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Curitiba, 03 de maio de 2017 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC do Trigo 2016/17  

 Gilson Martins1; Flávio Enir Turra2; 

1. Resumo 

O Ministério da Agricultura (MAPA) publicou a portaria nº2 de 02 de maio de 2017, 

com o novo zoneamento agrícola para a cultura do trigo da safra 2016/2017. O trabalho é 

resultado da revisão dos estudos pela Embrapa Trigo e Embrapa Informática, com processo 

de validação por comissão paranaense formada por cooperativas, sindicatos rurais, Ocepar, 

Faep, Secretaria de Agricultura e Iapar. O MAPA já havia publicado uma portaria em 

meados de dezembro do ano passado (portaria nº 245/2016), mas diversas discrepâncias 

foram identificadas, especialmente pelas cooperativas paranaenses. Dessa forma, os 

pleitos das cooperativas foram encaminhados para o MAPA e para a Embrapa, que 

trabalharam junto ao comitê para discutir tecnicamente propostas de ajustes. 

 

2. Resultados 

A título de exemplo, segue análise relativa a alguns munícipios selecionados e 

objetos de pleito das cooperativas, para o tipo de solo 3 (argiloso) e grupos II de cultivares: 

Arapongas: O pleito era para contemplar o zoneamento para os decêndios de 10 a 15. A 

portaria estabeleceu de 9 a 13; 

Campo Mourão: As cooperativas sugeriram os decêndios de 9 a 16, o que foi plenamente 

atendido pela nova portaria; 

Cascavel: As cooperativas indicaram zoneamento para os decêndios de 12 a 19, o que pode 

ser plenamente atendido pela portaria; 

Castro: A sugestão da comissão de validação era de inclusão dos decêndios 13 ao 20. A 

nova portaria acatou os decêndios de 14 a 19, que é uma situação semelhante ao 

zoneamento vigente antes da portaria 245/2016; 
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Céu Azul: As cooperativas indicaram os decêndios de 8 a 15. A Portaria nº 2 acatou o 

período de 12 a 19. Entretanto, foram adiantados dois decêndios com relação a Portaria 

245/2016, o que atende a indicação das cooperativas de antecipar o plantio; 

Engenheiro Beltrão: A sugestão das cooperativas era a inclusão dos decêndios de 9 a 15, 

mas a portaria acabou incluindo um decêndio a mais (9 a 16), mesmo que em patamar de 

risco maior (40%) 

Guarapuava: O pleito apresentado contemplava os decêndios de 16 a 21, o que foi 

plenamente contemplado pela portaria. 

 As demais alterações podem ser consultadas diretamente na Portaria nº 2/2017 do 

MAPA, disponível no link. 

Tabela 1- Períodos de semeadura (decêndios) 

 

Fonte: portaria  
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Tabela 2 - Comparação do Zarc do trigo da safra 2016, com a primeira versão de 2017 (Portaria 245/2016)* e com a versão 

validada da portaria nº2 de 2017** 

 
Fonte: Portaria nº 2 de 02/05/2017  Elaboração: autores     
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