São Miguel/RN. Considering such aspects, this work consti-

tutes itself in a study about the effects of drought and the vulnerabilities in agriculture in 

the region of São Miguel. The main objective of this work is to describe the effects of 

drought in agriculture of Sítio Bonito, in the municipality of São Miguel/RN, from 2012 

to 2017. Oriented by this main objective, a theoretical review was carried out on the 

following topics: Droughts in the Semi-arid Northeast; agriculture and droughts in state 

of Rio Grande do Norte; and the great drought and its effects on agriculture in the mu-

nicipality of São Miguel/RN (2012-2015). In order to do so, we used the works of au-

thors such as: Azevedo (2013), Carvalho (2002), Gomes (2014), Silva (2007), among 

others. Understanding the relevance of the economic agents directly involved with the 

object of this research, we sought to listen the family farmers, as well as the representa-

tive of the family farmers association of the Sítio Bonito Community. In addition to the 

bibliographical research, a field research was also carried out to conduct semi-structured 

interviews and direct observation. It was verified that the farmers of the Sítio Bonito 

Community, even living near the main spring existing in the municipality, faced numer-

ous difficulties resulting from the prolonged drought period that affected the region 

from 2012 to 2017. Among other circumstances, the following were mentioned: the 

impossibility of to continue production, in function of the reduction of the family in-

come derived from agricultural activity; the difficulty of water supply even for the ac-

complishment of the domestic activities; the lack of support from the Public Power, 

highlighting the absence of actions by the municipal administration; commitment of part 

of the family income for the acquisition of water; the decrease in the number of visitors 

in the vicinity of Dam and the consequences on small businesses held by farmers to 

support tourists, for example, bars; the entry of external competitors who started to 

market products at the municipal street market; the pollution of the Açude do Bonito, 

due to the greater concentration of pesticides and garbage in the reservoir area; among 

other difficulties that were pointed out by farmers. Some actions need to be improved, 

like the incentive to the development of activities that privilege the coexistence with the 

Semi-arid. Thus, it was found that the drought period limited the lives of the producers 

and transformed, significantly, the Sítio Bonito Community, making it clear that the 

drought still represents a true scourge for Semi-arid farmers, including those living in 

the proximities of dams and reservoirs. 

 

Keywords: Family agriculture. Agricultural production. Semi-arid. Drought. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Rio Grande do Norte vivencia nos últimos tempos uma grande seca, bem co-

mo uma crise hídrica de grandes proporções, que vem afetando todos os setores da a-

gropecuária. Na atualidade, os efeitos da escassez de água têm trazido muitas perdas no 

campo que por sua vez refletem no mercado econômico com elevação dos preços de 

diversos produtos que chegam até a mesa do trabalhador (SEMARH, 2015). 

A seca e a crise hídrica vêm devastando o Semiárido, entretanto, alguns municí-

pios estão em situações de colapso, como o município de São Miguel/RN, que desde o 

ano de 2012, vem tendo uma grande queda na produção agropecuária, já que sua maior 

economia gira em torno desse setor. O maior açude que abastece o município está com 

sua capacidade de água bem abaixo do seu nível, o que decorreu numa grande queda na 

produção na agricultura familiar, o que proporcionou mudanças gigantescas na agrope-

cuária (SEMARH, 2015).  

Portanto, tomando como ponto de partida o grave problema que vem sendo en-

frentado com a crise hídrica no Estado do Rio Grande do Norte e na produção agrope-

cuária, dando ênfase ao município de São Miguel/RN, pode-se então desenvolver uma 

pesquisa baseada na realidade que o município vem passando, com a falta d’água e a 

baixa produtividade no campo, no qual muitos agricultores deixaram a agricultura fami-

liar para buscarem outras fontes de rendas, uma vez que suas fontes de renda ficaram 

cada ano mais difícil. 

No Semiárido, como é o caso do município de São Miguel/RN, muitos 

produtores dependem da regularidade das chuvas, para desenvolverem a agricultura 

familiar, que é à base de sustentabilidade da maioria dos agricultores. Um dos 

municípios que mais tem sido afetado pela seca dos últimos anos é São Miguel/RN, o 

que pode ser constatado ao analisar-se o volume de água existente nos seus principais 

açudes (SEMARH, 2015). 

Considerando o contexto apresentado, tem-se como problema: quais os 

principais efeitos da seca (2012-2017) sobre a agropecuária da Comunidade do 

Sítio Bonito no município de São Miguel/RN? Tendo como objetivo geral: descrever 

os efeitos da seca na agropecuária da Comunidade do Sítio Bonito no município de São 

Miguel/RN no período de 2012 a 2017. Considerando o objetivo geral, definiu-se os 

seguintes objetivos específicos: traçar o perfil socioeconômico dos agricultores da 
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Comunidade do Sítio Bonito do município de São Miguel/RN; apontar as principais 

dificuldades enfrentadas pelos agricultores da Comunidade Bonito no período de 2012 a 

2017 e identificar as estratégias utilizadas pelos agricultores da Comunidade Bonito no 

período de 2012 a 2017, para contornar o problema da escassez de água.  

A introdução do presente trabalho contempla a temática da pesquisa, o problema, 

e os objetivos gerais e específicos. Além desta introdução e das considerações finais, a 

monografia foi estruturada em três capítulos, os quais buscam fazer um histórico dos 

períodos de escassez de água no Semiárido Nordestino, e a consequência desse 

fenômeno na vida desta população, no que concerne as dificuldades enfrentadas no setor 

agropecuário, e por conseguinte, no setor econômico, visto que a agricultura familiar e a 

pecuária é a principal fonte de renda para boa parte dos habitantes desta região.  

O segundo capítulo apresenta um panorama da situação de estiagem, com 

abordagem histórica do fenômeno que assola a região Nordeste, como foi o período 

2012-2017, mas que ainda se faz presente em vários municípios nordestinos como, por 

exemplo, no município de São Miguel/RN. Destacam-se as causas e efeitos para a 

população atingida, em decorrência dos períodos de seca, de forma a constatar as perdas 

causadas por este fenômeno, especialmente no que se refere à diminuição, e por vezes 

extinção da atividade agropecuária, principal fonte de subsistência dos moradores das 

áreas rurais de muitos municípios.  

O terceiro capítulo aborda de maneira geral a questão das secas no RN, 

revelando os principais momentos de estiagem perpassados pelos potiguares, em 

especial as secas ocorridas nos últimos anos. O quarto capítulo aponta os procedimentos 

metodológicos adotados para a realização do trabalho, traz breve caracterização 

geográfica e econômica de São Miguel/RN e as discussões e resultados. A partir das 

informações coletadas na principal comunidade rural atingida pela falta d’água, 

denominada de “Bonito”, a qual detém o maior reservatório de água do município, são 

expostas as características do local e de seus moradores, os efeitos negativos da seca na 

comunidade e, consequentemente, no município, de maneira a evidenciar as possíveis 

soluções empregadas para o enfrentamento e minimização do problema da insuficiência 

de água. Por último, são feitas as considerações finais da pesquisa. 

Espera-se, portanto, que este trabalho de pesquisa sirva como apoio de possíveis 

medidas a serem tomadas de maneira emergencial dentro do município, bem como, 

apoio de leitura e pesquisas a serem realizadas por outros pesquisadores que se 

interessem pela temática. 
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2 CAPÍTULO  - SECAS NO NORDESTE SEMIÁRIDO: PERSPECTIVA 

HISTÓRICA 

 

 

A seca no Nordeste é um fenômeno que tem afetado ao longo dos anos milhares 

de pessoas em diversos estados da região. O Rio Grande do Norte tem sido um dos mais 

afetados por essa estiagem que já dura desde 2012. Muitos municípios atualmente vêm 

decretando estado de calamidade em diversos setores como a atividade agropecuária, 

bem como no âmbito industrial, o que prejudica a economia local regional (SEMARH, 

2015). 

Segundo a SEMARH (2015), até o início do ano  2018 dos 167 municípios do 

RN quinze (15) estavam em colapso total, com abastecimentos suspensos por causa da 

estiagem, vindo estes a serem reabastecidos pela operação carro pipa coordenados pelo 

exército. Outros municípios passaram a realizar rodízios de água, sendo muitas vezes 

abastecidos a cada quinze (15) dias, para assim poupar a água dos poucos reservatórios 

que ainda disponibilizavam de suas águas.  

Portanto em suma, o maior problema da escassez de água, não está totalmente 

relacionado com a seca, mas também as diversas poluições que estão sendo desordenada 

em nossas águas, que mesmo pouca, mas, encontram-se prejudicado com resíduos sóli-

dos, químicos e muito outros fatores que estão tornando cada vez mais difícil o uso da 

água para consumo seja ele humano ou para irrigação, bem como para animais, já que 

pode vi a trazer inúmeras doenças ou até a morte de ambos por causa dos agrotóxicos 

que poluem a água. 

Segundo Tundisi (2003, p. 15): 

As sociedades humanas, embora dependam da água para a sua sobre-

vivência e desenvolvimento econômico, poluem e degradam este re-

curso, tanto as águas superficiais como as subterrâneas. A diversifica-

ção dos usos múltiplos, o despejo de resíduos sólidos e líquidos em 

mananciais e a destruição das áreas alagadas e das matas ciliares têm 

produzido contínua e sistemática deterioração e perdas extremamente 

elevadas em quantidade e qualidade da água.  

Diante das palavras do autor pode-se dizer que estas foram descritas como sinal 

de alerta sendo ainda que trazendo para a atual realidade que se vivem hoje, a maioria 

dos reservatórios está sendo prejudicados pela poluição. Mesmo que no seu volume 

morto como é o caso de diversos açudes, deve ser cuidados para esperar a chegada das 

chuvas e com isso não acarretar outros problemas, além da escassez de água. 
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              O município de São Miguel/RN teve um colapso total quando o seu maior re-

servatório de água secou em 2015, deixando a população inteira sem saber o que fazer, 

pois, desse reservatório o chamado “Açude do Bonito”, saia não somente a água que 

abastecia o município e os setores rurais, mas também era a maior fonte de renda fami-

liar agrícola já que os produtos que eram cultivados pelas famílias como sustentabilida-

de eram cultivados e irrigados com essas águas, bem como a criação de diversas espé-

cies que serviam como medida econômica do próprio município.  

 A escassez de água não prejudica somente a população, ela causa também inú-

meros prejuízos de ordem financeira (SEMARH, 2015). Nos últimos três anos, a Com-

panhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN) acumulou R$ 60 milhões 

de prejuízos na arrecadação de receita por causa da seca em 2015 o valor foi estimado 

em R$12 milhões, em 2016 foi de R$16 milhões e em 2017 o mesmo valor do ano ante-

rior veio a se repetir, estes são valores excessivos que traz impactos gigantescos na eco-

nomia do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN, 2018). 

Algumas medidas foram tomadas e alguns projetos foram implantados para vir a 

melhorar o fornecimento de água à população do estado. Segundo a SEMARH (2015), 

atualmente o Programa Água para Todos encontra-se em atividade, tendo como finali-

dade sanar a necessidade da falta de água para as populações rurais, as quais detêm 

também um índice de pobreza considerado extremo, em vista da escassez tanto para 

consumo próprio quanto para a produção agropecuária, o que dificulta a ampliação de 

renda familiar desses produtores. Há ainda, o Programa Água Doce, que constitui-se 

como uma política pública permanente, a qual garante água de boa qualidade para o 

consumo humano. 

Segundo SILVA (2007 p. 32): 

Por meio de vultosos investimentos na construção de barragens, adu-

toras, distribuição de água e políticas de transferência de renda. Essas 

medidas de combate são em curto prazo muito importantes para que a 

população possa sobreviver, mas não possibilitam uma convivência 

que promova a fixação do homem do campo na zona rural de forma 

que isso proporcione desenvolvimento humano local, ou seja, aumento 

do bem estar, e crescimento econômico que melhore a renda dessa po-

pulação. 

Entretanto, tomando como base as palavras do autor, pode-se dizer que não bas-

tam somente programas e projetos descritos em papéis, mas que providências sejam 

tomadas o mais rápido possível, uma vez que o sertanejo anseia por dias melhores para 
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que esse possa criar e plantar com mais tranquilidade, sem perder para a escassez seus 

rebanhos ou suas plantações.  

Outra medida tomada pelo governo federal foi a implantação de cisterna de pla-

cas para segurar água da chuva, algumas com capacidade de 52 mil litros outras de 16 

mil litros, medida essa que ajudou a quem não disponibiliza de condições financeira 

para fazer depósitos de água em casa (SEMARH, 2015). 

Na região Nordeste pode-se destacar como as maiores secas, consideradas bas-

tante severas, as dos anos: 1958,1970 1979 a 1983 e a de 1993. Essas, portanto foram 

secas pesadas, porém, não tão longas como as que estão desde 2012 (SEMARH, 2015).  

Estes anos de estiagem castigaram as populações que viviam principalmente na área de 

abrangência do semiárido, criando inúmeras dificuldades na vida das pessoas.  

Conforme dados da CAERN (2013) o Rio Grande do Norte, na década de 1980, 

fazia uso de suas áreas produtivas, no cultivo de produtos permanentes e temporários, 

bem como técnicas rudimentares, onde conferia baixa produtividade, e essas perdas 

decorrentes da baixa densidade técnica de produção, que estavam associados a períodos 

de seca, onde causavam grandes prejuízos ao estado. 

Segundo Elias (2011), nas duas últimas décadas, a atividade agrícola no Rio 

Grande do Norte, obteve maior dinamização, apresentando maiores volumes de inves-

timentos recebidos tanto do capital privado, oriundo de grandes multinacionais do agro-

negócio, quanto decorrente do poder público, através de políticas públicas de incentivo 

agrícola, o que potencializou o nível técnico de muitas áreas cultivadas, gerando maior 

produtividade por hectare plantado e maior oferta de produtos tanto para atender o mer-

cado interno quanto para atender as exportações. 

 Essas mudanças na estrutura produtiva das atividades agrícolas, marcadas por 

transformações nos elementos técnicos e sociais, causaram um verdadeiro rearranjo 

territorial dos objetos e ações dos sistemas agropecuários. Dessa forma, com o desen-

volvimento da agricultura moderna, por meio da fruticultura irrigada, constatou-se o 

surgimento de novas materialidades, como forma de assegurar os fluxos de informação, 

dinheiro e tecnologia, caracterizando, assim, o processo de reestruturação produtiva 

agrícola e de funcionalização espacial (AZEVEDO, 2013). 

Portanto, pode-se destacar que o estado está vivendo momentos difíceis com a 

seca, porém, a cada ano busca melhorias e inovações na agropecuária, para assim não 

ter prejuízos continuados na atividade agropecuária. Ressalta-se, contudo, que as pers-

pectivas para os agricultores familiares e pequenos produtores rurais realizarem inves-
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timentos para armazenar grandes volumes de água são escassas. Neste sentido, ganham 

relevância as ações estatais e a capacidade dos agricultores realizarem investimentos 

para implementarem tecnologias sociais de convivência com o a seca no semiárido. 
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3 CAPÍTULO  – A AGROPECUÁRIA E AS SECAS NO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 O estado do Rio Grande do Norte vem atravessando secas há pouco mais de seis 

anos. No entanto foram muitos outros anos de secos já superados pelos sertanejos. 

Segundo dados publicados em 2016, pela Agencia Nacional de Águas - ANA, desde os 

anos mais recentes como de 1993, a seca e estiagem fizeram muitas famílias que viviam 

na zona rural migrarem para outras capitais em busca de melhorias em outros setores 

industriais, já que a agropecuária estava defasada em sua totalidade.  

Em 1997/1999 foram anos de estiagem severa e fez-se necessário o 

abastecimento de água em carros pipas em diversos municípios do estado e áreas rurais 

localizadas no sertão potiguar, bem como a distribuição de cestas básicas para as 

inúmeras famílias que estavam em situação precária de alimento (ANA, 2016). 

Em 2001, 2005, 2007 e 2010 foram anos que aconteceram secas no estado 

potiguar, cujos anos foram datados como acentuada escassez de chuvas. No entanto 

esses anos foram melhores para o sertanejo por ter tido uma valorização do salário 

mínimo e a implantação de programas sociais para as famílias carentes. A aposentadoria 

e pensão rural deram maior estabilidade às famílias do setor rural (ANA, 2016). 

Segundo Felipe, Carvalho e Rocha (2006), a atividade agropecuária foi 

responsável por promover o povoamento do estado do Rio Grande do Norte, sendo que 

suas economias fundadoras (cana-de-açúcar e pecuária) estão ligadas a este setor. Desde 

sua ocupação até meados do século XX, tal economia se estruturava sobre bases 

preponderantemente agrárias. Entretanto, não se pode esquecer que uma elevada porção 

territorial do estado nordestino mencionado está inserida no Semiárido brasileiro. 

O setor da agropecuária cresceu muito ao longo dos anos e mesmo com a seca 

prolongada esse cultivo ainda é bem abastecido. Houve uma diminuição nos rebanhos 

criados, bem como no setor da agricultura, porém, muitos produtores conseguem levar 

seus rebanhos adiante.  

A pecuária desenvolvida na zona da caatinga potiguar assume um 

aspecto predominantemente extensivo, sobretudo no que diz respeito à 

criação do gado crioulo em grandes fazendas de pastagens nativas, 

onde as xerófilas servem para a sua alimentação mesmo durante as 

épocas em que se registram invernos fracos. (DUARTE, 2002, p. 109). 

O autor ressalva que este é um dos motivos pelos quais a seca de 1958 trouxe 

grandes prejuízos para a atividade, causando perdas de peso do gado e aumentando o 

número de abate, já que grande parte dos criadouros pecuaristas não tinham inovações 
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tecnológicas da estiagem para a alimentação dos animais durante os períodos de chuvas 

escassas. 

Nos dias atuais os pecuaristas utilizam várias maneiras para não serem pegos de 

surpresa quando o ano seguinte é escasso. Muitos fazem silos soterrados para armazenar 

forragem para os rebanhos e ainda conseguem fazerem perfurações de poços artesianos 

para garantir água tanto para o consumo familiar quanto para seus rebanhos e também 

para irrigações, o que por sinal tem sido um dos meios de sobrevivência para muitas 

famílias.  

 De acordo com Duarte (2002), apesar de a pecuária do estado sofrer abalos 

durante a seca, os maiores prejuízos estão concentrados na produção de lavouras 

alimentícias, ou seja, a principal perda decorrente da estiagem mencionada recaiu sobre 

o abastecimento de alimentos locais. Isso porque as práticas de represamento de água 

nos vários mananciais espalhados pelo RN favoreciam as atividades criatórias em 

detrimento da agricultura, à exceção de propriedades nos perímetros irrigados às 

margens de barragens, que se beneficiavam das condições favoráveis para ampliar a 

horticultura e a fruticultura, por se tratarem de atividades com rentabilidade maior do 

que o cultivo de lavouras alimentícias, a exemplo do milho e do feijão. 

De todas as secas mencionadas no Nordeste brasileiro, nenhuma se compara a 

maior dos últimos 50 anos, a seca 2012-2015. Uma seca que fez despencar o setor 

agropecuário, o que fez muitos fazendeiros perderam seus rebanhos, por falta d’água 

e/ou falta de pastagem. Muitas famílias deixaram de plantar suas hortaliças seus 

legumes, deixaram de manter suas produtividades (ANA, 2016).  

A seca que emergiu esses anos antecedentes fez um estrago na economia 

agropecuária do estado. Rios, açudes, barragens secaram por conta da estiagem. 

Famílias deixaram suas casas e migraram para outras cidades e capitais. Muitas 

comunidades rurais ficaram sem a movimentação de pessoas. Parques perderam sua 

essência porque não tinha mais o verde das plantas (ANA, 2016, p.06). 

 O turismo que garantia o sustento de diversas pessoas tem regredido com a 

estiagem. Portanto esses anos foram considerados os piores desde 2000. De acordo com 

Araújo (et al 2005), as reservas de água norte-rio-grandenses, após quatro anos de seca, 

entraram em situação crítica, comprometendo a distribuição de água potável para o 

consumo dos cidadãos, bem como para outras finalidades.  

No ano de 2015, diante da queda na disponibilidade deste recurso escasso, e 

como forma de racionalizar seu uso, o governo estadual, em conjunto com a ANA, 
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regulamentou a redução da vazão da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, 

que passou de seis metros cúbicos para quatro metros cúbicos de água por segundo, cuja 

distribuição deveria priorizar o fornecimento hídrico para o consumo humano. 

No geral, a seca de 2012 a 2015 promoveu uma crise hídrica que se 

abateu sobre mais da metade dos municípios norte-rio-grandenses. 

Entretanto, o rigor da grande seca ocorrida na segunda década do 

século XXI incide sobre um ambiente muito mais favorável para o 

habitante rural do Semiárido do que nas crises hídricas passadas, o que 

pode se aplicar ao espaço geográfico do RN. Isto porque a inclusão 

social se expandiu no início do presente século, trazendo uma maior 

resistência para os grupos populacionais empobrecidos, que, 

historicamente, arcavam com os maiores prejuízos ao se depararem 

com as secas (CARVALHO, 2014; MAIA GOMES, 2001 apud 

SOUZA, 2017, p.81). 

A seca trouxe inúmeros prejuízos ao longo dos anos. Como diz o autor as 

situações de extrema calamidade só decorrem por causa da seca. Os danos causados, 

não se recuperam da noite para o dia já que são muitos anos de perda, de fracassos em 

termos da agricultura. Muitas famílias dependem apenas desses recursos e quando são 

pegos por uma situação de estiagem ainda mais como foi no decorrer desses seis anos, 

essas famílias perdem o rumo da situação que passa a ser insustentável.  
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4 CAPÍTULO  – OS EFEITOS DA SECA (2012-2017) SOBRE A 

AGROPECUÁRIA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BONITO EM SÃO 

MIGUEL/RN 

 

 

São Miguel é um município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do 

Norte, na Região Nordeste. Localiza-se na mesorregião do Oeste Potiguar e 

microrregião da Serra de São Miguel, a uma distância de 441 quilômetros de condução 

a oeste da capital do estado, Natal. Ocupa uma área de 171,691 km². Sua população no 

censo de 2010 era de 22 157 habitantes, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2010), sendo então o vigésimo quinto mais populoso do estado e 

primeiro de sua microrregião. 

A predominância do espaço rural, assim como em outros municípios mais 

próximos, como Pau dos Ferros, foi e está sendo substituída pela zona urbana, para 

atender às exigências da expansão urbana, dada pelo aumento das atividades produtivas 

na cidade (indústria, comércio e serviços) e pelo aumento da demanda habitacional, 

gerado pela concentração populacional. O limite entre o campo e a cidade está deixando 

de ser visível e a população do campo vem decrescendo a cada ano. O ritmo de 

crescimento da população urbana entre 2000 e 2010 foi de 1,55% ao ano, enquanto o 

número de habitantes da zona rural caiu em média 0,65% ao ano no mesmo 

período (IBGE 2010). 

Localizada no alto da serra de mesmo nome, São Miguel, cidade da região 

sudoeste do Estado, já na divisa com os estados da Paraíba e Ceará, na chamada 

“tromba do elefante”, possui muitas belezas naturais, proporcionada pela vegetação 

serrana, adornada por lagoas e açudes. O ecoturismo e o turismo de aventura são o 

grande destaque: passeios e trilhas pelos sítios da região, prática de esportes radicais na 

Serra do Serrote Verde, banho e pescaria nos Açudes do Bonito e Jacó, além da riqueza 

gastronômica da região (IBGE, 2010). 

O setor agrícola do município é abastecido principalmente por produtos de 

atividades rurais da zona rural do próprio município, tendo esse sido atingido por conta 

da seca que atingiu a microrregião potiguar, aonde muitos produtos como legumes, 

verduras e hortaliças que vinham das plantações rurais diminuíram em 70% da sua 

produção. A comunidade do sítio bonito era uma das que mais produziam as atividades 

rurais até o ano de 2012, quando foi obrigada por lei a retirada dos motores que faziam a 

irrigação das plantações (ANA, 2016). 
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São Miguel é um dos 167 municípios do Rio Grande do Norte que decretou, 

desde 2012, situação de colapso total devido à seca. O Setor Agropecuário foi o mais 

afetado e com a falta d’água, muitos agricultores venderam seus rebanhos e outros 

deixaram suas produções agrícolas e migraram para cidades maiores (ANA, 2016). 

O colapso total veio quando o maior açude que abastecia o município secou. 

Muitos agricultores tinham plantações de cenoura, macaxeira, milho, feijão, dentre 

outros produtos, que se constituíam na base de sustentação das famílias e que 

movimentavam a economia do município. Com o açude seco, os consumidores da 

cidade passaram a comprar os produtos de vendedores que trazem as mercadorias em 

caminhões e disponibilizam nos espaços da feira, além de recorrer aos mercadinhos e 

supermercados. Destaque-se também o impacto adverso na atividade criatória, com a 

venda de animais para evitar que morressem por falta de alimentos e água e 

consequentes desdobramentos para a diminuição da agropecuária local. 

Na pesquisa de campo foi possível apurar que o ano de 2015 foi considerado 

como decisivo para a liquidação do rebanhos e a redução da produção agrícola, 

passando-se a comprar água de poços artesianos para a continuidade da criação e até 

para o consumo familiar. 

Os efeitos da seca trouxeram inúmeros problemas econômicos, tais como nas 

proximidades do Açude do Bonito. Apurou-se que a atividade mais impactada foi a 

plantação de macaxeira, cuja venda representava uma importante fonte de sustentação 

econômica para os agricultores. 

Para além da atividade agropecuária, apurou-se que o setor turístico também 

perdeu bastante, isso porque muitas famílias de agricultores mantinham pequenos 

negócios nas proximidades do açude, como bares, e o colapso do reservatório significou 

a perda desta fonte de renda. Contudo, nos dias atuais, algumas famílias voltaram a 

produzir alguns produtos e com o pouco volume de água que o açude recebeu das 

chuvas do ano em curso, muitas irrigações voltaram a serem realizadas e o município 

está voltando a resgatar parte da produção agropecuária. 

              Na metade do século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, 

Manoel José de Carvalho veio de Icó, Ceará, à procura de novas terras que pudessem 

ser povoadas e dessem melhores condições de sobrevivência, dando início à colonização 

do seu território e ao seu consequente povoamento. Manoel ficou deslumbrado durante 

e sua trajetória na região devido ao agradável clima e às belezas da região. O 

nascimento de uma vila ocorrera em 29 de setembro de 1750, no dia em que era 
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comemorado o dia de São Miguel Arcanjo (daí o nome do município). Quando isso 

ocorreu, Manoel José de Carvalho afirmou: “Estamos na Lagoa de São Miguel, aqui 

ficarei e um povoado se construirá ao redor de onde estamos” (PORTAL 

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL, 2018). Naquele lugar foi 

encontrada uma vegetação diversificada, dando à região uma beleza singular. Durante a 

caminhada, muitos lugares foram registrados, alguns desses dados por Manoel José de 

Carvalho, que permaneceram até hoje com o mesmo nome no registro histórico, como a 

Lagoa dos Mil Homens, Lagoa São João, e Lagoa dos Cedros (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, 2012). 

Após a fundação do pequeno povoado logo começou a crescer, devido 

principalmente à vinda de pessoas de outros lugares para São Miguel. A base econômica 

do povoado começou a se desenvolver principalmente na agropecuária, mas em um 

processo que ocorreu lento e gradativamente. No século XIX, São Miguel era um 

povoado pertencente à Portalegre, mas depois passou a pertencer a Pau dos Ferros após 

este ter se emancipado, fixando em uma área de 1.700 km². Naquela época, só existia, 

na região do Oeste Potiguar, apenas três Vilas (Apodi, Portalegre e Pau dos Ferros). 

Entretanto, outros dois começavam a se destacar (Luís Gomes e São Miguel), mas o 

crescimento era dificultado por estarem localizados em serra.  Finalmente, em 09 de 

setembro de 1875, por meio da Lei estadual n° 775, São Miguel, já pertencente a Pau 

dos Ferros, é elevado à categoria de Vila. Depois, em 11 de dezembro de 1876, a vila é 

desmembrada de Pau dos Ferros e São Miguel torna-se novo município do Rio Grande 

do Norte. Em 29 de junho de 1883, ocorreu a instalação oficial do município (PORTAL 

DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, 2012). 

Em 1911, ocorre a primeira alteração toponímica municipal, onde o nome São 

Miguel fora alterado para São Miguel do Pau dos Ferros. Isso permaneceu até 1938, 

quando, por meio do Decreto-Lei estadual n° 474, em 26 de abril de 1938, 

o município volta a ser denominado São Miguel. A partir da década de 1950, por meio 

de leis estaduais, começam a ser criados distritos. O primeiro deles foi criado em 21 de 

dezembro de 1953, com o nome de Coronel João Pessoa, através da Lei estadual n° 52. 

Dez dias depois, em 31 de dezembro do mesmo ano, cria o distrito de Doutor Severiano. 

Em 1955, o município era formado por três distritos: São Miguel (onde se localizava e 

ainda se localiza a sede municipal), Coronel João Pessoa e Doutor Severiano. Estes dois 

últimos foram emancipados e elevados à categoria de municípios, na década de 1960. 

Em 1963, foi criado o distrito de Padre Cosme, emancipado em 1992 e elevado à 
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categoria de município com o nome de Venha-Ver. Este foi o último desmembramento e 

São Miguel permanece com a mesma divisão territorial datada até os dias atuais, sendo 

formado apenas pelo distrito sede (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, 

2012). 

Levando-se em conta apenas a precipitação, São Miguel possui clima tropical 

chuvoso, com temperatura média anual de 23,2ºC e precipitação média de 912 milíme-

tros (mm) por ano, concentrados entre fevereiro e maio, sendo março o mês de maior 

precipitação (238 mm). O tempo médio de insolação é de 2 700 horas anuais, 

com umidade do ar de 66% (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, 

2012). 

A figura 01 aponta a localização e os limites geográficos do principal açude do 

município de São Miguel/RN, tanto em relação a sua posição na própria unidade muni-

cipal, bem como a localização no mapa do estado do RN, bem como em relação às ci-

dades que fazem fronteira com território micaelense.  

 

Figura 01 - Localização e limites geográficos do principal reservatório de água do 

município de São Miguel/RN. 

 
Fonte: Base Cartográfica, IBGE (2010), elaborado por Aluízio Júnior (2019). 

 

Verifica-se em detrimento da figura acima, o quão o açude da comunidade de 

Bonito, principal reservatório da cidade, estava com sua capacidade total bem abaixo 

daquela suportada pelo próprio, o que só vem a reforçar a realidade crítica da falta de 

chuvas e por conseguinte, do grande período escasso que a região nordestina vinha 
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enfrentado e que hoje reluz em consequências negativas na vida da populações 

atingidas. 

O município se encontra com todo o seu território inserido na bacia 

hidrográfica do rio Apodi/Mossoró. Os principais riachos de São Miguel são do Mouro 

e São Gonçalo. O principal reservatório é o Açude Bonito II, construído entre 1953 e 

1955 e localizado a dez quilômetros da zona urbana, com capacidade total para 10,865 

milhões de metros cúbicos, cuja bacia possui 73,26 km² de área (SEMARH, 2015). 

Segundo referências do IBGE, em 2012 o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município de São Miguel era de R$ 127 214 mil, dos quais 103 732 mil do setor 

terciário, R$ 11 149 mil do setor secundário, R$ 8 165 mil de impostos sobre produtos 

líquidos de subsídios a preços correntes e R$ 4 168 mil do setor primário. O PIB per 

capita era de R$ 5 784,01. 

Segundo o IBGE (2013), o município possuía um rebanho de 23 400 galináceos 

(frangos, galinhas, galos e pintinhos), 3 810 bovinos, 3 254 ovinos, 1 282 caprinos, 942 

suínos e 193 equinos. Na lavoura temporária de 2013 foram produzidos mandioca (70 

t), feijão (54 t), milho (25 t) e batata-doce (24 t), e na lavoura permanente coco-da-baía 

(12 000 frutos), banana (154 t), manga (45 t) e castanha de caju (6 t). Ainda no mesmo 

ano o município também produziu 501 mil de leite de litros de 850 vacas ordenhadas; 

55 mil dúzias de ovos de galinha e 9 600 quilos de mel de abelha. De acordo com dados 

do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte, o 

município de São Miguel era considerado o maior produtor de milho do estado. 

Em 2010, considerando-se a população municipal com idade igual ou superior a 

dezoito anos, 52,2% era economicamente ativa ocupada, 40,6% inativa e 7,2% ativa 

desocupada. Ainda no mesmo ano, levando-se em conta a população ativa ocupada na 

mesma faixa etária, 36,39% trabalhavam na agropecuária, 35,12% no setor de serviços, 

14,29% no comércio, 7,18% na construção civil, 3,52% em indústrias de transformação 

e 0,49% na utilidade pública. Conforme a Estatística Cadastral de Empresas (IBGE, 

2013), São Miguel possuía 235 unidades (empresas) locais, 228 delas atuantes; salários 

juntamente com outras remunerações somavam 18 429 mil reais e o salário médio 

mensal de todo o município era de 1,8 salários mínimos. 

O “Açude do Bonito” como é assim chamado, está em estado de calamidade 

desde o ano de 2012. Apesar das fortes pancadas de chuvas neste ano de 2019, ainda é 

percebível que o reservatório está com água insuficiente para o abastecimento. 

Ademais, a água acumulada não está propícia para o manuseio doméstico, já que se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mo%C3%A7or%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%A7ude_Bonito_II&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
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encontra uma grande quantidade de lixo em seu interior. (Dados da pesquisa de Campo, 

2019). 

 

4.1 Procedimento metodológicos 

 

Conforme Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa é um procedimento formal, com 

método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. A pesquisa é 

importante, e nos ajudar a descobrir ou conhecer outras formas de mitigar processos, ou 

fenômenos, que ocorrem em várias áreas do Planeta Terra, ou seja, a pesquisa é um 

caminho a ser percorrido para se chegar até novas descobertas ou aprofundar os 

conhecimentos já existentes de uma determinada área. 

A classificação da pesquisa pode ser realizada sob vários aspectos, conforme Gil 

(2010, p. 25) acentua, ao dizer que 

As pesquisas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Mas para 

que esta classificação seja coerente, é necessário definir previamente o 

critério adotado para classificação. Assim, é possível estabelecer 

múltiplos sistemas de classificação e defini-las segundo a área de 

conhecimento, a finalidade, o nível de explicação e os métodos 

adotados. 

Na sequência apresenta-se como foi definida a classificação da pesquisa, do 

ponto de vista de sua natureza, do ponto de vista de seus objetivos, quanto à forma de 

abordagem do problema e do ponto de vista dos procedimentos técnicos. A classificação 

da pesquisa do ponto de vista de sua natureza se classifica em pesquisa básica ou 

aplicada. Neste estudo de caso trata-se de uma pesquisa aplicada.  Segundo Gil (2010, p. 

27) Pesquisa Aplicada “é voltado à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação 

numa situação específica”.  

Na visão de Vergara (1998, p. 45): 

A pesquisa aplicada é fundamentalmente motivada pela necessidade 

de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou não. Tem, 

portanto, finalidade prática, ao contrário da pesquisa pura, motivada 

basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e situada, 

sobretudo no nível da especulação. 

Utiliza-se esta pesquisa para aplicar numa situação específica por meio dos 

conhecimentos construídos, resolvendo os problemas contidos neste estudo, ou seja, 

teve a finalidade prática. 

Quanto às técnicas, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, que serviu de apoio 

para que se possa entender a área estudada, a partir de literaturas publicadas por outros 
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autores de áreas bem parecidas com a área em estudo, ou trabalhos publicados sobre a 

localidade, proporcionando um amplo conhecimento, partindo de uma leitura de 

bibliográfica acerca do tema ora abordado. A Pesquisa Bibliográfica para Lakatos e 

Marconi (2003, p. 89):  

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 

comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido 

transcritos por alguma forma, querem publicadas, quer gravadas. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foram utilizados para este estudo 

os procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental, levantamento e estudo de caso. 

Pesquisa Bibliográfica: De acordo com Vergara (1998, p. 46) “é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, [...]”.  

Gil (2010, p. 29) conceitua pesquisa bibliográfica da seguinte forma:  

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 

publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e 

anais de eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação de 

novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir 

outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como 

o material disponibilizado pela Internet. 

Sendo assim, a pesquisa bibliográfica foi utilizada como fonte de pesquisa para a 

primeira parte do estudo, utilizando-se de material que foi elaborado por outros autores 

interligando-os com a parte prática do trabalho.  

Pesquisa Documental: Vergara (1998, p. 46) descreve que:  

Investigação documental é a realizada em documentos conservados no 

interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com 

pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, 

memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, 

microfilmes, fotografias, vídeo – tape, informações em disquete, 

diários, cartas pessoais e outros.  

A pesquisa documental, assim como Vergara (1998) descreve, é realizada em 

documentos internos, tanto em órgão públicos como privados. Para o estudo foi de suma 

importância esta pesquisa, levantando os documentos necessários para os objetivos 

propostos do trabalho.  

Para Marconi e Lakatos (2011, p. 274). 
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Estudo de caso ‘refere-se ao levantamento com mais profundidade de 

determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos’. 

Sendo assim, estudo de caso consiste num estudo amplo e detalhado, 

ou seja, complexo, de um ou mais objetos buscando um maior 

conhecimento do mesmo. 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, foi realizada pesquisa de campo. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa de campo é aquela utilizada com 

o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.  

O estudo de campo foi pautado inteiramente nos últimos acontecimentos da crise 

hídrica no município e na vulnerabilidade da agricultura, que por sua vez encontra-se 

comprometida, bem como a população que vem sofrendo e passando por inúmeras 

dificuldades no campo familiar que tem a agricultura como principal fonte de renda. 

Para alcançar os objetivos traçados foram realizadas entrevistas com os agricul-

tores e observação direta, utilizando imagens fotográficas. As entrevistas foram realiza-

das com 20 moradores da Comunidade do Sítio Bonito, localizada no entorno do Açude 

do Bonito do município de São Miguel/RN. Para selecionar os moradores da comunida-

de onde foi realizada a pesquisa de campo, foram considerados os seguintes critérios: 

famílias que vivem no entorno do reservatório e agricultores que moram, no mínimo, há 

10 anos na comunidade. Além disso, a população aferida é composta de membros da 

colônia de pescadores, sindicato dos trabalhadores, ou da associação comunitária. As-

sim, a partir desses critérios estabelecidos foram feitas as abordagens com os entrevista-

dos. 

A pesquisa de campo ocorreu na Comunidade do Sítio Bonito no município de 

São Miguel/RN, no período de março e abril de 2019, com 20 moradores e o agrônomo 

responsável pela assistência técnica das comunidades rurais. A pesquisa foi 

desenvolvida na zona rural do município de São Miguel/RN, mais detalhadamente com 

a Comunidade Bonito, junto com os agricultores familiares que compõem esse espaço. 

O principal açude que abastecia todo o município era a base de sustentabilidade do setor 

agropecuário e, sobretudo da agricultura familiar da comunidade em questão. Isto posto, 

este trabalho buscou abordar a escassez de água enfrentada desde o ano de 2012, 

causadora da crise hídrica do município de São Miguel/RN.  
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Para a realização das entrevistas foram desenvolvidas questões acerca da crise 

hídrica, sendo aplicadas com pessoas de ambos os sexos, com o intuito de conhecer 

mais a fundo a realidade vivenciada pela comunidade de Bonito.  

 

4.2 Resultados e discussões 

 

A Comunidade do Sítio Bonito conta com famílias que não tem uma estabilidade 

financeira definida, tendo a presença de algumas mulheres como chefes das famílias. O 

Gráfico 01 aponta que na amostra pesquisada, 40% dos estabelecimentos rurais tinham 

as mulheres como responsáveis pelos estabelecimentos agrícolas. A grande maioria dos 

espaços de trabalho agrícola, 60% - eram liderados por homens. 

 

Gráfico 01 – Chefia dos estabelecimentos agrícolas – Por gênero dos entrevistados 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

 

Percebe-se o predomínio da figura masculina, isso pode estar relacionado a as-

pectos culturais da região Nordeste, em que o trabalho na roça tem predomínio da figura 

masculina, enquanto as mulheres ficam com a responsabilidade de cuidar das ocupações 

da casa e da família. O estado civil desses agricultores apresentam as seguintes caracte-

rísticas. Verificou-se que 75% dos entrevistados são casados e 25% são solteiros, como 

mostra o Gráfico 02. 
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Gráfico 02 - Estado civil dos agricultores entrevistados 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

 

O nível de escolaridade dos agricultores é muito baixo como se observa 

no Gráfico 03.  

 

Gráfico 03 – Nível de escolaridade dos entrevistados 

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Conforme as informações do Gráfico 03, percebe-se algumas deficiências na es-

colaridade dos agricultores. Dos entrevistados, 15% não estudaram, sabendo em algu-

mas situações, escrever o nome com dificuldades, 5% possuem o Ensino Fundamental 

completo, 80% o Ensino Fundamental incompleto e nenhum dos entrevistados cursou o 

Ensino Médio. Este aspecto pode torná-los ainda mais vulneráveis e frágeis no contexto 

social e econômico em que estão inseridos. De acordo com Vieira (2007, p. 64), “o a-

gravamento da pobreza é fundamental associado aos problemas com a formação educa-
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cional, acesso a saúde, moradia, reproduzindo nesses indivíduos e no núcleo familiar 

uma atmosfera de incertezas em relação a seu futuro [...]”. Nesse sentido, compreende-

se que os sujeitos com menos escolaridade, e consequentemente menos conhecimento, 

poderão ter mais dificuldades em acessar as políticas públicas e assim poderem superar 

as condições de vulnerabilidade em que vivem.  

Os entrevistados citaram uma série de dificuldades relacionadas ao baixo nível 

de escolaridade, citando principalmente a questão da falta de oportunidade para frequen-

tar a escola. Muitos tiveram que abandonar os estudos para trabalhar e ajudar nas despe-

sas da família e boa parte dos entrevistados já possuem uma idade mais avançada, os 

quais relataram o enfrentamento de problemas ainda maiores para estudarem, no perío-

do de suas juventudes. 

O nível de escolaridade acaba afetando a renda dessas famílias, muitos não 

conseguiram estudar e com isso as dificuldades para se inserir no mercado de trabalho 

são enormes, devido à falta de escolaridade muitos encontraram na agricultura a sua 

principal fonte de sobrevivência e é através da produção agropecuária e de programas 

sociais que muitas famílias sobrevivem. As principais fontes de renda dos entrevistados 

podem ser vistas no Gráfico 04. 

 

Gráfico 04 - Principais fontes de renda dos pesquisados 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Verifica-se que 50% dos entrevistados afirmaram ser a agropecuária a principal 

fonte de renda, 5% citaram as aposentadorias, 35% os benefícios sociais e 10% dos en-

trevistados indicaram os empregos temporários em pequenos estabelecimentos comerci-

ais e de prestação de serviços, como bares, salão de beleza, dentro outros.  
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No que se refere aos benefícios sociais, destaca-se o Programa Bolsa Família 

como principal fonte de rendimento para os agricultores pesquisados, em seguida, tem-

se as aposentadorias rurais. A maioria dos entrevistados têm a agricultura familiar como 

principal fonte de renda, mas com a seca e a escassez de água as dificuldades enfrenta-

das na produção e cultivo afetaram profundamente a renda dos pequenos produtores 

rurais. Muitos afirmam que as condições para continuar produzindo são mínimas, eles 

só conseguem produzir por que optaram por perfurar poços nas propriedades localizadas 

no entorno do açude, e através da água adquirida nos poços é que consegue continuar a 

produção. Verificou-se através da observação que alguns agricultores, após a ocorrência 

de algumas chuvas no ano em curso, ainda conseguem utilizar a água do açude para 

irrigação. 

O gráfico 05, exibe a questão da renda obtida pelos entrevistados, seja ela, de 

maneira mais acentuada, advinda da atividade agropecuária, frente ao suprimento ou 

não de suas necessidades econômicas e de sobrevivência.  

 

Gráfico 05 – Renda e subsistência 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

De acordo com os entrevistados, 60% afirmam que a renda é insuficiente para 

suprir as necessidades (alimentos, vestuário, habitação, higiene, educação) mensais. 

Para os demais, 40%, a renda é suficiente para as necessidades da família. A renda mé-

dia mensal estimada pelo grupo de renda insuficiente foi de até R$ 1.000,00, incluindo-

se todas as rendas obtidas pela família. 

No que diz respeito aos períodos de seca, destacadamente nos anos 2012-2017, 

a Comunidade Bonito vem sofrendo consequências negativas, decorrentes destes 
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tempos de escassez, juntando-se às inúmeras regiões que fazem parte do Semiárido 

brasileiro, também atingidas por este fenômeno. As famílias daquela comunidade 

desenvolvem atividades agropecuárias e que suas produções agrícolas foram 

comprometidas, tanto nas plantações quanto nas criações de ovinos, caprinos, bovinos e 

suínos. 

Apurou-se que no período de maior intensidade da seca, 2012-2017, as famílias 

passaram a depender, quase que exclusivamente, de transferências de recursos 

realizados pelo Governo Federal, através do PBF e da realização de algumas atividades 

temporárias (os chamados “bicos”).  

A maioria das famílias são de baixa renda e não têm condições de perfurarem 

poços artesianos, já aquelas que conseguiram a perfuração de poços passaram a destinar 

a água para a venda e para a irrigação de plantações de frutas, legumes e hortaliças, que 

são destinadas para a venda na feira livre municipal e se constitui como fonte de renda 

familiar. Saliente-se que a recuperação das atividades agropecuárias depende da 

regularidade das chuvas, até para recomposição do lençol freático, mas, algumas 

famílias que foram identificadas na pesquisa de campo conseguiram a manutenção de 

algumas atividades através do uso da água dos poços. E, em 2019, com a retomada das 

chuvas já ficou evidente uma maior produção agrícola.  

A Tabela 01 mostra que uma grande parte dos entrevistados vive da 

comercialização dos seus produtos. 

 

Tabela 01 - Produtos comercializados na feira livre municipal  

Produtos Destino Número de famílias 

Verduras Feira Livre Municipal 15 

Legumes Feira Livre Municipal 10 

Hortaliças Feira Livre Municipal 15 

Produtos orgânicos Feira Livre Municipal 03 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

A Tabela 01 deixa evidente a retomada das atividades produtivas por parte das 

famílias pesquisadas, tendo como destino comercial a venda na feira livre municipal, 

com desenvolvimento de plantações de verduras, legumes, hortaliças, inclusive com a 

adoção de práticas da agricultura orgânica por parte de três produtores.  

As Figuras 02 e 03 são ilustrativas das atividades restabelecidas pelos 

agricultores familiares do entorno do Açude Bonito e mostram o funcionamento do 

sistema de irrigação na plantação de produtos orgânicos. A família que faz parte do 
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projeto de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários (SEAPAC), o qual caminha em 

parceria com a EMATER/RN, vem sendo desenvolvido em São Miguel (RN) e Encanto 

(RN).  

Figura 02 e 03 - Plantio de hortaliças orgânicas na Comunidade Bonito. 

   
Fonte: Acervo da autora (2019). 

          

. Dentre os benefícios dos cultivos orgânicos destacam-se os cuidados que os 

agricultores detêm para evitar a contaminação dos produtos, do solo e da água, obtendo 

assim, produtos isentos de agrotóxicos. No quesito econômico, foi detectado, em vista 

dos relatos dos moradores, que os consumidores/clientes optam pelos produtos 

orgânicos, provenientes da safra da população que faz parte do Projeto SEAPAC. Essa 

preferência, segundo os entrevistados, advém do fato de estes alimentos serem mais 

saudáveis e livres de agrotóxicos, o que faz com que a renda dos agricultores sejam 

melhorada, em detrimento de um maior número de vendas, o que impulsiona a 

permanência daqueles que cultivam os produtos, por uma prática mais sadia e que por 

conseguinte, gera melhoras no quadro econômico das famílias e do município num 

aspecto geral. 

O núcleo da sede do projeto fica localizado na cidade de Pau dos Ferros, ao lado 

da Igreja Matriz. O projeto surgiu em 1993 e tem apoio de uma organização alemã e é 

renovado a cada três anos. No município de São Miguel o projeto teve início em 2016 e 

a comunidade do Sítio Bonito está inserida desde o início, mas com apenas duas 

famílias e a partir de então eles tiveram direito a participar da feira ecológica. O 

objetivo do projeto é a produção limpa sem o uso de agrotóxicos, mas também 

contemplando ações de valorização das famílias, do jovem e da mulher. 
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Em junho de 2018 foi criada a Feira Agroecológica no município de São Miguel, 

que conta com nove famílias, a feira ocorre nas quartas-feiras e sábados. A feira se 

tornou uma alternativa para os produtores de orgânicos realizarem suas vendas e obteve 

boa aceitação dos consumidores micaelenses, demonstrando-se que iniciou com a 

comercialização de apenas três produtos e, atualmente, contempla um mix superior a 30 

produtos (PORTAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

MIGUEL). 

Apurou-se que os produtores que estão inseridos na produção de orgânicos 

conseguiram aumentar a produtividade, com qualidade e eficiência, com isso 

aumentaram a renda e melhoraram a qualidade de vida familiar, pois passaram a 

consumir produtos orgânicos e sem agredir o meio ambiente. 

Em relação às condições de comercialização na feira livre, verificou-se que o 

Poder Público municipal não oferece apoio aos produtores que não dispõe de cadastro 

em alguma associação (como a SEAPAC); ademais, o poder municipal não oferece 

quaisquer instrumentos de estímulo para os produtores locais, sendo que muitos 

optaram por comercializarem seus produtos de ‘porta em porta’, além de buscarem 

vender os produtos na feira livre de Pau dos Ferros/RN. Quanto aos produtores 

cadastrados na associação SEAPAC, verificou-se que recebem o devido apoio do 

Prefeitura municipal. 

O Gráfico 06 aponta a avaliação que os agricultores entrevistados da 

Comunidade do Bonito fizeram da atuação do Poder Público local em relação à 

prestação de assistência durante o período de seca. Para 10% dos entrevistados a 

atuação do Poder Público foi considerada ruim, 80% indicaram uma atuação péssima e 

10% consideraram boa. Em linhas gerais, verifica-se uma grande insatisfação com a 

atuação do Poder Público local nos períodos de seca. 

A Comunidade do Sítio Bonito é localizada numa área com uma grande 

abundância de reservas de águas subterrâneas e por tal circunstância, os entrevistados 

acreditam que o Poder Público não se sente na obrigação de prestar assistência nos 

períodos de seca. Segundo foi informado nas entrevistas, parte dos moradores 

resolveram abandonar as atividades agropecuárias, buscando melhores condições de 

vida em outras cidades, inclusive em estados do Centro-Sul do Brasil. 
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Gráfico 06 - Avaliação da assistência oferecida pelo Poder Público local no períodos de 

seca 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Além das dificuldades apontadas para a restauração da atividade agropecuária no 

entorno do Açude do Bonito, apurou-se que durante o período de maior estiagem (2012-

2017) existia um comprometimento de parte da renda familiar dos produtores com a 

aquisição de água. Sendo muito recorrentes as reclamações com relação a pouca 

assistência recebida nos momentos de maior intensidade da seca, inclusive que não 

foram beneficiados pela Operação Carro Pipa do Exército Brasileiro e que todo o 

custeio com o abastecimento de água saiu do bolso dos moradores, sendo considerado 

um gasto excessivo para as condições econômicas que apresentam. 

Outra dificuldade citada pelos produtores da Comunidade do Bonito é que parte 

dos consumidores micaelense têm receios de adquirir as frutas, legumes e hortaliças 

produzidas na Comunidade devido aos agrotóxicos que alguns produtores utilizam, 

preferindo os produtos irrigados com água de poços em detrimento do consumo dos 

produtos que são irrigados com a água do açude, devido à água ser imprópria para 

consumo (considerada com alta concentração de agrotóxicos e outras substâncias 

cancerígenas). 

Quando consideradas as condições de vida na Comunidade, verificou-se que não 

existe coleta de lixo, sendo que os moradores se desfazem do lixo jogando-o nos 

quintais, queimando ou enterrando. As soluções adotadas para o descarte do lixo são 

inadequadas e ampliam os riscos de contaminação do Açude e do lençol freático, com 

potenciais danos para a saúde dos moradores e para o meio ambiente. 

As moradias não dispõem de abastecimento de água regular, mesmo com as 

chuvas a condição da água acumulada não é propícia para o consumo humano. O 
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Gráfico 06 apresenta as formas de armazenamento de água utilizadas na Comunidade 

para as atividades diárias. 

 

Gráfico 07 - Tipos de armazenamento de água utilizados pelos agricultores entrevista-

dos 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

              

 De acordo com o Gráfico 07, 75% da população armazena a água em cisternas 

feitas pelo Governo Federal, através do Programa Um milhão de Cisternas P1MC e o 

Programa Uma Terra e Duas Águas P1+2, 20% dos moradores armazenam a água em 

tanques construídos pelos próprios moradores, e o restante da amostra representada por 

5%, armazenam a água em caixas.  

Antes das cisternas a maioria dos moradores não tinha onde armazenar a água 

das chuvas, e nem possuíam condições para construir reservatórios. Segundo a popula-

ção pesquisada, com o implemento deste novo sistema de armazenamento houve uma 

melhoria da qualidade da água de tais famílias, pois além da melhor condição de vida, 

as cisternas evitam que os moradores comprometam sua renda com a compra de água.  

Figura 04 - Cisterna na Comunidade do Sítio Bonito 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 
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A percepção sobre a qualidade da água do Açude do Bonito pode ser observada 

no Gráfico 08, a maior parte dos pesquisados tem ciência que a água do reservatório se 

encontra em péssima qualidade, 75% da população. Parte da amostra 20% considera a 

água do reservatório ruim, e 5% razoável. Os pesquisados citaram alguns fatores que 

consideram fundamentais para a má qualidade da água, entre eles: o uso de forma des-

controlada de agrotóxicos e os plantios realizados na área do açude à medida que a água 

diminuía o volume. Saliente-se que os agricultores continuam utilizando a água do açu-

de apenas para irrigações e consumo animal. 

 

Gráfico 08 - Qualidade de água do Açude do Bonito segundo a percepção dos entrevis-

tados 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Motivados a se posicionarem sobre as causas para o colapso do reservatório, a-

lém do longo período de estiagem, os moradores apontaram o desperdício por parte da 

CAERN, na ação de captação e distribuição da água, bem como a irrigação realizada de 

forma descontrolada e o desperdício por boa parte da população.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A seca é um grande problema enfrentado por todos os nordestinos, ela vem 

destruindo e dificultando a vida do sertanejo. Desde 2012 que o município de São 

Miguel enfrenta uma grande dificuldade no abastecimento e nas atividades 

agropecuárias. As perdas na agricultura foram grandes, desde que o seu maior 

reservatório, o Açude do Bonito, secou. O principal objetivo do trabalho foi descrever 

os efeitos da seca na agropecuária do entorno da Comunidade do Sítio Bonito no 

município de São Miguel/RN, destacando as dificuldades vivenciadas pela Comunidade 

no período de 2012 a 2017 e o quadro atual.  

A pesquisa de campo realizada na Comunidade do Sítio Bonito possibilitou 

traçar um panorama das dificuldades vivenciadas pela comunidade em virtude da seca 

do período 2012 a 2017, bem como apresentar algumas características socioeconômicas 

dos agricultores. 

Embora a economia do município seja muito dependente do setor terciário, é 

notável que a atividade agropecuária ainda é a principal fonte de renda para boa parte da 

população que reside no meio rural. Assim, pode-se afirmar que a agropecuária ainda é 

uma atividade de fundamental importância para a economia do município de São 

Miguel/RN. 

Verificou-se que os agricultores da Comunidade do Sítio Bonito, mesmo 

morando próximo ao principal manancial existente no município, enfrentaram inúmeras 

dificuldades decorrentes do prolongado período de seca que assolou a região de 2012 

até 2017. Foram apontadas, dentre outras circunstâncias: a impossibilidade de continuar 

a produção, com as consequências em relação à redução da renda familiar proveniente 

da atividade agropecuária; a dificuldade de abastecimento, inclusive para a realização 

das atividades domesticas; a falta de apoio do Poder Público, destacando a ausência de 

ações por parte da gestão municipal; comprometimento de parte da renda familiar para a 

aquisição de água; a diminuição do número de visitantes no entorno do Açude e as 

consequências sobre os pequenos negócios mantidos pelos agricultores para servirem de 

suporte aos turistas, como, por exemplo, os bares; a entrada de concorrentes externos 

que passaram a comercializarem produtos na feira livre municipal; a poluição do Açude 

do Bonito, em virtude da maior concentração de agrotóxicos e lixo na área do 

reservatório; dentre outras dificuldades que foram pontuadas pelos agricultores. 
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Também foram verificadas circunstâncias que podem favorecer a recuperação 

das atividades agropecuárias, destacando-se a possibilidade de utilização responsável do 

lençol freático, levando-se em conta, que a área, segundo a Agência Nacional de Águas, 

dispõe de grande potencial de águas subterrâneas. Desta forma, espera-se que se tenham 

futuramente, ações do Poder Público, de maneira que os estabelecimentos rurais dos 

produtores menos capitalizados possam ter suas produções agrícolas irrigadas durante 

os períodos de estiagem. Outro recurso muito viável seria a perfuração e utilização dos 

poços artesianos para realização da irrigação, o que reduziria a pressão sobre as reservas 

do Açude (ANA, 2016). 

Na linha de maior conscientização em relação ao uso dos recursos existentes, 

verificou-se a ação da SEAPAC, na estimulação e orientação dos agricultores 

associados, na adoção da produção de alimentos orgânicos. Embora o projeto não esteja 

disseminado entre os agricultores pesquisados, identificou-se que aqueles que estão 

participando estão realizando uma produção com maior aceitação pelos consumidores e 

dispõem de um espaço para realizarem a comercialização nas feiras agroecológicas que 

são realizadas semanalmente. Acredita-se que a iniciativa da SEAPAC pode servir 

como um modelo para a adoção de medidas por parte do Poder Público para ampliar o 

alcance do projeto de produção de orgânicos junto a uma quantidade mais representativa 

de agricultores. 

Tal medida ainda teria como consequência a diminuição do receio existente 

entre os consumidores sobre a qualidade dos produtos provenientes do entorno do 

Açude do Bonito, uma vez que, conforme foi apurado, existe forte resistência para a 

aquisição dos produtos por receio de estarem sendo irrigados com água imprópria do 

açude. 

Outro ponto que ficou evidenciado é que o programa de construção de cisternas 

representou ganhos de qualidade de vida para os contemplados. Observou-se que, ape-

sar do baixo nível de escolaridade, os entrevistados têm consciência da importância dos 

programas sociais para o desenvolvimento da comunidade, como por exemplo, no que 

diz respeito das melhorias ocorridas na qualidade de vida resultantes do uso das cister-

nas. Na Comunidade estudada foi destacado que os Programas das Cisternas (P1MC e 

P1+2) foram de suma importância para o armazenamento da água das chuvas (mesmo 

que em pouca quantidade) ocorridas no período de 2012 a 2017. 

Neste aspecto, sugere-se que outras iniciativas de tecnologias facilitadoras de 

convivência com a seca sejam testadas, como, por exemplo, as cisternas calçadão, as 
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barragens subterrâneas, a construção de barreiros, dentre outras. Percebe-se que o 

sucesso proveniente da experiência com as cisternas, pode ser utilizado para o 

convencimento dos agricultores em relação às mudanças positivas que podem beneficiá-

los, como por exemplo a não efetivação de práticas agrícolas que agridem o meio 

ambiente, como o desmatamento, as queimadas, o uso de agrotóxicos e o descarte 

inadequado do lixo. 

A pesquisa revelou ainda que os produtores rurais da Comunidade do Sítio Boni-

to enfrentam grandes dificuldades na distribuição e venda dos produtos, isso por que a 

gestão municipal só da assistência a uma pequena parcela dos produtores que fazem 

parte da SEAPAC, os demais produtores que não fazem parte deste projeto estão enfren-

tando dificuldades pela desvalorização da produção e queda na venda dos produtos. Já 

os produtores que estão inseridos no projeto têm todo tipo de acompanhamento, orienta-

ção na distribuição e venda dos produtos, assistência técnica, com melhoras significati-

vas na renda e na qualidade de vida. Sugere-se que o projeto seja expandido e/ou estra-

tégias similares sejam colocadas em prática para os demais produtores interessados. 

Espera-se que este trabalho seja o ponto de partida para muitos outros estudos, 

os quais venham a ser, junto desta pesquisa, uma ferramenta útil para a população, e em 

especial, às autoridades competentes, numa perspectiva de que este material sirva de 

estratégia consistente para o conhecimento e o enfrentamento dos problemas econômi-

cos e sociais, decorrentes dos períodos de seca. Almeja-se de modo geral, que esta in-

vestigação contribua para a realização de políticas públicas que venham melhorar a qua-

lidade de vida das comunidades urbanas e principalmente rurais, as quais tem como 

sustento a atividade agropecuária.  
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APÊNDICE 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER REALIZADA COM A COMUNIDADE RIBEI-

RINHA DO AÇUDE DO BONITO 

 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Entrevista nº: _____                                                                Data: ____/____/_____ 

Sexo Idade Estado Civil Escolaridade Profissão 

     

 

1-  Condição de ocupação do domicílio em que mora: 

(   ) Alugado       (   ) Próprio       (   ) Cedido            (   ) Outra. Ci-

tar:______________________________________________________________ 

 

2-  Quantas pessoas moram neste domicilio? 

(    ) De 1 a 3      (   ) De 4 a 6       (    ) De 7 a 10      (    ) Acima de 10 

 

3- Qual o valor da sua renda mensal? 

(   ) Não possui renda    (   ) Inferior ou igual a R$ 500,00     (   ) R$ 501,00 a  

R$ 1.000,00          (   ) R$1.001,00 a R$ 2.000,00          (   ) Acima de R$ 2.000,00  

 

4- A renda é suficiente para se manter e/ou suprir as necessidades básicas da família? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

5- O Sr. (a) recebe algum tipo de benefício? (inclusive aposentadoria). 

(    ) Sim         

Qual (ais) benefícios? 

__________________________________________________________________ 

(    ) Não 

6- Alguém da família participa ou já participou de algum curso de capacitação técnica 

ofertado no município? 

(   ) Sim. Qual? 

__________________________________________________________________ 

(   ) Não 

7- Como você avalia a atuação do poder público municipal em assistência na seca? 

        (   ) Ótima      (   ) Boa     (    ) Razoável       (    ) Ruim       (    ) Péssima 

 

8- O Sr. (a) conhece alguém que se mudou para outra localidade por causa das difi-

culdades decorrentes da seca?  

(   ) Sim   (  ) Não 
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9-   O Sr. (a) faz parte de algum sindicato ou grupos sociais?  

(   ) Sim   (  ) Não 

 

10- Na sua residência tem água encanada? 

(   ) Sim   (  ) Não 

 

11-  Como a água é armazenada? 

(   ) Cisterna     (   ) Tanque      (   )  Caixas         (   )  Outros:________________ 

 

12- Na residência tem banheiro? 

(   ) Sim   (  ) Não 

 

13- Na residência tem coleta de lixo?  

(   ) Sim   (  ) Não 

 

14- O Sr. (a) faz racionamento de água?   

(   ) Sim   (  ) Não 

 

15- O poder público municipal tem dado assistência básica a comunidade para convi-

ver com a seca? (como incentivos para continuar exercendo a sua profissão).  

(   ) Sim 

Qual/como?_______________________________________________________       

(   )  Não 

 

16- A água do açude do bonito é utilizada para quais fins? 

 

(   ) Beber   (   ) Consumo animal  (   ) Comercialização  (   ) Uso doméstico (   ) Ir-

rigação (   ) Outros 

 

17- Na escassez, qual a forma de abastecimento? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18-  Na sua residência, qual a capacidade de armazenamento de água? 

(   ) 5.000 a 10.000 L.     (   ) 20.000 a 30.000 L.    (   ) 40.000 a 50.000 L.   (   ) A-

cima de 100.000 L.  

 

19- Há quanto tempo reside na área: 

 (   ) Entre 10 e 15 anos        (   ) Entre 15 e 25 anos    (   ) Mais de 25 anos 
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20- Quanto à qualidade de água do açude do bonito: 

(   ) Ótima     (   ) Boa     (    ) Razoável       (    ) Ruim       (    ) Péssima 

   

21-   Na sua opinião, que fatores levaram o Açude do bonito à escassez de água? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

22- Como está sendo feita a distribuição de água no seu bairro, após a escassez de água 

do reservatório?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

23- A atividade de subsistência exercida pelo Sr.(a) é a mesma durante a seca e/ou no 

período chuvoso, ou houve mudanças em decorrência dos tempos estios? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

24- Quais são as principais dificuldades enfrentadas na seca?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

25-  Surgiu alguma oportunidade para complementar a renda nesse período de seca? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


