
 

 

 

 

 

1 

INFORME TÉCNICO APROSOJA Nº 194/2017 
11 de agosto de 2017 

 

Seguro Rural requer cumprimento do ZARC 

O seguro rural é uma ferramenta de gestão de riscos para o agricultor, pois permite muitas 
vezes a recuperação de capital investido em caso de adversidades climáticas. Uma das 
ferramentas para viabilizar o seguro rural é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático 
(ZARC), um instrumento técnico de política agrícola e de gestão de riscos na agricultura.  

Após estudos técnicos, o zoneamento define as datas de plantio a partir de quando o 
seguro rural passa a cobrir perdas. Para isso, considera a cultura, o tipo de solo e o histórico 
climático da região em que se localiza a propriedade rural. Essas definições são feitas pela 
equipe técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Em 21 de julho de 2017, o Mapa definiu as orientações do zoneamento para a safra de soja 
em Mato Grosso 2017/18 com a publicação da Portaria nº 13. É nesse documento que 
estão as datas definidas como as mais seguras e eficientes para o plantio de soja. Quando 
o agricultor opta por semear fora desse intervalo, perde o direito de pleitear cobertura e 
pagamento do seguro rural.  

Para interpretar o Zoneamento Agrícola da Soja, o produtor deverá seguir as seguintes 
orientações: 

1. Verificar o município de plantio e averiguar o tipo de solo da sua propriedade (arenoso, 
médio ou argiloso); 

2. Verificar se a cultivar escolhida está dentro do zoneamento e a qual grupo pertence 
(Grupos I, II ou III); 

3. Conferir os decêndios (período de dez dias) recomendados de semeadura de acordo com 
o ZARC: 

DECÊNDIOS 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Datas 1° a 10 11 a 20 21 a 30 1° a 10 11 a 20 21 a 31 1° a 10 11 a 20 21 a 30 1° a 10 11 a 20 21 a 31 

Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro 
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4. Verificar as informações de datas indicadas do Zarc nas diferentes condições de “tábua 
de risco” para as  faixas de risco climático de 20%, 30% e 40%. 

 

DICAS IMPORTANTES 

• Houve alterações importantes das datas recomendadas de plantio no ZARC. Até 
2016, as datas de plantio para soja em Mato Grosso eram de 1º de outubro a 31 de 
dezembro e neste ano cidades como Sorriso tiveram o calendário alterado para 11 
de outubro até 31 de dezembro. Em Nova Xavantina, a data passou para 20 de 
outubro até 31 de dezembro. 

• Verifique se o seu planejamento de data de semeadura está dentro do período 
indicado do ZARC, pois a semeadura fora desta janela resulta em não pagamento 
da indenização em caso de sinistro. 

• Nem sempre a recomendação técnica, seja do consultor ou mesmo da sementeira, 
está de acordo com o período indicado do ZARC. Por isso, consulte o zoneamento 
para não restar dúvidas. 

• Na maioria das apólices, para as culturas da soja e feijão, a cobertura do seguro 
inicia-se quando 70% da unidade segurada apresentar o primeiro trifólio (V1). 

• Leia atentamente a apólice contratada, de preferência no ato da contratação, junto 
ao seu corretor e/ou gerente bancário. Nem sempre o seguro mais barato oferece 
a melhor cobertura de real necessidade. 

• Não confunda Zoneamento Agrícola de Risco Climático com Vazio Sanitário: são 
temas distintos. O ZARC se refere ao seguro rural e ao gerenciamento de risco. Já o 
vazio sanitário é uma ferramenta de controle cultural da ferrugem da soja, sendo 
definido pela Instrução Normativa N 02/2015, assinada em conjunto pela Sedec e 
pelo Indea-MT. 

A Gerência de Política Agrícola e Logística está desenvolvendo um sistema para auxiliar os 
associados a usarem o ZARC. Assim que concluído, será divulgados pelos canais de 
comunicação da Aprosoja.  

 

Responsável pelo conteúdo: Gerência de Política Agrícola e Logística 

Frederico Azevedo e Silva, Gerente - frederico@aprosoja.com.br 
Alexandre Costa da Silva Rego, Analista - alexandre.rego@aprosoja.com.br 
Eduardo Vaz da Silva, Analista - eduardo.silva@aprosoja.com.br  
Kamila David, Estagiária - kamila.david@aprosoja.com.br 
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