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1. Introdução

     O Plano Piloto Agropecuário Municipal de Preparação e Resposta às Secas de

Piquet Carneiro foi elaborado no decorrer do ano de 2014, de forma compartilhada,

por  Especialistas  contratados  pelo  Banco  Mundial  e  apoio  da  Unidade  de

Gerenciamento  do  Projeto  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  do  Estado  do

Ceará – Projeto São José III da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo

do Estado do Ceará – SDA. Tem sido utilizado pelo BIRD como referência para

todos os municípios do Nordeste do Brasil. Faz parte da Estratégia de Preparação

para  as  Secas  e  Resiliência  as  Mudanças  Climáticas  desenvolvida  pelo  Banco

Mundial  em  parceria  com  o  Governo  Federal  (Ministérios  da  Integração,  Meio

Ambiente  e  do  Desenvolvimento  Agrário,  mais  recentemente  e  ainda  a  Agência

Nacional das Águas) e o Governo do Estado do Ceará, através da SDA. 

2. Dados principais do município

     O município de Piquet Carneiro, localizado na mesorregião Sertões Cearenses,

tem uma extensão territorial de 587,89 Km². O território do município compreende

quatro Distritos: área urbana de Piquet Carneiro, Ibicuã, Catolé da Pista e Mulungu.

     A distância rodoviária de Fortaleza chega a 311 Km, a qual pode ser feita em

cerca de 4 horas. 

     O relevo  de Piquet Carneiro compreende a chamada Depressão Sertaneja,

paisagem mais típica do Nordeste semiárido. O clima predominante corresponde ao

tropical  quente  semiárido,  com  temperatura  média  na  faixa  de  26  a  28ºC.  A

precipitação  média  alcança  897,6mm,  com  chuvas  concentradas  no  período  de

fevereiro a abril. Neste ano de 2015, a precipitação acumulada de janeiro até 12/11

chegou a 415,0 mm e nos três anos anteriores com a seguinte distribuição: 2014 –

585,0 mm; 2013 – 477,0 mm e 2012 – 176,0 mm. É importante ressaltar que em

2011 a precipitação média anual do município atingiu 706,0 mm.  
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      O território de Piquet Carneiro é coberto  por caatinga arbustiva densa floresta

caducifólia espinhosa. Exemplos de espécies arbustivas incluem a Jurema-preta, o

Sabiá e o Angico Vermelho.  Parte  da vegetação compreende forrageiras nativas

que,  no período chuvoso,  apresentam ótima qualidade,  embora nos períodos de

estiagem e seca apresente deficiência para alimentação animal. 

    Os  solos  são  rasos  e  pedregosos  ,  de  formação  cristalina,  apresentando

fertilidade de média a alta, embora bastante vulneráveis a erosão. Em geral, o solo é

usado para agricultura de subsistência, horticultura, fruticultura e pecuária extensiva.

       Quanto aos Recursos Hídricos, Piquet Carneiro encontra-se encravado na Bacia

do Rio Banabuiú, o qual constitui-se o principal afluente do Rio Jaguaribe, o maior

do Ceará.  É importante  ressaltar  que o  Rio  Banabuiú  não banha diretamente  o

município e sim os seus afluentes.

     Entre os cinco principais açudes existentes no município, destaca—se o São

José II, com capacidade de armazenamento de 29,14milhões de m³ de água, sendo

o  reservatório hídrico usado para abastecimento urbano do município. Atualmente

encontra-se com apenas 1,88 % da sua capacidade. À partir  do último  mês de

outubro foram perfurados 07 (sete) poços profundos, antecipando-se a previsão no

colapso no abastecimento de água para o próximo mês de janeiro, mesmo com o

racionamento posto em prática.  Há registros de 2007, de que apenas 44% dos

poços profundos perfurados no município estavam em operação. 

     No  que  se  refere  ao  ranking  dos  indicadores  socioeconômicos   dos  184

municípios do Estado, Piquet Carneiro em relação ao PIB (per capita) e IDH, ocupa

respectivamente, as seguintes posições: 144º e 133º.

         A economia do município é preponderantemente de base primária, vinculada

ao setor agropecuário. Em 2013, mais de 77% do PIB municipal foi oriundo do Setor

Agropecuário.  Em  2012,  as  principais  culturas  temporárias,  em  termo  de  área

colhida foram o milho (2.605 há) e feijão (2.350 ha), seguidos de mamona (100 ha),

algodão herbáceo (60 ha) e cana-de-açúcar (13 ha). As culturas que mais renderam

em termos de faturamento corresponderam ao feijão, milho e cana-de-açúcar. Neste

mesmo ano, as culturas permanentes mais comum, incluíram: banana (10 ha), coco-

da-bahia  (3  ha)  e  manga  (3  ha).  A banana  foi  a  cultura  permanente  que  mais

proporcionou rendimentos. 



   Na atividade pecuária,  o  município  registra  em 2012,  um total  de 14.739

suínos e 14.665 cabeças de gado bovino. Em geral, os suínos são encontrados nas

propriedades menores e o gado bovino criado de forma extensiva nas maiores. Em

2012, destacam-se ainda a produção de galinhas (7.584 cabeças) e frangos, galos

e  pintos  (30.758  cabeças).  Estes  animais  também  são  encontrados

predominantemente nas pequenas propriedades que praticam agricultura familiar e

os criatórios têm características domésticas. 

   Apenas recentemente os produtores do município iniciaram o cultivo da palma

forrageira  e  os  resultados  têm  sido  animadores.  A  boa  adaptação  da  palma

forrageira às condições climáticas do semiárido tem encorajado seu plantio. A palma

constitui um alimento volumoso que tem boa aceitação pelo gado bovino, ovino e

caprino.  Tem alto  valor  energético,  apresenta  boa digestibilidade,  além de suprir

parte das necessidades de água em épocas de estiagem e secas. 

 Um  traço  importante  da  cultura  de  Piquet  Carneiro  consiste  na  sua  forte

organização social. Em torno de 80 Associações foram identificadas no município.

Desta forma, a população está bem familiarizada com o trabalho associativo, o que

favorece a participação em diversas atividades (cívicas,  produtivas,  comunitárias,

etc) relacionada aos seus interesses e aos do município como um todo. 

 Destaca-se também forte presenças das igrejas e dos movimentos religiosos,

engajando-se ativamente nas lutas e conquistas da sociedade.

Existem fortes oportunidades para crescimento em Piquet  Carneiro, sobretudo

ligadas a agregação de valor aos produtos agropecuários, destacando-se para tanto

o leite, as frutas, as carnes, mel de abelha e outros.

A limitação na oferta de água afeta sensivelmente a expansão da cadeia de

valor  derivada  dos  produtos  agropecuários.  Além  disto,  problemas  com

disponibilidade de energia apropriada (trifásica), incluem-se entre as restrições para

o processamento dos produtos. 

Quanto a disponibilidade de crédito, não constitui grande impedimento, pois as

linhas  de  financiamento  (ex:  PRONAF)  apresentam  boas  condições  de

acessibilidade por parte dos produtores. 

Na estrutura fundiária, predomina o minifúndio (59 % das propriedades), que

corresponde a propriedade rural de tamanho inferior a um módulo fiscal (50 há). Já a

pequena propriedade, definida como o imóvel rural com área compreendida entre



um  e  quatro  módulos  fiscais,  representa  34,6  %  do  total  de  imóveis  rurais.  A

estrutura fundiária do município mostra que mais de 95,5% dos imóveis enquadram-

se nas categorias  de minifúndio  e  pequena  propriedade.  O tamanho  médio  dos

minifúndios  corresponde  a  23,35  ha,  enquanto  nas  propriedades  consideradas

pequenas, este indicador corresponde a 86,2 ha e nas propriedades consideradas

médias, alcança 308,9 ha. 

     A população do município por sua vez, totalizou em 2010, 15.467 habitantes,

prevalecendo levemente a população rural, com quase 52% do total. O IBGE estima

que  a  população  municipal  tenha  alcançado  15.820  habitantes.  É  interessante

ressaltar que a fração da população considerada potencialmente ativa (com idade

entre 15 e 64 anos) tem aumentado ao longo dos últimos anos, o que sinaliza uma

maior independência econômica dos habitantes. 

       Cerca de 30% da população total do município se encontra na faixa considerada

pobre,  sendo que no Ceará como um todo este índice representa 17,78%. Este

quadro se agrava dentre a população rural, visto que este percentual aumenta para

41%, enquanto que na área urbana o indicador fica menos de 18,3%. 

       Assim como grande parte dos municípios do interior do Ceará, a infraestrutura

de esgotamento sanitário ainda constitui um forte desafio para Piquet Carneiro. 

     Em relação aos resíduos sólidos, o município opera com um serviço de coleta

pública nas áreas urbanas e principais áreas rurais. No entanto, a cobertura ainda se

mostra insuficiente. O destino e o tratamento do lixo ainda não estão devidamente

equacionados,  uma vez que o  material  coletado é depositado em um local  sem

tratamento.

     Quase a totalidade da população dispõe de ligações de rede elétrica, embora

com restrições  devido  praticamente  o  universo  das  situações  no  meio  rural  ser

monofásica, dificultando a expansão de atividades na área da produção. Não há

ainda nenhum caso de uso de energias alternativas no município. 

      Diante a decisão da SDA a fim  do Plano Piloto ser operacionalizado, com base

nas referências e justificativas a seguir, foi apresentada, discutida e aprovada com

melhorias, uma Proposta junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural –

CEDR para tratá-lo de forma multissetorial, através da instalação de uma Câmara

Técnica  composta  por  representações  de  Órgãos  Governamentais  afins  e

Movimentos Sociais.  Esta Câmara do CEDR tem o papel  de apoiar   nos níveis,



estratégico  e  tático  as  Organizações  Municipais  na  execução  do  Plano   com o

diferencial de focar na Gestão de Riscos, considerando-se as estiagens como um

fenômeno natural cíclico. Como referencial maior, observou-se na íntegra os eixos

principais  do  Plano  Piloto,  tais  como:  objetivo  geral  e  as  04  (quatro)  Linhas

Estratégicas. Em relação a Matriz Lógica com as atividades para os 04 (quatro) anos

do Plano, diante do hiato de quase seis meses para início da implementação do

mesmo, bem como o passivo de quatro anos seguidos de seca, optou-se por centrar

esforços de monitoramento das Ações de Curto Prazo, distribuídas nas 04 (quatro)

Linhas Estratégicas.  Outra inovação, consistiu na vinculação da Câmara Técnica

com o CEDR, o qual encontra-se consolidado e atuando com Políticas permanentes

tendo os agricultores(as) familiares como público. Na sequência da experiência,  a

incorporação  de  mais  02  (dois)  eixos  estratégicos,  transversais  aos  outros  04

(quatro), agregando-se as componentes Cultural e Ambiental. Nestas áreas, estão

sendo formulados  em Piquet Carneiro, ações Piloto com apoio de dois Grupos de

Trabalho  intersetoriais,  de  forma  compartilhada,  com  agentes  afins  da

municipalidade.

3. Referências para  a  proposta de operacionalização do plano piloto

3.1 Documento os 7 Cearás - Propostas para o Plano de Governo; 

3.2 Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário - PDRSS (2012-2015);

3.3 Plano Estadual de Convivência com a Seca (2015 a 2018);

3.4 Preparação para as Secas e Resiliência as Mudanças Climáticas gerando o sub-

eixo: Plano de Preparação para às Secas no Nível Agropecuário Municipal;

Grupo de Trabalho do Banco Mundial associado ao Governo Federal (Ministérios -

da Integração Nacional , do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário; Agência

Nacional das Águas) e Governo do Estado (SDA) com foco no eixo: 

3.5  Plano  Piloto  Agropecuário  Municipal  de  Preparação  e  Resposta  às  Secas

(iniciado com o município de Piquet Carneiro).

4. Justificativas

4.1 " Ceará possui 86,8% de sua área inserida na região do Semiárido Brasileiro - o

que significa um risco de seca maior que 60%, com solos rasos, com rocha matriz



que  dificulta  a  infiltração,  rios  intermitentes,  altas  temperaturas,  insolação  e

evaporação intensas."  (Os 7 Cearás - Propostas para o Plano de Governo)

4.2  "No Ceará  75% dos seus  terrenos  estão sobre  o  cristalino  ,  o  que limita  a

acumulação de água no subsolo e a formação dos aquíferos. As águas subterrâneas

acumulam-se em fraturas de rochas , têm baixa produtividade e grande teor de sal".

(Os 7 Cearás - Propostas para o Plano de Governo)

4.3 Aumento da frequência da ocorrência de seca na última década no NE do Brasil

e em especial no Ceará, verificando-se cinco anos consecutivos de irregularidades

nas precipitações pluviométricas;

4.4 Aproximadamente 30% da população rural do Estado residindo no meio rural, na

sua  grande  maioria  oriundos  da  Agricultura  Familiar,  ainda  apresentando

vulnerabilidade na produção agropecuária;

4.5 Opção por uma metodologia de gestão de riscos em contraponto as estratégias

de gestão de crises;

4.6  A  definição  de  Piquet  Carneiro  como  piloto  para  o  desenvolvimento  da

metodologia,  obedeceu os  seguintes  critérios:  (i)  inserido  no  Sertão  Central  que

junto com a Região dos Inhamuns apresenta maior  índice de vulnerabilidade às

secas no Estado; (ii) pequeno porte; (iii) baixo IDH; (iii) vulnerabilidade média-alta a

alta em relação ao Índice Municipal de Alerta (IMA); (iv) Base Social forte;

4.7 Elevada expectativa diante da elaboração do Plano Piloto, de forma participativa;

4.8. Cenário atual preocupante: Capacidade dos reservatórios do Estado – 14,0%

(12/11); Previsão para dez - 12%; Dados atuais indicam previsão de seca para 2016.

5. Objetivo geral 

   Contribuir com a redução da vulnerabilidade dos agricultores(as) familiares de

Piquet Carneiro diante dos eventos de seca.

6. Objetivos específicos

6.1  Apoiar ações de fortalecimento Institucional;

6.2  Contribuir com a criação de instrumentos de Gestão de Informações com foco

na prevenção de riscos;



6.3 Promover o desenvolvimento de ações para otimizar a formação de capacidades

locais;

6.4 Procedimentos para viabilizar o fortalecimento de infraestruturas de preparação

para às secas.

7. Suporte técnico estratégico 

     O Suporte Técnico Estratégico junto a todos os agentes envolvidos do município,

vem se dando à partir das deliberações das reuniões mensais estabelecidas através

de Calendário Fixo (toda última segunda-feira de cada mês) da Câmara Técnica

constituída por representações das seguintes instituições: COMDEC e CMDS (em

nível municipal), APRECE, FUNCEME, SEPLAG, CEDEC, SDA (CODAF, COAPE,

COCRED E UGPs do Projeto São José III e FIDA), EMATERCE, SEMA, Movimentos

Sociais (FETRAECE e MST) e SRH.

     A agenda destas reuniões são condizentes com os objetivos e estratégias do

Plano  Piloto,  adicionando-se  fatos  novos  ocorridos  com  o  desenvolvimento  dos

trabalhos intersetoriais. Logo depois é repassada uma Ata com formato executivo,

focando nas deliberações e subsídios para a Programação do mês e agenda da

reunião seguinte. 

8. Suporte técnico operacional

     O Suporte Técnico Operacional é prestado por um Comitê Local, constituído à

partir da Coordenadoria  Municipal de Defesa Civil – COMDEC e Conselho Municipal

de  Desenvolvimento  Sustentável  –  CMDS,  tendo  na  sua  composição:  Prefeito

Municipal, Secretário de Agricultura Familiar, Coordenadora da EMATERCE e sendo

incorporadas recentemente as Secretárias de Educação e Meio Ambiente. 

     Tem o  papel  principal  de  interagir  com as  Associações  de Agricultores(as)

Familiares, responsáveis pela execução do Plano Piloto. 

9. Instrumentos de acompanhamento e controle

     Representam os instrumentos de acompanhamento e controle,  os seguintes

documentos: Plano Piloto de Preparação para às Secas, Ações de Curto Prazo por

Linha Estratégica e Atas Executivas das Reuniões da Câmara Técnica.



10. Principais avanços dos seis meses de implementação do plano

    Em que pese o Plano Piloto não ter uma dotação orçamentária própria, contando

com Políticas  setoriais  diversas,  os  progressos são animadores em apenas seis

meses citados abaixo por Linha Estratégica:     

 Le 1 – Apoiar ações de fortalecimento institucional

• Apresentação da Experiência  do Plano Piloto no Fórum Internacional Cone

Sul (Brasília);
• Constituição  do  GT  (CEDR/SDA,  IPHAN,  SECULT  e  SEMA)  para

Revitalização da  Estação Ferroviária local (Centro Cultural e Ambiental de

Preparação para às Secas),  com Proposta Preliminar de um Programa de

Necessidades discutida com a Agentes Locais do Municipais;

• Elaborada  por  equipe do GT de Reflorestamento  e  Educação Ambiental

Proposta de Intervenção na Bacia Hidráulica do Açude São José II;

• Inclusão do Escritório Polo da EMATERCE de Piquet Carneiro  na  Proposta

de Fortalecimento da Extensão Rural a ser apresentada ao Governador;

• Unidade de Ações da Câmara Técnica e GT de Reflorestamento e Educação

Ambiental.

Le 2 – Criar instrumento de gestão de informações

• Em fase final na PGE, Editais  para Licitações da Estação Agrometeorológica

de Piquet Carneiro  e Sistema  de Alerta para FUNCEME (Projeto São José

III);

• Check  List  Digital  para Monitoramento das Ações de Curto Prazo pronto

para ser disponibilizado para membros da Câmara Técnica;

• Piquet Carneiro selecionado pelo Banco Mundial dentre  três municípios  a

serem trabalhados na 2ª fase da Pesquisa de Avaliação do Garantia Safra e

outras Políticas.

Le 3 – Intensificar formação de capacidades locais

• Recebida última versão  da Cartilha do Plano  de Preparação para as Secas

para revisão final com vistas a impressão;



• Acordada  Oficinas  para Avaliação do Plano Piloto até dezembro /2015 em

conjunto com equipe do GT de Reflorestamento e Educação Ambiental;

• Sendo implementada  em todo o município,  Estratégia  de  Conservação e

Ampliação de  Forragem para o Rebanho.

   Le 4 – Fortalecer infraestruturas de preparação para as secas

a) . Segurança Hídrica

a.1) – De  conformidade  com o  mapeamento  no  âmbito  do  Plano Piloto

apresentado  e autorizado  pelo  Secretário da  SRH, foram perfurados poços

profundos nas sedes dos Distritos mais populosos  e com maior necessidade

de água, bem como nas proximidades do Açude São José II que abastece a

área urbana do município, antecipando-se ao colapso no  abastecimento de

água  previsto para o  final  deste  ano:

• Mulungu    – 01 (2.900l/h);  Ibicuã – 02(média de 3.000l/h);  Sede – 07 (02-

6.500l/h;- 02- 5.000l/h; 1- 500l/h;1- 9.000l/h; 1- 3.000l/h) resultando num total

de 10 poços profundos perfurados;
• Faltam 02 poços para complementar da sede, os quais  terão a perfuração

iniciada ainda  nesta semana;
• As instalações dos poços nas sedes dos Distritos de Mulungu  e Ibicuã  serão

iniciadas na próxima segunda –feira (16/11);
• Estão  sendo  realizados  entendimentos  com  a  CAGECE  para  iniciar

rapidamente a interligação dos 09 poços no Sistema de Abastecimento da

sede do município;

a.2) – Acordado levantamento de campo por parte da SOHIDRA e CAGECE,

do Convênio de 2011 entre a SDA e a FUNASA, com vistas a retomada dos

Projetos de Abastecimento de Água  dentre os quais, 06(seis) no município de

Piquet Carneiro;

a.3) – Em fase final de classificação a Empresa vencedora para perfuração de

poços alternativos através do PSJ III, com vistas ao suprimento de Sistemas

de Abastecimento de Água com mananciais secos;

OBS:  – Quanto aos  poços instalados  sem  funcionar (10) ou  funcionando

precariamente  (06),  será  proposto  ao  Secretário  da  SDA  elaboração  dos

Projetos correspondentes através do Contrato de Gestão com o Agropolos;

b) Inclusão Econômica



b.1) –  Planos de Negócio de Pecuária Leiteira e Apicultura com Estudo de

pré – viabilidade em fase de conclusão, com previsão de assinatura dos dois

Convênios até o final deste mês de novembro;

b.2) – Sendo  intensificada  Campanha  para  Plantio  de  Palma  e  Sorgo

Forrageiro através do Programa Hora de Plantar, bem como disseminação de

técnicas de conservação de forragem em todo o município;

b.3) – Em fase final de contratação a Empresa Sol Social, para elaboração de

Plano  de Negócio (PSJ III) da Central de Comercialização para Fortalecer  a

Feira de Agricultura Familiar do Município;

b.4) – Piloto de Reúso  na Comunidade Aba da Serra, selecionado  como um

dos três para referência no Estado, através do Projeto São José III, inclusive

com Convênio já assinado pela Associação Local.

11. Legado dos primeiros seis meses da experiência 

• Consciência do papel da Câmara Técnica nas áreas estratégicas e táticas

com o protagonismo da municipalidade através de suas Organizações;
• Entender a complementaridade como um processo;

• Decisivo o diálogo com os beneficiários do Plano Piloto na busca do equilíbrio

nos  três  pilares  do  Desenvolvimento  Sustentável  (Econômico,

Social/Equidade e Ambiental);

• Colocar em prática a Gestão de Riscos e Incertezas;

• Cultivar  Identidades  Locais  (sentimento  de  pertença)  agregando  os

Componentes Culturais e Ambientais;

• Devido elevada expectativa e passivo grande, focar nos resultados buscando

celeridade das ações,  integrando com a participação de todos os agentes

envolvidos;

• Concretização de Práticas de Conservação  de Forragem para o Rebanho,

bem como ampliação de cultivo de Palma e Sorgo Forrageiro;

• Fortalecimento  de  vocações  locais  com  Planos  de  Negócios  de  Pecuária

Leiteira e de Apicultura agregando valor e fortalecendo  respectivamente o

suporte forrageiro e conservando a caatinga;



• Avançar  em  Projetos  Estratégicos  tendo  como  carro-chefe  as  questões

transversais do Meio Ambiente e Cultural local, como por exemplo: Proposta

Piloto para Recuperação de Áreas Degradas do Açude São José II e Proposta

de  Revitalização  da  Estação  Ferroviária  (Estação  Cultural  e  Ambiental  de

Preparação para às Secas).
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• Interagir com as Universidades Públicas e EMBRAPA;

• Promover intercâmbios a Experiências Exitosas na temática de Preparação

para as Secas;

• Realizar Avaliação Participativa do Plano Piloto com representações de todas

as Organizações do município;

• Avançar nos mecanismos de inserção Territorial;

• Buscar  diferencial  com  a  Produção  Agroecológica  e  Empreendedorismo

Social/Economia Solidária;

• Consolidar  ações de curtíssimo prazo:  1.  Segurança Hídrica;  2.  Aumentar

reserva  estratégica  de  forragem;  3.  Acelerar  conclusão  dos  Planos  de

Negócio da Pecuária Leiteira (bovinos/caprinos) e Apicultura e 4. Concretizar

Projetos  das  Estações  (Agrometeorológica  e  Cultural,  Ambiental  de

Preparação para às Secas – tripé Estação, CVT e Biblioteca Municipal);

• Integração das  Secretarias de Educação e Meio Ambiente com ações do

Plano Piloto, utilizando como âncoras, as Escolas Rurais, o Projeto Arca das

Letras, a Estação Cultural e Ambiental, Estação Agrometeorológica, Piloto de

Reúso e o Piloto de Preservação do Açude São José II, contribuindo para a

capilaridade  em  todo  o  município,  126  (cento  e  vinte  e  seis  Agentes

Ambientais)  capacitados  através  de  Programa  da  Secretaria  do  Meio

Ambiente em parceria com o Governo Federal.

    Finalizando, citamos a frase abaixo de Rivanildo dos Santos, agricultor

familiar  e  Presidente  da  Associação  dos  Feirantes  do  município:  “Piquet

Carneiro embora enfrente uma forte seca, está provando a todos que pode

conviver com pouca água”. 


