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Esse trabalho teve corno objetivos identificar as regiões
de menor risco climático para a cultura do milho e
definir as melhores épocas de plantio em 121 localidades
no estado de Goiás. Para estabelecer a distribuição
frequencial das chuvas, utilizou-se séries históricas
com no minimo 15 anos. O balanço hidrico foi feito para
periodos de cinco dias, usando dados de
evapot.ranspiração de referência estimados pelo método de
Penman-Monteith; coeficientes culturais foram
dat erminados , em condições de campo, para várias
cultivares e foram calculados valores médios, assurnindo-
se um ciclo médio de 120 dias. Os solos foram agrupados,
segundo o armaz enament.o de água, em três tipos, ou sej a,
20, 40 e 60 rnfi. As simulações da época de plantio foram
feitas a cada 10 dias entre 01 de outubro até 31 de
março. Para cada localidade e ano calculou-se o Índice
de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA) pela
cultura e efetuou-se a análise frequencial para 20%, 50%
e 80% de ocorrência. Usou-se a frequência de 80% para
espacialização, o que foi feito por meio do Sistema
Geográfico de Informações desenvolvidos pelo Instituto
Nacional de Pesquisa Espacial. Foram definidas três
classes de ISNA para diferenciação agroclimática do
estado: ISNA ~O,65 - Região agroclimática favorável com
pequeno risco climático; 0,50 < ISNA < 0,65 Região
agroclimática intermediária com médio risco climático;
ISNA < 0,50 Região agroclimática desfavorável com
alto risco climático. A definição das datas de plantio
bem corno as regiões com diferentes riscos climáticos
estão apr eaerrt adas em 33 mapas numa escala de
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