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Seguro rural e Zarc do milho segunda safra  
  

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) é um instrumento técnico-científico de política 
agrícola e gestão de riscos na agricultura, que estabelece datas de plantio levando em consideração 
a cultura, o tipo de solo e o histórico climático de cada região. É a partir deste calendário que o 
seguro rural pode cobrir futuras perdas.  

Para regulamentar a cultura de milho de segunda safra em Mato Grosso correspondente ao ano 
safra 2017/2018, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou a Portaria 
nº 212/2017.  

Para auxiliar os agricultores, a Gerência de Política Agrícola e Logística da Aprosoja desenvolveu um 
sistema mais prático e rápido para verificação da data de semeadura da cultura e seus respectivos 
riscos climáticos de acordo com Zarc. Acesse o sistema aqui. 

Os dados que devem ser inseridos são: cultura, safra, cultivar e município. Em seguida, serão 
apresentados, de forma instantânea, as recomendações (conforme o Zarc vigente) e os respectivos 
riscos de acordo com o tipo de solo e a data de semeadura, conforme exemplo abaixo. 

 

 
 

Além do sistema desenvolvido pela Aprosoja, o Mapa possui um sistema do Zarc com informações 
que podem ser filtradas por safra, cultura, Unidade da Federação (UF), grupo, solo e município. 
Para acessá-lo, clique aqui.  
 

 
 
 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/risco-agropecuario/portarias/safra-vigente/mato-grosso/word/copy_of_PORTN212MILHO2SAFRAMT.rtf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/risco-agropecuario/portarias/safra-vigente/mato-grosso/word/copy_of_PORTN212MILHO2SAFRAMT.rtf
http://bit.ly/Zarcmilho
http://indicadores.agricultura.gov.br/zarc/index.htm
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ATENÇÃO! DICAS IMPORTANTES 
 

• Verifique se o seu planejamento de data de semeadura está dentro do período indicado do 
Zarc. Quem semea fora da janela perde o direito à indenização em caso de sinistro; 

• Nem sempre a recomendação técnica, seja do consultor ou mesmo da sementeira, está de 
acordo com o período indicado pelo Zarc. Por isso, fique atento às datas; 

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

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Aprosoja por meio da Central de Atendimento no 
telefone (65) 3644-4215 ou pelo e-mail politica.agricola@aprosoja.com.br.   

 
 

Responsável pelo conteúdo: Gerência de Política Agrícola e Logística 

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