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ZONEAMENTO AGRÍCOLA DE RISCOS CLIMÁTICOS: O 

QUE É E SUA IMPORTÂNCIA 

 

O Zoneamento Agrícola de Riscos é definido como o estudo dos 

fenômenos climáticos e sua relação com a agricultura. Basicamente, a atividade 

desenvolve-se com a análise das condições climáticas de uma determinada 

região e as correlacionadas com as exigências bioclimáticas de cada cultura, 

minimizando possíveis perdas de produção e permitindo identificar o melhor 

período para a realização do plantio. 

O método utilizado é denominado Zoneamento Agrícola de Risco 

Climático (ZARC) e elaborado pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária). É aplicado desde 1996, inicialmente abrangendo a cultura do 

trigo e posteriormente diversas outras, contemplando atualmente 40 culturas, 

sendo 16 de ciclo anual e 24 permanentes, alcançando 24 unidades federativas 

no Brasil. 

 Atualmente o zoneamento agrícola é desenvolvido em parceria com 

outros institutos de pesquisa como Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Instituto Agronômico do Paraná 

(IAPAR), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e o 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 

A Figura 1 exemplifica o zoneamento agrícola da cultura do trigo no estado 

de Santa Catarina, evidenciando quais são os períodos mais propícios para o 

plantio da cultura, expondo também, regiões onde não é recomendável o 

desenvolvimento da atividade. Essas informações são de fundamental 

importância para o produtor, uma vez que possibilitam a redução dos custos com 

seguridade agrícola, redução de riscos na produção e a racionalização na 

caracterização de aptidões agrícolas em escala municipal. 
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Figura 1: Zoneamento Agrícola da cultura do trigo em Santa Catarina. 
Fonte: Sistemas de Produção Embrapa, 2014. 

Nesse cenário, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

(PROAGRO), que garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a 

operação de crédito rural na qual a liquidação seja dificultada pela ocorrência de 

fenômenos naturais exige que os produtores sigam as indicações estabelecidas 

pelo zoneamento agrícola como forma de conseguir o apoio do programa, 

colocando-se como mais um motivo para seguir as diretrizes do estudo 

ambiental.  

Essa atividade é uma das ferramentas que são utilizadas para otimizar a 

produtividade, sendo fundamental para a rentabilidade do setor e para o sucesso 

produtivo de diversas culturas agrícolas, evidenciando a relevância do 

zoneamento para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 
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