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O caminho para a perfeição nunca foi isento de perigos, mas tortuoso e difícil. 

E se caminharmos apenas nos dias de Sol, nunca alcançaremos nosso destino. 

Quando resistimos ao destino, nós sofremos. 

Quando o aceitamos, somos felizes. 

Temos o tempo em abundância. 

A eternidade para repetir nossos erros. 

Mas, precisamos corrigir os erros para ouvir a música da iluminação com a qual 

podemos destruir a cadeia da vingança. 

No coração se pode ouvi-la. 

É a canção que o espírito canta desde o nascimento. 

Se os monges estiverem certos, e tudo tem um motivo, então o valor do 

sofrimento é nos aproximar-mos de Deus, ensinando-nos a sermos fortes, 

quando somos fracos, corajosos, quando temos medo, sábios em meio ao 

tumulto, e deixar o que não podemos mais reter. 
 
VITÓRIAS SÃO CONQUISTADAS NO CORAÇÃO, NÃO AQUI OU ALI. 
 
 
 
 

Palavras finais da atriz Hiep Thi Le, no filme “Entre o Céu e a Terra”. 
 (Warner Home Vídeo - Direção Oliver Stone – EUA, 1993). 
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RESUMO 

 
 

WOLLMANN, C. A. Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras 
(Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul. 2011. 376 f. 2 V. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011. 
 
 
O objetivo geral desta pesquisa foi propor um zoneamento agroclimático para a 
produção de roseiras (Rosaceae spp.) realizada ao ar livre no Rio Grande do Sul, 
classificando o Estado em áreas Aptas, Marginais e Inaptas do ponto de vista das 
temperaturas médias sazonais e anuais. Zoneou-se, também, as condições 
climáticas de anos-padrões mais chuvoso, menos chuvoso e habitual, bem como 
fez-se levantamento dos sistemas atmosféricos predominantes nestes anos. Fez-se 
fundamentação teórica relativa ao tema, bem como se utilizou a base de dados 
climáticos cartografada do Atlas Agroclimático da FEPAGRO/RS. Tal base foi 
digitalizada com auxilio de SIG, bem como foi feita a construção do banco de dados, 
no qual foram atribuídas as características de aptidão, de área marginal e inapta do 
ponto de vista climático para cada um dos elementos climáticos analisados. Ainda, 
as áreas aptas e marginais foram subdivididas em quatro classes para melhor 
atender às exigências climáticas da rosa a todos os elementos analisados. As 
estações do outono e primavera mostraram-se como sendo as estações de maior 
aptidão climática para o cultivo das rosáceas. Apenas as estações de verão e 
inverno apresentaram áreas inaptas para o cultivo da rosa. Entretanto foram 
consideradas para todas as estações, e todos os anos-padrões analisados, 
restrições climáticas relacionadas às temperaturas máximas e mínimas médias e 
absolutas; às horas de frio abaixo de 10°C; às condições médias de umidade relativa 
superiores à 75%, à insolação inferior à 6 horas/dia; radiação solar inferior a 2000 
Lux/dia; e às rajadas médias de vento superiores à 46 m/s. A análise anual não 
apresentou áreas inaptas, mas pode ser observado o surgimento de diferentes sub-
classes ligadas às áreas aptas e marginais ao cultivo da rosa. Dentre os sistemas 
atmosféricos definidores da zonação climática, pode-se destacar a MPA e FPA na 
primavera, MPV, MTA e MTC no verão, MPA e FE no outono, e MPA no inverno. 
Tanto pesquisadores quanto produtores de rosas, pela sua percepção do tempo e 
do clima, afirmaram que as condições climáticas do Rio Grande do Sul, 
especialmente as grandes variações térmicas e elevada umidade do ar, bem como a 
baixa insolação, não são recomendadas para o cultivo da roseira. 
 
 
Palavras-chave: Zoneamento Agroclimático; Rosaceae spp.; Rio Grande do Sul; 
Normais Climatológicas; Anos-padrão; Ritmo Climático;Sistemas Atmosféricos. 
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ABSTRACT 

 
 

WOLLMANN, C. A. Agroclimatic Zoning to the Roses (Rosaceae spp.) 
Production in Rio Grande do Sul. 2011. 376 p. 2 V. Thesis (Doctor) – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. 
 
 
This research concerned to propose an agroclimatic zoning for production rose 
(Rosaceae spp.) in outdoors conditions in Rio Grande do Sul, ranking the state in 
suitable areas, “marginal” and unsuitable from the viewpoint of the seasonal mean 
temperature and annual . Also, years-patterns weather was classified as year-wetter, 
less rainy and usual, and did a survey of prevailing weather systems in recent years. 
It was made the theoretical foundation on the subject, and we used the climatic data 
base of the Agroclimatic Maps from FEPAGRO / RS. This base was scanned with the 
aid of GIS, and was made to build the database in which they were awarded the 
characteristics of fitness, unfit and marginal area of the climatic point of view for each 
of the climatic elements analyzed. Still, the fit and “marginal” areas were divided into 
four classes to better meet the climatic requirements of the rose of all the factors 
analyzed. The seasons of spring and autumn proved to be the largest fitness stations 
climate for the cultivation of roses. Only the summer and winter showed areas unfit 
for cultivation of the rose. However they were considered for all seasons and all 
analyzed years-patterns, environmental constraints related to maximum and 
minimum temperatures and average absolute; the chilling hours below 10°C, the 
average conditions of relative humidity higher than 75%, the insolation less than 6 
hours/day, solar radiation below 2000 Lux/day and the average wind gusts greater 
than 46 m/s. An annual review showed areas not suitable, but can be observed the 
emergence of different sub-classes related to marginal areas and suitable for the 
cultivation of the rose. Among the systems that define the atmospheric climate 
zoning, we can highlight the MPA and FPA in the spring, MPV, MTA and MTC in 
summer, FE and MPA in autumn, and MPA in the winter. Both researchers and 
producers of roses, by the perception of weather and climate, said the weather in Rio 
Grande do Sul, especially the large temperature fluctuations and high humidity and 
low insolation, are not recommended for cultivation rosebush. 
 
 
Keywords: Agroclimatic Zoning; Rosaceae spp.; Rio Grande do Sul; Climatological 
Normals; Years-Patterns; Rhythm Climate, Atmospheric Systems. 
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RESÚMEN 

 
 

WOLLMANN, C. A. Zonificación Agroclimática Para La Producción de Rosales 
(Rosaceae spp.) en Rio Grande do Sul. 2011. 376 p. 2 V. Tese (Doctorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011. 
 
 
El objetivo de este trabajo fue proponer una zonificación agroclimática para la 
producción de rosa (Rosaceae spp.) al aire libre en Río Grande do Sul, el ranking del 
estado en zonas adecuadas, marginales e inadecuados desde el punto de vista de la 
temperatura media estacional y anual. La zonificación también se hizo a los patrones 
climáticos del año más húmedo, menos lluvias y habitual, y ha hecho un estudio de 
los sistemas climáticos que prevalecen en los últimos años. Se convirtió en el 
fundamento teórico sobre el tema, y se utilizó la base de datos climáticos del Atlas 
Agroclimático de FEPAGRO / RS. Esta base fue escaneado con la ayuda de los SIG, 
y se hizo para construir la base de datos en el que se concedieron las características 
de zona adecuadas, inadecuadas y marginales del punto de vista climático para 
cada uno de los elementos climáticos analizados. Sin embargo, el ajuste y las zonas 
marginales fueron divididos en cuatro clases para satisfacer mejor las necesidades 
climáticas de la rosa de todos los factores analizados. Las estaciones de primavera y 
otoño resultó ser las más adecuadas para el cultivo de rosas. Sólo el verano y el 
invierno mostraron áreas inadecuadas para el cultivo de la rosa. Sin embargo, eran 
considerados para todas las estaciones y todos los años analizados los patrones, las 
limitaciones ambientales relacionados con absoluta temperaturas máximas y 
mínimas y promedio, las horas frío por debajo de 10°C, las condiciones medias de 
humedad relativa superior al 75%, el insolación menos de 6 horas/día, la radiación 
solar por debajo de 2.000 Lux/día y la media del viento ráfagas superiores a 46 m/s. 
Una revisión anual de las áreas no mostró propicio, pero se puede observar la 
aparición de las diferentes subclases relacionadas a las áreas marginales y propicias 
para el cultivo de la rosa. Entre los sistemas que definen la zonificación del clima 
atmosférico, podemos destacar la MPA y FPA en la primavera, MPV, MTA y MTC en 
verano, MPA y FE en otoño, y MPA en el invierno. Tanto los investigadores y los 
productores de rosas, por la percepción de tiempo y el clima, dijo que el clima en Rio 
Grande do Sul, en especial los grandes fluctuaciones de temperatura y humedad 
alta y de baja insolación, no se recomiendan para el cultivo rosal. 
 
 
Palabras-Llave: Zonificación Agroclimática; Rosaceae spp.; Rio Grande do Sul; 
Normales Climatológicas; Años-estándar; Ritmo Climático, sistemas atmosféricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Desde a Antiguidade, as flores têm marcado a paisagem e o cotidiano das 

populações em várias partes do planeta, seja para produção em larga escala, ou até 

mesmo para o cultivo doméstico, embelezando jardins residenciais. Dentre as flores 

mais conhecidas do mundo, têm-se as rosas, tidas como a “Rainha das Flores”, não 

apenas pela sua beleza, mas também pela sua infinidade de espécies, modos de 

cultivo e de comercialização, sendo utilizada tanto para embelezamento de jardins e 

canteiros, como para terapias, chás, cosméticos e culinária. 

 Originária da Ásia Oriental difundiu-se rapidamente pelo Oriente Médio e 

Ocidente após o final da Idade Média, servindo até como nomenclatura para a 

guerra mais famosa da história da Inglaterra: A Guerra das Rosas, que consistiu em 

uma disputa entre duas dinastias pelo trono da Inglaterra entre os anos de 1455 e 

1485, durante os reinados de Henrique VI, Eduardo IV e Ricardo III. Em campos 

opostos encontravam-se a Dinastia dos York e a Dinastia dos Lancaster, cujos 

brasões eram representados, respectivamente por uma rosa branca e uma vermelha 

(Ross, 1985). 

As roseiras adaptaram-se bem às condições climáticas em várias regiões do 

globo, especialmente aos climas de latitude média, tais como o litoral mediterrâneo 

europeu. No Brasil, foi introduzida a partir da segunda metade do século XVI, pelos 

Padres Jesuítas, mas foi com a vinda da Família Real Portuguesa que passaram a 

ser utilizadas em maior escala, servindo para enfeitar os jardins públicos. Entretanto, 

a finalidade comercial surgiria apenas na década de 1940 (Petry, 2000a). 

 Do ponto de vista comercial, todas as roseiras, dos mais de 200 gêneros 

existentes, são aproveitados, e podem ser cultivadas de três formas diferentes: as 

arbustivas, as cercas-vivas e as rasteiras. Esta última é a mais comum de ser 

comercializada no Brasil, pois floresce o ano inteiro e é produzida em quase todo 

território nacional, especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Pernambuco e 

Ceará. 

 No Rio Grande do Sul, a roseira foi introduzida com a vinda dos imigrantes 

alemães na primeira metade do século XIX, adaptando-se às condições climáticas 
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do Estado, mas foi apenas na década de 1970 que sua produção passou a ser 

explorada de forma comercial. 

A maior parte do cultivo de roseiras no Rio Grande do Sul ocorre em 

pequenas propriedades (de 1 a 10 hectares) cuja mão-de-obra é 

predominantemente familiar. Desse total, a maioria dos roseirais são cultivados (em 

torno de 85%) ao ar livre. Essa produção, portanto, volta-se essencialmente para o 

abastecimento do mercado florista gaúcho, pois foi apenas no final da década de 

1990 que as roseiras produzidas no Estado começaram a concorrer no mercado 

nacional e internacional (Kämpf; Daudt, 1999). 

  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O Estado do Rio Grande do Sul destaca-se no cenário agropecuário nacional, 

e até mesmo internacional, há décadas pela sua alta capacidade e diversidade de 

produção agrícola, dentre as quais, não poderia deixar de se destacar a floricultura, 

que iniciou-se no Estado em meados da década de 1970, segundo dados da 

Associação Rio-Grandense de Floricultura (AFLORI), especialmente nas áreas de 

colonização alemã (Vales dos rios Caí e Taquari), baseando-se, especialmente, nos 

cultivos de rosas, cravos e crisântemos, tendo esta primeira, a maior parcela do total 

produzido e comercializado. 

Esse crescimento observado na produção de flores, especialmente das 

rosáceas, deve-se quase que exclusivamente a sua beleza, levando à população a 

consumir mais esta variedade em comparação às outras, fato também, associado ao 

seu preço, que não está entre os mais elevados do mercado de flores. Entretanto, 

ressalta-se que o cultivo de roseiras não é uma prática agrícola de fácil manejo, pois 

o trabalho é eminentemente manual, e deve ser feito com todo cuidado, dada à 

fragilidade das flores. 

Em relação a sua fragilidade, especialmente aquela ligada às pétalas, parte 

que mais encanta os consumidores, as condições meteorológicas das áreas de 

cultivo a céu aberto merecem ser cuidadosamente estudadas, com a finalidade de 

minimizar os danos relacionados às adversidades climáticas. É neste aspecto, que 
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se insere a relevância dos estudos de Zoneamento Agroclimático, e vem ao 

encontro das indagações de Barbosa (2003, p. 70), ao colocar que: 

 
Nesse sistema de cultivo, o custo de implantação é menor do que no 
sistema protegido, porém, com algumas desvantagens, como não se 
ter o controle local em relação a chuvas, geadas, etc., exigindo o uso 
de variedades mais resistentes que, na maioria das vezes, não 
atende aos mercados mais exigentes. Além disso, o cultivo a céu 
aberto utiliza, normalmente, um espaçamento maior, resultando em 
menor número de plantas por hectare, e consequentemente menor 
produção. 

 

Ainda, o Rio Grande do Sul possui um referencial teórico-metodológico 

expressivo no que concernem os estudos de climatologia, dentre os quais, os de 

Zoneamento Agroclimático. Entretanto, estes estudos estendem-se aos produtos 

agrícolas como grãos e frutas de climas tropicais e subtropicais, e não às flores, que 

tem se destacado fortemente no cenário agrícola gaúcho e brasileiro, à exceção do 

girassol, dado a sua utilidade exclusivamente para produção de óleos. 

No que concerne a proposta metodológica desta pesquisa de analisar a 

circulação atmosférica regional através do balanço de participação de sistemas 

atmosféricos e sua influência sobre a determinação da zonação agroclimática para a 

cultura de roseiras, esta se deve ao fato de que apenas o estudo das condições 

médias dos atributos do clima pode mascarar uma realidade. Assim, apenas com a 

introdução do estudo do Ritmo Climático (Monteiro, 1971), quase inexistentes nos 

estudos de Zoneamento Agroclimático1, poderia oferecer condições de um 

zoneamento apropriado que apoiar-se-ia na dinâmica da atmosfera para recomendar 

os locais mais indicados à prática de culturas tão frágeis, como caso da roseira e 

suas flores. 

As rosas para terem um desenvolvimento pleno precisam de uma temperatura 

média de 18°C. Assim, as áreas compreendidas pelo Planalto da Bacia do Paraná 

(setor norte do Estado do Rio Grande do Sul), podem, em primeira análise, ser 

consideradas as áreas mais favoráveis ao cultivo da rosa durante o verão. 

Do ponto de vista da circulação atmosférica secundária, as massas de ar 

capazes de manter as temperaturas próximas aos 18°C são as de origem polar, tais 
                                                 
1 Ressalta-se que os estudos acerca de Zoneamento de Risco Climático no Brasil levam em 
consideração a variabilidade do clima em escalas menores de análise, tais como a diária e horária. 
Ressalta-se que são nos estudos de Zoneamento Agroclimático a quase inexistência de análise em 
escalas temporais menores do tempo e do clima. As diferenças conceituais e metodológicas entre 
esses dois tipos de zoneamento serão discutidos no decorrer desta pesquisa. 
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como a Massa Polar Atlântica (MPA). Entretanto, esta massa de ar pode aquecer-se 

basalmente, principalmente durante o verão, tornando-se comum o registro de 

temperatura máxima superior a 30°C e temperaturas mínimas acima de 15°C, 

tornando-se Massa Polar Velha (MPV), cuja principal característica é a alta 

amplitude térmica, mesmo sendo um sistema atmosférico de origem polar 

(SARTORI, 2003). 

Assim, é com o intuito de preencher algumas lacunas nos estudos de 

climatologia agrícola do Estado que se propõe esta pesquisa, bem como dando-se 

atenção às indagações de Kämpf (2005, p. 21), colocando que “A Pesquisa gera 

informações, transferindo-as para o Ensino, que as utiliza na formação de técnicos 

eficientes, capacitados a praticar a extensão, com influência direta na produção e 

comercialização”. 

 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

 

Para que esta pesquisa se tornasse viável do ponto de vista da coleta de 

dados climáticos, além das constatações feitas “a priori”, tem-se como hipótese para 

o estudo produção de roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul, a seguinte 

questão para reflexão: 

 

• A inserção de um Zoneamento Agroclimático para anos-padrões 

característicos de extremos climáticos promoveria uma reclassificação 

do zoneamento baseado apenas sobre as médias históricas referentes 

às Normais Climatológicas? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em elaborar um Zoneamento 

Agroclimático baseado na sobreposição do zoneamento das Normais Climatológicas 

e de anos-padrões (em análise sazonal e anual) voltado à produção de roseiras 

(Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-        Estabelecer os intervalos de aptidão climática para as classes Apta, Marginal e 

Inapta2 para o cultivo de roseiras. 

  

- Classificar o Estado do Rio Grande do Sul em áreas Aptas, Marginais e 

Inaptas (média sazonal e anual) para o cultivo de roseiras para cada um dos 

atributos meteorológicos das Normais Climatológicas elencados para o Zoneamento 

Agroclimático: Precipitação, Umidade Relativa do Ar; Temperatura do Ar (Média, 

Média das Máximas e das Mínimas, Máximas e Mínimas Absolutas), Horas de Frio, 

Vento (Velocidade), Radiação Solar e Insolação. 

 

-  Selecionar e realizar o Zoneamento Agroclimático para anos representativos 

de padrões mais chuvosos, menos chuvosos e habituais do ponto de vista da 

Circulação Atmosférica Regional. 

 

- Zonear o Estado do Rio Grande do Sul em áreas Aptas, Marginais e Inaptas 

(média sazonal e anual) para o cultivo de roseiras para cada um dos atributos 

                                                 
2 As condições de aptidão, marginalidade e inaptidão climática para as roseiras serão discutidas 
futuramente nos Capítulos 4 e 5, referentes à Fundamentação Teórica e Metodologia, 
respectivamente. 
 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
6

climáticos analisados nesses anos-padrões: Precipitação, Umidade Relativa do Ar e 

Temperatura do Ar (Média, Média das Máximas e das Mínimas, Máximas e Mínimas 

Absolutas). 

 

- Investigar, sazonalmente, os sistemas atmosféricos predominantes nos três 

anos-padrões analisados através da técnica de Análise Rítmica (Monteiro, 1971), a 

fim de levantar as causas genéticas para a ocorrência de condições de aptidão, 

inaptidão e marginalidade climática no Rio Grande do Sul. 

 

- Analisar as condições de Balanço Hídrico Climatológico nas regiões 

produtoras de roseiras no Rio Grande do Sul. 

 

- Calcular, em porcentagem, hectares e quilômetros quadrados, as áreas 

aptas, marginais e inaptas para o plantio de roseiras no Estado do Rio Grande do 

Sul. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 A área de estudo selecionada para esta pesquisa corresponde ao estado do 

Rio Grande do Sul, sendo o Estado mais meridional do Brasil, entre as coordenadas 

geográficas 27° de Latitude Sul e 57° de Longitude Oeste; 34° de Latitude Sul e 50° 

de Longitude Oeste, conforme pode ser visualizado na Figura 01. 

 

 
Figura 01 – Localização da área de estudo - Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: Base Digital IBGE, 2010. 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 Nesse sentido, para uma melhor caracterização geográfica da área de estudo, 

optou-se por uma separação textual das informações geográficas que 

caracterizassem o Estado. Para tal, o item 3.1 apresenta um histórico da ocupação 

regional. O item 3.2 deste capítulo apresenta uma caracterização do quadro natural 

da área de estudo. O item 3.3 apenas menciona a caracterização climática, que será 

discutida no Capítulo 4 (Item 4.6). Por fim, o item 3.4 apresenta a relação das 
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principais regiões produtoras de roseiras no Rio Grande do Sul, conforme será 

abordado no item 5.3 dos procedimentos metodológicos. 

 

 

3.1 – DO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL1 

 
 

As regiões norte, nordeste e sul do Rio Grande do Sul eram habitadas pelos 

índios do grupo Jê e Charrua, respectivamente, de grande dispersão fora do 

território atual do Estado. Entretanto, os primeiros se concentravam na Bacia do Rio 

Uruguai e seus afluentes. A este grupo pertenciam os Guaianás e os Caingangues 

(coroados, botocudos ou bugres). 

Atraídos pelas reduções jesuíticas, os bandeirantes penetraram no território 

atacando e destruindo os aldeamentos e aprisionando os índios. A presença de 

paulistas no território sul-rio-grandense, caracterizada pelas expedições de rapina, 

teve como consequência o fato dos jesuítas abandonarem o Rio Grande por volta de 

1640, para voltar apenas no final do século e fundar os Sete Povos das Missões. 

A dispersão do gado pelo território rio-grandense ao longo do século XVII 

gerou três concentrações populacionais principais no final do mesmo século: a 

Vacaria do Mar, ocupando a região plana entre Colônia do Sacramento e o rio 

Camaquã; a Vacaria Missioneira, na região Noroeste do Estado, ao Norte do rio 

Ibicuí e a Vacaria dos Pinhais, ao Nordeste do Estado, limitada pelos rios das Antas, 

Jacuí e Pelotas (Pesavento, 2002). 

Em 1690 é fundada a Colônia de Sacramento pelos portugueses, que em 

pouco tempo, se transforma no principal centro da atividade de exportação do couro, 

estimulando a ocupação de todo o território do Rio Grande do Sul. O século XVIII foi 

considerado o século da consolidação do ciclo do couro no Rio Grande do Sul, 

através do estabelecimento das estâncias para a criação do gado e da abertura dos 

caminhos para a sua exportação. O mais antigo caminho a cruzar o território foi o 

Caminho da Praia, já existente desde 1703, ligando Laguna, no litoral sul de Santa 

Catarina, e a Colônia de Sacramento pelo litoral.  

                                                 
1 PESAVENTO, S. J. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto. 9. ed. 2002. 
142p. 
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Em 1728, foi aberto o Caminho dos Conventos, também chamado de 

Caminho de Souza Farias que, saindo de Araranguá (SC), subia o planalto, 

penetrando nos Campos de Cima da Serra, seguindo até Curitiba para chegar a 

Sorocaba (SP). Por volta de 1730, surgiu um novo traçado para este caminho: 

partindo dos Campos de Viamão, onde seria fundado o Registro de Santo Antônio 

da Patrulha, encaminhavam-se rumo ao norte passando pelo Vale do Rio Rolante e 

subindo até o alto da serra, seguindo até alcançar os Campos das Vacarias dos 

Pinhais, chegando a São Francisco de Paula e Vacaria, atravessava o rio Pelotas, 

seguindo por Lages, novamente até Sorocaba (SCP-DEPLAN, 2006). 

Para evitar o deslocamento e demais inconvenientes da antiga estrada por 

Viamão e Santo Antônio da Patrulha (atualmente município pertencentes à Região 

Metropolitana de Porto Alegre), os tropeiros criaram um novo caminho que passava 

por Passo Fundo, ligando, desta forma, o sul do Estado e a região das Missões com 

São Paulo e Minas Gerais. O Rio Passo Fundo foi sempre um marco referencial 

importante para a passagem dos tropeiros. 

Pela necessidade de descanso, tanto dos homens como dos animais, os 

tropeiros faziam paradas, dando origem a diversos povoados. A região dos Campos 

de Viamão foi uma das primeiras do Continente de São Pedro (antigo nome do 

Estado do Rio Grande do Sul) a ser ocupada por sesmeiros. A atividade principal 

dos sesmeiros era a mesma dos tropeiros: apreensão e reunião do gado selvagem e 

também a sua criação. A conquista do território sul-rio-grandense é salvaguardada 

militarmente com a fundação do Município de Rio Grande, em 1737, localizado entre 

Laguna e Colônia do Sacramento, na foz da Laguna dos Patos, ponto militarmente 

estratégico, pois é a única entrada, por hidrovia, até a capital, Porto Alegre. 

Inaugura-se, então, a terceira base de sustentação da coroa portuguesa no território 

do Rio Grande do Sul: após a fundação de Laguna e de Colônia do Sacramento, a 

cidade de Rio Grande torna-se importante ponto de apoio e de disseminação do 

povoamento. 

Cabe ressaltar que no século XIX as áreas urbanizadas e os eixos de 

colonização desenvolver-se-ão a partir dos cursos d’água, junto às margens, sendo 

estes os caminhos naturais de comunicação entre Porto Alegre e seu “hinterland”, 

de escoamento da produção e de suprimento de água. Assim, o surgimento de 

povoados e cidades teria neste século seu padrão determinado pela hidrografia 

(SCP-DEPLAN, 2006). 
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A partir de 1801, com a conquista das Missões (região noroeste do Estado), o 

Rio Grande do Sul passou definitivamente ao domínio português, depois de 

intermitentes disputas militares com a Espanha. Para garantir a posse, era urgente a 

necessidade de dividir o Rio Grande do Sul em municípios. Assim, em 1809, é 

criada a primeira rede de municípios no Rio Grande do Sul formada por Porto 

Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. 

Em 1857 é criado o município de Passo Fundo, que se emancipa de Cruz 

Alta, do qual era distrito. O extrativismo vegetal, a pecuária, o comércio e o 

tropeirismo mostram que a origem de Passo Fundo está ligada ao transporte. Após o 

período onde os deslocamentos eram feitos a cavalo, ou pelos rios, surgem as 

ferrovias que, em todo o Brasil, foram lançadas dos portos em direção às regiões de 

produção, e o Rio Grande do Sul não fugiu à regra. 

Em 1869, foi iniciada a construção da ferrovia que ligava Porto Alegre ao 

Município de Taquara, nos contrafortes da Serra Geral, passando pelos municípios 

de São Leopoldo em 1874, Novo Hamburgo em 1876, chegando a Taquara em 

1903. Outra linha ligava Porto Alegre à Santa Maria, em 1884, cujo Município é 

considerado até hoje o centro geográfico do Estado bem como o entroncamento 

ferroviário sul-rio-grandense, que possuía ligação com São Paulo, através da 

Ferrovia Santa Maria – Itararé (Pesavento, 2002). 

No início do século XX a ferrovia desponta como principal ligação com o 

centro do país. Muitos fazendeiros paulistas realizavam seus negócios em Passo 

Fundo, sendo a agricultura uma das principais forças da economia em formação. 

Ainda, esses primeiros ocupantes do território sul-rio-grandense, os tropeiros, aos 

poucos se fixaram em grandes latifúndios, especialmente nas regiões centrais e sul 

do território do Rio Grande do Sul, e estabeleceu uma primeira atividade econômica 

que, por muito tempo, mostrou-se adequada às condições do meio, a agropecuária 

assentada sobre grandes propriedades rurais. 

O século XIX no Rio Grande do Sul, ainda, foi marcado pela vinda de 

imigrantes europeus, principalmente por alemães, a partir de 1824, e italianos, a 

partir de 1876. A adaptação dos tropeiros foi consideravelmente mais fácil que a dos 

alemães e posteriormente dos italianos. 

Os imigrantes dedicados inicialmente à agricultura de subsistência, 

especialmente em pequenas propriedades, espalharam-se pelas regiões nordeste, 

centro-norte e noroeste do Estado, e a partir do século XX, inicialmente praticando 
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uma agricultura de tipo comercial e familiar, os colonos passam a desenvolver ao 

lado da atividade primária, que jamais deixou de ter força no Estado, criando as 

primeiras empresas manufatureiras e, posteriormente, a indústria, que se 

desenvolveu consideravelmente no Estado durante o último século, especialmente 

nas regiões por eles colonizadas. 

Para melhor caracterizar a evolução do quadro populacional do Rio Grande 

do Sul, a Tabela 01 mostra a evolução da população total (rural e urbana) do Rio 

Grande do Sul, entre os anos de 1940 e 2010. 

 
Tabela 01 - Evolução do crescimento da população total (rural e urbana) do Rio Grande do Sul, entre 

os anos de 1940 e 2010. 
 
Ano População Total População Urbana População Rural Taxa de 

Urbanização (%) 
1940 3.320.689 1.034.486 2.286.203 31,15 
1950 4.164.821 1.421.980 2.742.841 34,14 
1960 5.448.823 2.445.774 3.003.049 44,89 
1970 6.664.841 3.554.239 3.110.602 53,33 
1980 7.773.849 5.250.024 2.523.825 67,53 
1990 9.138.670 6.996.542 2.142.128 76,56 
2000 10.187.798 8.914.785 1.869.814 81,65 
2010 10.695.532 9.102.241 1.593.291 85,10 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. 
 
ORG.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Outra questão relevante sobre o quadro geográfico do Rio Grande do Sul é 

seu recorte municipal, possuindo hoje 496 municípios, o terceiro maior estado em 

número de municípios no Brasil, perdendo para Minas Gerais e São Paulo. Há uma 

grande disparidade entre o número dos municípios que ocupam o norte do Estado 

em comparação com o sul, fruto da concentração dos imigrantes no norte, cujas 

atividades agrícolas sempre estiveram baseadas na pequena propriedade, bem 

como do grande número de emancipações durante a segunda metade do século XX. 

O sul do Estado sempre se caracterizou por grandes territórios municipais, 

frutos de grandes fazendas e sesmarias, os núcleos populacionais encontram-se 

dispersos nestes municípios. Como resultado desse processo de emancipação, a 

Figura 02 traz a atual divisão municipal do Rio Grande do Sul. 
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Figura 02 – Atual divisão municipal do Rio Grande do Sul, com 496 municípios. 
 
Fonte: SEMA/RS (Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul). 
ADAPT.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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3.2 – DO QUADRO NATURAL 

 

 

O estudo geográfico de uma região estaria incompleto sem o estudo de sua 

estrutura geológica, base de sustentação do relevo e fator condicionante para 

inúmeros outros elementos de uma paisagem como, a vegetação e pedologia. Além 

disso, é um fator determinante para inúmeras atividades econômicas ligadas à 

exploração de recursos naturais, portanto, caracterizando geograficamente um 

espaço. 

Nesse sentido, o Rio Grande do Sul possui uma história geológica complexa. 

De acordo com Breunig; Paz; Robaina, et. al. (2003, p. 29), o Estado do Rio Grande 

do Sul nem sempre se localizou entre as atuais coordenadas, ocorrendo uma 

movimentação da crosta fruto da atividade convectiva do manto da Terra. Para os 

autores, “... o Estado já esteve entre maiores e menores latitudes e diferentes 

longitudes. Conforme migrava, mudavam os ambientes climáticos, que agem na 

denudação das rochas”.  

As formações rochosas mais comuns encontradas no Estado são as rochas 

vulcânicas da Formação Serra Geral, localizadas nas partes mais altas do Estado 

associadas ao Planalto da Bacia do Paraná. Também são encontradas as rochas 

areníticas da Formação Botucatu, e que formam o Aquífero Guarani, encontradas 

principalmente nas áreas de rebordo e das escarpas do referido planalto e em 

contato com a Depressão Periférica. Ainda, nas áreas de várzea e na Planície 

Litorânea, onde as declividades são menores, são encontradas rochas quaternárias, 

formadas, principalmente por depósitos aluvionares.  

Na Depressão Periférica, podem ser encontradas formações e grupos de 

rochas sedimentares consideradas as antigas do Rio Grande do Sul, provenientes 

da denudação do Escudo Sul-Rio-Grandense desde o Pré-Cambriano (BREUNIG; 

PAZ; ROBAINA, Et. Al. ,Op. Cit) 

Para o Escudo Sul-Rio-Grandense, formado basicamente por rochas 

cristalinas, Breunig; Paz; Robaina, et. al. (op. cit, p. 29) colocam que: 

 
A cerca de um bilhão de anos existiam dois antigos continentes 
ancestrais da América do Sul e África respectivamente, o cráton Rio 
de La Plata e o cráton Kalahari. Entre esses dois continentes existia o 
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oceano Adamastor, onde se desenvolveram depósitos sedimentares 
marinhos e continentais como calcários e arenitos. Por volta de 800 
milhões de anos atrás ocorreu o choque destes dois continentes 
originando o soerguimento de uma enorme cadeia de montanhas. 
Esta cadeia de montanhas foi desgastada devido à ação da erosão, 
expondo áreas de seu interior. Este ambiente está representado, 
principalmente, por rochas ígneas e metamórficas e em menor 
proporção por rochas sedimentares no escudo. 

 

Nesse contexto, o Rio Grande do Sul atualmente pode ser dividido em 

quatro províncias/compartimentos geológicos: O escudo, o planalto, a depressão 

periférica e a planície costeira, conforme pode ser visualizado na Figura 03. 

 

 
Figura 03 – As Províncias Geológicas do Rio Grande do Sul 

 
Fonte: SEMA/RS (Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul). 
ORG.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Em relação à compartimentação geomorfológica do Estado, que é 

fortemente condicionada pela geologia regional, o Rio Grande do Sul pode ser 

dividido em cinco (5) regiões: Planalto da Bacia do Paraná, Planície Litorânea, 

Escudo Sul-Rio-grandense, Depressão Periférica Sul-Rio-grandense e Cuestas de 

Haedo. As altitudes máximas no Estado ultrapassam a cota de 1200 metros acima 

do nível do mar principalmente no limite com o estado de Santa Catarina, no 

Planalto da Bacia do Paraná, e constitui-se em um controle climático, principalmente 

no que tange às precipitações e temperatura. 

A Figura 04 mostra as altitudes do Estado, de acordo com as quais se pode 

identificar os compartimentos geomorfológicos citados. 
 

 
Figura 04 – Altimetria e compartimentos geomorfológicos do Rio Grande do Sul. 
 
Fonte: Atlas Eólico do Rio Grande do Sul (SEMC, 2002). 
Adapt. e ORG.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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O Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

(SEMA, 2006), com base na Classificação de Solos do Estado do Rio Grande do Sul 

(EMBRAPA, 1999), identificou no Estado 14 (catorze) tipos de solos, com 

predomínio do tipo Latossolos, no Planalto da Bacia do Paraná; e Neossolos no 

Escudo Uruguaio-Sul-Rio-Grandense, conforme pode ser evidenciado na Figura 05. 

 

 
Figura 05 – Mapa de Solos do Rio Grande do Sul 
 
Fonte: SEMA, 2006. 
ORG.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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No quadro natural biogeográfico, o Rio Grande do Sul apresenta as seguintes 

regiões, segundo a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul2 e Quadros; Pilar 

(2002): 

 

1) Floresta Ombrófila Densa: Localiza-se na planície costeira do litoral sul-rio-

grandense, nas escarpas do planalto da Serra Geral, no nordeste do Estado, e 

caracteriza-se pelo porte arbóreo de sua vegetação predominante. 

 

2) Floresta Estacional Decidual: Localiza-se no norte e noroeste do Estado, 

acompanhando o leito dos rios Jacuí e Ibicuí na qual tem-se presente um porte 

arbóreo que tende a perder suas folhas na estação do inverno; possui árvores tanto 

pequenas quanto grandes. 

 

3) Floresta Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual: É a floresta na qual 

encontramos a famosa Araucária ou Pinheiro-do-Paraná; localiza-se espalhada por 

todo o planalto, especialmente no nordeste do Estado, bem como nas partes mais 

altas do Escudo. 

 

4) Restingas: Está presente no litoral do RS, e constitui-se em uma área de 

transição entre dunas e áreas alagáveis, com presença de arbustos, gramíneas, e 

abundante ação do vento sobre a região. 

 

5) Campos: Abrangendo o sudoeste, sudeste, leste, nordeste e norte do 

Estado, está composta por áreas de campos finos, por causa da presença de uma 

vegetação rasteira predominante, e de campos grossos, que são áreas que 

possuem vegetações rasteiras misturadas com uma vegetação de um porte um 

pouco maior (extrato superior). 

 

Em suma, a Figura 06 apresenta a regionalização das formações de 

vegetação que compõem o quadro biogeográfico sul-rio-grandense, conforme 

descrito nas classificações. 

                                                 
2 www.fzb.rs.gov.br 
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Figura 06 – Regiões Biogeográficas do Rio Grande do Sul 
 
Fonte: IBGE (1992) e Quadros; Pilar (2002). 
Adapt. e ORG.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

  

 

  3.3 – CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

 
 
 Para evitar repetições, a classificação climática do Rio Grande do Sul será 

abordada de forma mais aprofundada no item 4.6 da Fundamentação Teórica, na 

qual também será discutida sua influência sobre o cultivo de roseiras ao ar livre no 

Estado. 
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3.4 – APRESENTAÇÃO DAS REGIÕES PRODUTORAS DE ROSEIRAS NO 

RIO GRANDE DO SUL. 

 
 

Conforme relatado por Pesavento (2002), durante o Século XX a economia do 

Rio Grande do Sul esteve baseada na pecuária, na indústria (de couro e calçados, 

alimentícia, têxtil, madeireira, metalúrgica, química), e também na agricultura, 

especialmente de soja, trigo, arroz, milho, hortifruti (incluindo-se a uva e seus 

derivados, como sucos, vinhos e espumantes), bem como as flores. 

Nos últimos cinco anos, a floricultura do Rio Grande do Sul, no que diz 

respeito a número de produtores, teve um crescimento de 20% ao ano. Atualmente, 

são cerca de 550 produtores (SEBRAE, 2007). Além disso, a produção de flores de 

corte tem crescido muito com a produção estadual de Rosaceae spp, contando com 

mais de 120 pequenos produtores. Nesse contexto, pode ser considerado um dos 

Estados com maior índice de consumo per capita de flores e plantas, tendo, 

portanto, sua produção voltada predominantemente ao consumo interno. Apesar 

disso, existem algumas iniciativas relativas à exportação, principalmente de mudas e 

material de propagação para os Estados Unidos, países do MERCOSUL e da União 

Européia. 

Os principais centros de pesquisa para flores estão na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e Universidade de Passo Fundo (UPF). 

Tais universidades têm apoiado as iniciativas dos produtores através da realização 

de seminários, bem como vem desenvolvendo dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, além de pesquisas específicas dentro das Ciências Agronômicas. 

A comercialização de rosas no Rio Grande do Sul ainda está muito baseada 

na ação dos atacadistas e distribuidores, e na venda direta às floriculturas, e 

também ao consumidor final. Para resolver as questões de comercialização, os 

produtores tem se organizado para a criação de centros regionais de 

comercialização e criação de linhas de distribuição. Porém, para os produtores do 

Estado, ainda falta entrar em vigor a Lei de Proteção de Cultivares3, a 

                                                 
3 Lei criada e atualmente em reformulação no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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desburocratização para importação de genética atualizada (Royalties) e o controle 

da qualidade e padrão dos insumos disponíveis no mercado (IBRAFLOR, 2010). 

 
Atendendo à criação de centros regionais de comercialização para facilitar a 

distribuição e comércio das flores e plantas ornamentais no mercado estadual, 

nacional e internacional, a Associação Sul-Rio-grandense de Floricultores (AFLORI) 

regionalizou o Estado sul-rio-grandense em regiões produtoras quanto ao tipo de flor 

e planta ornamental produzida. 

Para o caso da roseira, o Rio Grande do Sul foi dividido em oito (8) regiões, 

totalizando 94 municípios (18,9% do total de 496 municípios): 

 
a) Litoral Norte (09 municípios): Osório, Cidreira, Maquiné, Terra de Areia, 

Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Imbé e Santo Antônio da Patrulha. 

 

b) Vale do Caí (10 municípios): São Sebastião do Caí, Capela de Santana, 

Pareci Novo, Harmonia, Feliz, Montenegro, Salvador do Sul, Vale Real, 

Portão, Barão e Bom Princípio. 

 

c) Planalto (17 municípios): Erechim, Chapada, Aratiba, Passo Fundo, 

Sarandi, Sertão, Selbach, Sananduva, Lagoa Vermelha, Marques de Souza, 

Ilópolis, Fortaleza dos Valos, Erval Grande, Marau, Marcelino Ramos, Ronda 

Alta e São Valentim. 

 

d) Região Centro-Oeste (08 municípios): Santa Maria, São Pedro do Sul, 

Agudo, Uruguaiana, São Francisco de Assis, Santiago, Ivorá e Alegrete. 

 

e) Serra Gaúcha (12 municípios): Caxias do Sul, Farroupilha, Bento 

Gonçalves, Carlos Barbosa, Antônio Prado, Ipê, Campestre da Serra, São 

Marcos, Veranópolis, Garibaldi, Guaporé e Nova Prata. 

 

f) Noroeste (19 municípios): Ijuí, Catuípe, Cruz Alta, Giruá, Tucunduva, Santa 

Rosa, Santo Ângelo, Três de Maio, Santo Cristo, Porto Xavier, Crissiumal, 

Coronel Barros, Roque Gonzáles, Salvador das Missões, São Miguel das 
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Missões, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Santo Augusto e 

Senador Salgado Filho. 

 

g) Litoral Sul (07 municípios): Pelotas, Canguçu, Capão do Leão, Rio 

Grande, Santa Vitória do Palmar, Cerro Largo e Jaguarão. 

 

h) Região das Hortênsias (10 municípios): Ivoti, Nova Petrópolis, Dois 

Irmãos, Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Taquara, Rolante, Três 

Coroas e Igrejinha. 

 
 
  Conforme mencionado no item 2.2 desta pesquisa, esta regionalização serviu 

de base para alcance de alguns objetivos específicos. Com a finalidade de facilitar a 

visualização, o Mapa da Figura 07 traz a localização das regiões gaúchas produtoras 

de rosas. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Para que a proposição de um Zoneamento Agroclimático para o cultivo de 

roseiras no Rio Grande do Sul fosse fiel aos referenciais bibliográficos existentes, 

realizou-se uma fundamentação teórico-metodológica extensa, porém adequada ao 

tema proposto. 

Foram tratadas temáticas tais como os estudos sobre a origem, evolução, 

classificação e caracterização da espécie, importância econômica e comercial e a 

situação da produção nas esferas mundiais, nacional e estadual, as fases de 

produção e de desenvolvimento fenológico da cultura, influência do tempo e do clima 

sobre o desenvolvimento das plantas e as exigências climáticas para a produção 

agrícola das roseiras, estudos de caso e investigação do clima do Rio Grande do Sul 

como fator condicionante do sucesso do cultivo de roseiras. 

 

 

4.1 – DA ORIGEM, EVOLUÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

DA ESPÉCIE ROSACEAE SP. 

 

 

Procurar entender a origem das roseiras como espécie floricultora tem sido 

um trabalho exaustivo para muitos pesquisadores, especialmente os botânicos, pois, 

muitas vezes, confunde-se o surgimento da espécie com o início das práticas de seu 

cultivo (Boettcher, 1991). 

Poucos autores tratam da gênese das rosáceas como organismo vivo vegetal, 

entretanto, análises de DNA mostraram que as rosas devem existir há pelo menos 

200 milhões de anos (Barbieri; Stumpf, 2005), mas os primeiros registros históricos 

sobre sua existência sobre a superfície terrestre são de aproximadamente 5000 

a.C., especialmente entre as civilizações do Oriente Médio e Ocidente, como os 

Persas, Fenícios, Babilônios e Egípcios (Silva, 1987). 

Os Gregos, por volta de 1600 a.C., foram os primeiros a cultivar roseiras com 

finalidade ornamental em jardins e canteiros por suas Cidades-Estado, além de 

passarem a considera-la como a “Rainha das Flores” (Hessayon, 1986). Por volta de 
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1500 a.C., quando ocorreram os primeiros contatos entre as civilizações ocidentais e 

orientais, especialmente Gregos e Chineses, viu-se que estes últimos também 

possuíam roseiras, além de dominarem técnicas de plantio e manejo, principalmente 

no que diz respeito à extração de perfumes para utilização em práticas religiosas 

(Crockett, 1978). 

No ano de 400 da Era Cristã, o plantio de roseiras para a produção de rosas 

passa a ter um caráter comercial, estando esse comércio sob o domínio 

principalmente da Igreja Católica, utilizado em rituais religiosos e curas medicinais 

(Hessayon, op. cit.). Tal utilização foi tão ostensiva que, conforme Barbieri; Stumpf, 

(op. cit., p. 269): 

      
A rosa declinou com a queda do Império Romano, pois a Igreja a 
considerou como símbolo de seus excessos. Por quase mil anos, as 
rosas foram cultivadas em obscuros monastérios. Em torno de 1200, 
a Igreja voltou atrás, abraçando o símbolo da rosa – branco para 
concepção imaculada da Virgem Maria e vermelho para o sangue de 
Cristo. 

 

 Ao longo da História Antiga e Média, o plantio e a utilização de roseiras foram 

voltados principalmente às práticas de cura e lendas, trazidas do Oriente, tanto para 

a criação de símbolos em guerras e dinastias monárquicas, como para a inspiração 

para grandes poetas (Kear, 2001). Ainda, foi neste período, que as diferentes cores 

das rosas ganharam significados distintos, como mostra a Tabela 02. 

 
Tabela 02 – Folclore e significados atribuídos às rosas conforme sua cor 

 
Cor da Rosa Significado de sua cor 

Vermelha Paixão, amor 
Cem folhas Embaixadora do amor 
Chinesa/Rosa Nova beleza 
Damascena Cútis brilhante 
Rubor de Virgem Se você me ama, descobrirá. 
Almiscarada/Champagne Beleza caprichosa 
Cão Prazer e dor 
Brancas Frescas Sou digno de você; também amor puro; 

Virgindade; amor pela humanidade. 
Brancas Murchas Impressões fulgazes 
Amarela Ciúmes 
Musgosa Confissão amorosa 

 
Fonte: KEAR, K., 2001 (p. 244-245). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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 Entretanto, foi apenas no século XVIII que as roseiras viriam a ter finalidade 

comercial, e a partir do século XIX foram introduzidas às práticas de cruzamento e 

polinização. De acordo com Kear (op. cit, p. 230): 

     
Polinizações cruzadas feitas no início do século XIX produziram 
novas flores; tanto a França quanto a Inglaterra fizeram as primeiras 
experiências, sendo a “Rose du Roi”, produzida em 1861, a primeira 
híbrida Perpétua. A Rosa Bourbon também apareceu no século XIX, 
uma híbrida natural resultante do cruzamento entre a Rosa chinensis 
e a Rosa damascena. A moderna híbrida de chá tornou-se a partir de 
1867, a planta favorita entre os cultivadores de rosas. 

 

 Nesse sentido, foi do cruzamento das roseiras orientais, especialmente as 

chinesas, com as roseiras do mediterrâneo que surgiram as famosas híbridas-de-

chá, as mais cultivadas e comercializadas desde então ao redor do mundo. Outras 

espécies, ainda, surgiram da polinização de insetos, originando formas que tem 

evoluído de maneira singular por milhares de anos. Barbieri; Stumpf (op. cit.) 

colocam que, as rosas cultivadas atualmente são resultado de séculos de 

hibridizações e mutações espontâneas, bem como de cruzamentos induzidos pelo 

homem. 

 No que se refere à classificação botânica das roseiras como espécie, há 

ainda muita controvérsia entre a sociedade científica, dada a grande quantidade de 

espécies, frutos de cruzamentos e polinizações históricas, sendo considerada pela 

comunidade acadêmica, a existência apenas de espécies hibridizadas, ou exóticas 

(Fraga, 2007), não ocorrendo mais formas naturais de roseiras sobre a superfície 

terrestre. Casarini (2005) destaca que, taxonomicamente, a rosa pertence à classe 

das angiospermas, subclasse dicotiledônea, ordem Rosales e familia Rosaceae. 

 De acordo com Hollis (1974), Fontana (1997) e Starr; Bruneau (2002), ainda 

hoje o número exato de espécies é controverso, mas pode-se considerar a 

existência de 150 a 200 espécies, com mais de 4000 gêneros distintos. Entretanto, é 

de comum acordo que as rosáceas possuem quase que em sua totalidade, a 

finalidade comercial, à exceção de algumas espécies. Nesse sentido, no que se 

refere tanto à finalidade e caracterização comercial, quanto à morfologia das 

espécies, as roseiras são classificadas em três grandes grupos: as arbustivas, as 

trepadeiras (ou cercas-vivas), e as rasteiras, que incluem as rosas de corte ou de 

vaso. 
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 Os dois primeiros grupos possuem finalidade comercial, entretanto sua 

utilização está mais voltada para jardinagem e paisagismo, nesse sentido, possuem 

um caráter duradouro, ou seja, são plantadas com objetivo de ornar e decorar 

jardins residenciais ou comerciais por longos períodos, diferentemente das rosas de 

corte, que também florescem continuamente, e são utilizadas em larga escala 

comercial, sendo classificadas como bens de consumo não-duráveis (Petry, 2000). 

 As rosas de corte, ou de vaso, podem ser classificadas em seis grandes 

grupos, conforme trata a maioria dos autores quanto à chamada classificação 

hortícola. De acordo com Teixeira (1972), Barbosa (2003) e Takane (2007), as seis 

classes são: as híbridas-de-chá; as floribundas; as grandifloras; as miniaturas; as 

trepadeiras; e as poliantas. A Tabela 03 apresenta as principais características de 

cada uma dessas classes, abordadas por Petry (op. cit, p. 115-119). Além disso, a 

Figura 08 mostra um exemplo de cada espécie, conforme Hessayon (op. cit, p. 7). 

 
Tabela 03 – Classificação Hortícola das rosas de corte e suas principais características. 

 
Grupo Principais Características 

Híbridas-de-
Chá 

A sua origem vem do cruzamento entre rosa-do-chá e híbridas 
perpetuas, tendo sucedido as hibridas reflorescentes. Nelas, a 
floração é abundante, com flores de corte de excelente qualidade 
(vermelho, rosa, branco ou tons de amarelo); hastes longas, 
espinhosas, rígidas e fortes; são variedades mais produtivas e 
vigorosas, sendo a maioria sensível às pragas, chuvas e ventos. 

Floribundas 
e Arbustivas 

Apresentam crescimento forte, mais ou menos arbustivo (70-120 cm), 
e produzem flores praticamente durante todo o ano. As flores são 
simples ou dobradas, de tamanho médio, brancas e vermelhas; 
formam buquês terminais, em geral sem perfume, sendo adequadas 
para corte. 

Poliantas Correspondem a plantas pequenas (70-80 cm), com numerosas 
flores também pequenas (3-4 cm de diâmetro), de corola simples ou 
dobrada, sem perfume, próprias para canteiros de parques e jardins. 
Pertencem ao grupo das sempre-floridas, florescem abundantemente 
do início do verão até o outono. 

Grandifloras Na aparência são semelhantes às híbridas-de-chá, com botões 
longos, flores grandes, frouxamente cheias, isoladas ou em grupos, 
sendo cultivadas para corte. 

Miniaturas São plantas de pequeno porte, em geral menores de 30 cm de altura; 
entrenós curtos, ramos finos sem espinhos, folhas pequenas de três 
a cinco folíolos; flores pequenas (1-3 cm) simples ou dobradas, 
isoladas ou em grupos; resistentes ao inverno, porém bastante 
sensíveis a doenças; multiplicadas por estaquia, cultivadas em vasos. 
Dividem-se em mini-rosas (mais altas) e rosas biscuit (flores menores 
em cacho). 
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Trepadeiras São plantas apoiantes, sarmentosas eretas ou pendentes, de caule 
longo e flexível; apresentam crescimento lento e geralmente 
florescem a partir do segundo ano. Algumas são mais vigorosas, 
sendo utilizadas para cobrir muros e pérgolas. 

 
Fonte: PETRY, C. (op. cit, p. 115-119). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

 
Figura 08 – Aspectos morfológicos das classes hortícolas de rosas. 

 
Fonte: HESSAYON, D. G. (op. cit, p. 7). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

 

De acordo com Barbosa (op. cit., p. 19), o autor acrescenta que: 

 
Aos grupos das roseiras híbridas-de-chá, floribundas, grandifloras e 
das roseiras em miniatura, pertence a maioria das variedades 
utilizadas para corte da flor. As demais roseiras são 
predominantemente para jardins, embora qualquer variedade possa 
ser utilizada para jardim ou corte de flor, desde que haja mercado. 
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Além da classificação hortícola, que une morfologia e importância econômico-

comercial, outra classificação largamente utilizada para as rosáceas é no que diz 

respeito à coloração de suas pétalas, especialmente as do grupo das híbridas-de-

chá e floribundas, estas primeiras, como visto anteriormente, historicamente 

consideradas as mais comercialmente difundidas no mundo. 

Assim, a Tabela 04 apresenta os dois grandes grupos de rosas cultivadas 

com características próprias ligadas a sua coloração e ao nome comercial que 

recebem, conforme Vidalie (1983). 

 
Tabela 04 – Dois grandes grupos das rosas cultivadas e cores predominantes 

 
Grupos Variedades Cor 

Baccara 
Super Star 
Visa 
Alpha 
Ilona 
Samantha 

Vermelho 
Vermelho-alaranjado 
Vermelho forte 
Vermelho escuro 
Vermelho-alaranjado 
Vermelho 

Carina, Carinella 
Lara 
Sonia 
Omega 

Rosa carmin 
Rosa claro 
Rosa salmão 
Rosa claro 

Eclipse, Golden Times 
Marbella 

Amarelo 
Amarelo forte 

 
 
 
 
 
 
Híbridas-de-Chá 

Message, White Statin, Carte Blanche Branco 
Belinda 
Mercedes 
Red Gartnett 
Zorina 

Laranja-amarelado 
Vermelho escuro 
Vermelho 
Laranja 

Carol Amsling 
Marimba 

Rosa 
Rosa forte 

Evergod Amarelo 

 
 
 
 
Floribundas 

Bonica Branco 
 
Fonte: VIDALIE (1983). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Outra classificação para as roseiras muito abordada é trazida por Mattock 

(1983, p. 15), na qual o autor faz referência às roseiras existentes antes dos 

cruzamentos que deram origem às rosas-de-chá (antigas), que foram resultados dos 

cruzamentos das chinesas com as ocidentais (Kear, op. cit.). Para o autor, as 
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roseiras podem ser classificadas em três grandes grupos, conforme mostra a Figura 

09. 

 

 
Figura 09 – Classificação das roseiras, segundo Mattock (1983). 
 
Fonte: MATTOCK (1983, p. 15). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Entretanto, a classificação de Mattock (op. cit.) não difere significativamente 

da de outros autores, mas apenas considera a existência de rosas nativas, bem 

como o tipo de crescimento vegetativo, dividindo-o em espécies que possuem e as 

que não possuem a capacidade de apoiar-se verticalmente (trepadeiras), e com ou 

sem floração contínua. 

Ainda, do ponto de vista botânico, Fraga (2007) propõe uma classificação 

mais detalhada para todas as flores e plantas ornamentais, na qual o autor aborda a 

classificação quanto à origem, à duração das fases fenológicas e do manejo da 

cultura, à altura, ao tipo de crescimento, à aplicação e utilidade e quanto à 

necessidade de luz. Nessa classificação, o autor não enquadra a roseira, mas 

apenas destaca sua aplicação como flor de corte. 

 Por fim, de uma forma mais detalhada ainda, HESSAYON (op. cit., p. 4-6) 

classifica as roseiras de acordo com diversas características do ponto de vista 

morfológico, como tipos de crescimento, número de pétalas, formas das flores e cor 

das folhas. Tal classificação pode ser melhor visualizada na Figura 10. 
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Figura 10 – Classificação das roseiras quanto à morfologia. 

 
Fonte: HESSAYON, D. G. (1986, p. 4-5). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Por fim, conforme Urcullu (1953), os botões de rosa podem ser classificados 

em cinco tipos conforme começam o seu processo de abertura, e em mais seis tipos 

depois do botão se encontrar completamente aberto. A Figura 11 faz referência a 

essa classificação do autor. 

 

 
 
Figura 11 – Forma dos Botões de Rosas. 

 
Fonte: URCULLU (1953, p. 303-305). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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4.2 – IMPORTÂNCIA ECONÔMICO-COMERCIAL E SITUAÇÃO MUNDIAL, 

NACIONAL E ESTADUAL DA PRODUÇÃO DE ROSEIRAS. 

 

 

A produção de flores e plantas ornamentais voltadas à comercialização pode 

ser enquadrada como uma atividade estudada pelas ciências agrícolas, 

especialmente pela horticultura, que pode ser definida como a arte ou a ciência de 

produzir e cultivar hortas. A horticultura, por sua vez, pode ser dividida em quatro 

grandes áreas de conhecimento: fruticultura, olericultura, floricultura e paisagismo. 

Estas duas últimas compõem o ramo da horticultura ornamental (Petry, 2000a). 

Para Kämpf (2005, p. 16), a floricultura é “... a parte da horticultura que estuda 

o cultivo comercial das flores e de plantas ornamentais, caracterizando-se por ser 

uma atividade agrícola de exploração intensiva e de cunho empresarial”. Ainda, 

segundo a autora, o conceito de floricultura muitas vezes é confundido com o de 

jardinagem, entretanto, este último pode ser considerado como uma atividade de 

lazer, sem qualquer interesse econômico, mas mesmo assim, uma atividade 

gratificante para quem a realiza. 

Assim, entende-se por floricultura toda o cultivar ou a produção de flores e 

plantas ornamentais que possua qualquer finalidade comercial, e que possua, 

também, funções sociais, culturais e ecológicas. Nesse sentido, as flores e plantas 

ornamentais geram diversos tipos de produtos comercializáveis que demonstram a 

potencialidade e a diversidade desse setor, citando-se como exemplo as flores 

desidratadas, as sementes, as mudas, e as de corte ou de vaso. Neste último grupo 

insere-se a produção de rosas. 

Além da classificação apresentada por Petry (op. cit.) e Kämpf (op. cit.), Fraga 

(2007) ainda coloca que, as plantas, além de serem enquadradas nas referidas 

classificações quanto à comercialização, podem ser colocadas em 

subclassificações, conforme mostra a Tabela 05. 
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Tabela 05 – Classificação das flores e plantas ornamentais para atividades hortícolas quanto a sua 
aplicação e/ou utilidade 

 
Classificação Características, aplicação e/ou utilidade.

Forrações São usadas para cobrir o solo, com fins 
decorativos e de proteção. 

Plantas para corte de flor Rosas, crisântemos, cravos, gladíolos, 
mosquitinho. 

Plantas para revestir muros e 
paredes 

Fícus pumila, hedera. 

Plantas de vaso São cultivadas nos vasos para decoração 
em ambientes externos e internos. 

Cercas-vivas São utilizadas para decoração, delimitar 
espaços, conduzir a circulação de pessoas.

Plantas para sombreamento Árvores, trepadeiras em caramanchão. 
Plantas para barreiras contra 
ventos, poeiras, ruídos e visão 

Árvores e arbustos. 

Plantas para solos secos ou 
pedregosos 

Cactos, suculentas ou gordas.  

Plantas para canteiros floridos Plantas e flores anuais, perenes, vivazes. 
Plantas para tanques e lagos 
(aquáticas) 

Alface-d’água, sagitária, salvínea, aguapé. 

Plantas para bordaduras Forrações anuais e perenes. 
Plantas para arborização 
vertical 

São usadas em ruas, avenidas, parques e 
rodovias (ex.: palmeiras). 

Gramados Para fins esportivos, recreativos, 
ornamentais e de proteção do solo. 

Plantas para formar figuras 
decorativas 

Alguns arbustos, coníferas e outras 
árvores. 

Plantas em arcos Trepadeiras em geral 
 
Fonte: FRAGA, S. S. V (2007, p. 59-60). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Segundo Petry; Bellé (2000, p. 11): 
 

A produção de plantas ornamentais pode ser feita em cultivo 
protegido, sob estufas ou telhado, ou a céu aberto. Considerando a 
diversidade de microclimas encontrados no Brasil e a abrangência da 
floricultura, é possível a produção de plantas ornamentais em todo o 
país, selecionando-se as espécies mais adaptadas a cada região. 
Dessa forma, pode-se reduzir custos e explorar a potencialidade de 
cada região e das espécies.... 

 

Na situação econômico-comercial mundial, especialmente tratando-se de 

roseiras, a Holanda é o maior produtor e consumidor, estando a rosa entre as cinco 

mais produzidas e comercializadas pelo país. Outros países detem a produção de 
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rosas no mundo são o Kenya, Israel, Colômbia, Dinamarca, Itália, Espanha, Estados 

Unidos, Zimbábue, Equador, Turquia, Tailândia e Marrocos (Figura 12), tendo como 

seus maiores compradores a Alemanha, França, Itália, Bélgica, Suíça e Estados 

Unidos. 

 

 
 
Figura 12 – Maiores produtores mundiais de flores e plantas ornamentais 

 
Fonte: PATHFAST (2003). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 
 

 O Brasil encontra-se em situação muito aquém da média do panorama 

mundial, especialmente o europeu (destacando-se a Holanda, conforme mostra a 

Figura 12). No entanto, Petry (2000) ressalta que o país pode melhorar sua 

participação nesse mercado em função da sua potencialidade climática aliada à 

redução de custos na cadeia produtiva, o que pode ser alcançado por meio de 

políticas públicas, pois os preços dos produtos florísticos no Brasil ainda são 

elevados se comparados com os países europeus, fornecedores das espécies. 

 Um dos entraves ao desenvolvimento da floricultura no Brasil, em especial da 

Roseira, é o pagamento de Royalties ao patenteador da espécie, uma vez que a 

maioria delas é obtida através de cruzamentos, como visto anteriormente. Conforme 

Silva (1987), o reprodutor de roseiras tem direito a receber royalties por 21 anos a 

partir da data da patente. O autor ainda destaca que no Brasil não houve casos de 
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registros de patentes por parte dos enxertadores de roseiras, mas quando plantadas 

variedades criadas por europeus, principalmente, paga-se tal tributo. 

 Entre os Estados produtores de variedades de flores estão, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR), para o ano de 2007, em ordem 

decrescente de produção, em referência ao total nacional, São Paulo, Ceará, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco, Bahia e Rio de 

Janeiro (Figura 13). Entretanto, no cenário de produção de roseiras, o quadro se 

inverte nas terceira e quarta posições, ficando São Paulo como o maior produtor, 

seguido por Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

 
 

Figura 13 - Maiores Estados produtores de flores e plantas ornamentais 
 
Fonte: IBRAFLOR (2007). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 
  

Nesse cenário nacional e estadual, destacam-se os municípios de Atibaia e 

Holambra, em São Paulo, os municípios da Serra de Ibiapaba, na divisa do Ceará 

com o Piauí, o município de Barbacena, em Minas Gerais, e São Sebastião do Caí, 

no Rio Grande do Sul, como os maiores produtores de roseiras no país. Neste último 

município, segundo dados do IBRAFLOR (2007), são produzidos cerca de 200 mil 

dúzias de rosas ao ano. 
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Para a situação da produção de roseiras no Estado Sul-rio-grandense, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (UFRGS, SEBRAE, 2003, p. 52-53), 

realizaram um diagnóstico da cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais no 

Estado. Em tal estudo foi colocado que: 

 
Foram encontradas 112 UPs [unidades produtivas] de rosas de corte 
em 50 municípios gaúchos em 2000. Em dez municípios se 
concentraram 61 UPs, responsáveis por 87% das rosas colhidas no 
Estado nesse ano: São Sebastião do Caí, Antônio Prado, Terra de 
Areia, Getúlio Vargas, Pelotas, Santa Maria, Ilópolis, Três Cachoeiras, 
Vale Real e Capela de Santana... Em São Sebastião do Caí, maior 
município produtor, com 19,9% da produção gaúcha de rosas de 
corte (202,0 mil dúzias), havia 22 UPs deste produto. A produção 
média girou em torno de 9,2 mil dúzias por UP (pequeno porte). O 
segundo maior município produtor, Antônio Prado (194,3 mil dúzias), 
possui 11 UPs produzindo em média 17,7 mil dúzias de rosas (porte 
médio). Em terceiro lugar, encontra-se Terra de Areia, com 8 UPs. 
Juntas produziram 139,5 mil dúzias (13,4% do total), o que lhes 
conferiu uma média de 17,4 mil dúzias de rosas por UP. Com média 
de 32,5 mil dúzias de rosas por UP (porte grande), Getúlio Vargas 
possuía, em 2000, quatro UPs. Este município foi responsável por 
12,8% da produção gaúcha (130,1 mil dúzias). Nos municípios de 
Pelotas, Santa Maria e Ilópolis foram encontradas UPs de porte 
semelhante, com média de produção por UP de 36,5 mil , 40,0 mil e 
33,3 mil dúzias de rosas, respectivamente. 

 

Infelizmente, ainda não há uma base de dados eficiente em relação aos totais 

produzidos anualmente pelos municípios e estados brasileiros. Todavia, em 1994, foi 

criado o Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR), cuja principal função, além 

de coordenar o armazenamento de dados sobre a produção de plantas ornamentais, 

é oferecer assistência técnica aos produtores rurais. Lima (1986) destaca que a 

exploração econômica de flores e plantas ornamentais no Brasil ainda é muito 

recente em comparação com países europeus, mas de acordo com dados 

apresentados pela autora, a variação anual do volume, em toneladas, de flores 

comercializadas na Central de Abastecimento S.A. de Porto Alegre/RS (CEASA-RS), 

aumentou 50% entre os anos de 1984 e 1985. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2004, lançou um 

relatório sobre situação da produção de flores e plantas ornamentais no Brasil entre 

os anos de 1995 e 1996. No entanto, este estudo apenas aponta a caracterização 

das propriedades rurais e da mão-de-obra envolvida no plantio de plantas para 
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finalidade comercial. A Tabela 06 apresenta um panorama médio da situação das 

propriedades rurais brasileiras produtoras de flores e plantas ornamentais. 

 
Tabela 06 - Situação das propriedades rurais brasileiras produtoras de flores e plantas ornamentais 

 

 Estabelecimentos Total Homens Mulheres 
Total 2963 21844 14199 7645 
Grupo de área total (ha)     
Menos de 10 
10 – 100 
100 – 1000 
1000 – 10000 
Mais de 10000 
Sem declaração 

1941 
916 
77 
8 
0 

21 

10014 
10430 
1243 
127 
0 
30 

6412 
6709 
942 
111 
0 

25 

3602 
3721 
301 
16 
0 
5 

Grupo de pessoal ocupado     
Menos de 5 
5 – 10 
10 – 20 
20 – 50 
50 – 100 
Mais de 100 

1680 
771 
304 
161 
38 
9 

4079 
4996 
4114 
4515 
2656 
1484 

2813 
3384 
2804 
2964 
1537 
697 

1266 
1612 
1310 
1551 
1119 
787 

 
Fonte: IBGE (2004). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

  

 Nesse sentido, de acordo com os dados do IBGE (2004) e de Petry; Bellé 

(op. cit.), estima-se que o mercado floricultor nacional cresça em torno de 20% ao 

ano, percentual alcançado graças à criação de associações de floristas e 

floricultores em todo o território nacional nos últimos anos, que oferecem assistência 

técnica e cursos de capacitação profissional para auxiliar o produtor rural no manejo 

das plantas; além de auxiliar os floristas na criação de arranjos decorativos, a fim de 

diversificar e aumentar a renda familiar. 

 Em relação ao Rio Grande do Sul, quarto maior produtor nacional, Kämpf 

(1997) coloca que o Estado possui um consumo anual per capita de US$ 25,00, 

enquanto que a média nacional é de US$ 5,00, tornando-o o maior consumidor 

nacional. Ainda, desde o ano de 2000, o Rio Grande do Sul conta com a criação da 

Associação Rio-grandense de Floricultura (AFLORI), que tem realizado um 

excelente trabalho, oferecendo cursos e palestras para os produtores de flores em 

todo o Estado. Além disso, Kämpf (1986) coloca que a CEASA de Porto Alegre/RS 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
38

possui boletins mensais de dados de comercialização, tanto em toneladas, quanto 

em movimentação financeira, para todos os produtos encontrados lá, reforçando a 

base de dados. 

 Mesmo sendo a flor que mais é produzida no Rio Grande do Sul, os totais de 

produção de rosas ainda estão fora dos Censos Agropecuários realizados pelo 

IBGE, cabendo aos censos agropecuários municipais levantar os números 

produzidos, o que, na maioria dos casos, não ocorre, sendo necessário se trabalhar 

com estimativas e proporções. 

Entretanto, sabe-se que dentre as épocas de maior consumo de rosas no 

Estado estão os meses de junho, em função do Dia dos Namorados; o mês de 

novembro (Dia de Finados), e, especialmente o mês de maio, onde além de ser 

comemorado o Dia das Mães, é considerado o mês das noivas, sendo comum a 

ocorrência de vários casamentos, todos decorados com rosas brancas e vermelhas 

(Fraga, 2007) 

 Ainda, Jaacov (1996) coloca que o consumo próprio e usos institucionais 

(prédios públicos e vias) também estão entre os principais motivos para a aquisição 

destas flores. Por fim, Petry; Bellé (2000, p19) colocam que: 

 
... o Sul do Brasil, em especial, apresenta grandes possibilidades de 
crescimento da floricultura por ser uma região com hábitos europeus, 
com maior consumo per capita e por ter tendência a criar produtos 
regionais e diferenciar regiões produtoras. Essa diferenciação deve-
se às diversas zonas climáticas e de uso do solo, além da economia 
agrícola baseada na pequena propriedade em toda a região colonial. 
Em termos de localização, esses estados meridionais estão situados 
em posição estratégica no Mercosul, facilitando o escoamento de 
seus produtos. 

 

 No que se refere às principais áreas produtoras de roseiras do Rio Grande do 

Sul, a Tabela 07 mostra de forma sintetizada os levantamentos regionais feitos pelos 

autores. 
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Tabela 07 – Regiões produtoras de Roseira no Rio Grande do Sul. 
 
Fonte / Autor Regiões/Municípios Produtores 
AFLORI 
(2008) 

Litoral Norte, Hortênsias, Santa Cruz do Sul, Lajeado, São 
Sebastião do Caí, Porto Alegre, Santa Maria, Serra Gaúcha, 
Noroeste, Planalto e Litoral Sul. 

Fraga (2007) Vale do Caí, Antônio Prado, Vacaria, Ivoti, Dois Irmãos, Nova 
Petrópolis, Pareci Novo, Feliz, Itati, Maquiné, Santa Cruz do Sul, 
Porto Alegre e Caxias do Sul. 

Petry (2000) Antônio Prado, Nova Petrópolis, Vacaria, Osório, Santa Cruz do 
Sul, Montenegro, Farroupilha, Portão, Passo Fundo.  

Kämpf (1986) Porto Alegre, Alvorada, Viamão, São Leopoldo, Santo Antônio da 
Patrulha, Osório, Dois Irmãos, Portão, Montenegro, São Sebastião 
do Caí, Flores da Cunhas e Lajeado. 

 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

  

A finalidade comercial da roseira, além da decorativa e paisagística, é 

amplamente utilizada como alimento, cosmético e remédio. Hessayon (1986, p. 79), 

classifica a utilização das roseiras em pelo menos 17 pontos, tais como: 

 

• Plantação em canteiros; 
• Plantação em jardins; 
• Plantação como roseirais de pé; 
• Para cobrir cercas e arcos; 
• Para cultivo em estufas; 
• Para cobrir árvores; 
• Plantação em meio a rochas; 
• Para cobrir paredes; 
• Para utilização como flor cortada (buquês); 
• Para uso como planta de interiores; 
• Cultivo em cubas e grandes vasos; 
• Plantação como gramada; 
• Plantação em muros; 
• Como uso em roupas (broches masculinos); 
• Para uso na cozinha (mel, azeite, essências); 
• Para exposição; 
• Para elaboração de perfumes. 

 

Do ponto de vista medicinal, Kear (2001, p. 245-246) coloca que desde a 

Idade Média, foi descoberto nas rosas um poder de cura e atualmente comprovado 

cientificamente, especialmente no tratamento de doenças como cólicas, diarréias, 

resfriados, problemas gástricos, irritações cutâneas, além de auxiliar no processo de 
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cicatrização e servir com calmante, pois é rica em vitamina C, além de ser 

historicamente utilizada como produto afrodisíaco, mas sem comprovação cientifica. 

Do ponto de vista da alimentação, a rosa pode ser transformada em 

marmeladas, compotas, vinagres, pétalas cristalizadas, confeitos de bolos, mel e 

vinho (Hessayon, op. cit.). Kear (op. cit.) também dá destaque a sua utilização na 

culinária, colocando que botões de rosa podem ser utilizados em saladas, bolos, 

molhos, geléias e coalhadas, bem como ser servida na forma de chá calmante. 

Além disso, pode ser utilizada como óleo de cozinha, mas a autora ressalta o 

baixo rendimento, pois para se produzir 1 litro de óleo, são necessárias 

aproximadamente três toneladas de pétalas, tornando-se um produto muito caro 

para ser comercializado em larga escala, sendo considerada uma iguaria da 

culinária, e comercializada em larga escala sua essência quimicamente formulada. 
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4.3 – DAS FASES DE PRODUÇÃO, FASES DE DESENVOLVIMENTO 

FENOLÓGICO E RENDIMENTO DA CULTURA DE ROSEIRAS. 

 

 

Entender o ciclo vegetativo, ou fenologia, das rosáceas torna-se uma tarefa 

exaustiva, uma vez que seu interesse comercial não está voltado ao mercado 

alimentício, bem como não há época de colheita sazonal, mas sim época de maior 

procura por parte da população consumidora. Entretanto, antes de se entender o 

desenvolvimento fenológico da espécie, torna-se necessário conhecer seus modos 

de plantio e reprodução, que será tratado posteriormente nos itens 4.5 e 4.6 desta 

fundamentação. 

De acordo com Silva (1987), as roseiras constantemente produzem 

sementes, e cada flor pode se autofecundar, pois as rosáceas são hermafroditas, ou 

seja, possuem tanto os órgãos reprodutores masculinos (estames ou pólens) quanto 

os femininos (estigma ou receptáculo), que podem ser melhor visualizados conforme 

mostra a Figura 14. 

 

 
 
Figura 14 – Partes da rosa 
 
Fonte: Cunha (198_). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

De acordo com Kämpf (2005, p. 152-153), as roseiras podem ser 

classificadas conforme seu método reprodutivo, como flores de reprodução gâmica 

ou sexuada, comum às plantas angiospermas (Casarini, 2005). Para a autora: 
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Pela propagação sexuada obtém-se a maior taxa de multiplicação, 
tendo em vista o grande número de sementes formadas. Também, 
ocorre variação entre as mudas produzidas, dada a recombinação 
gênica, que altera o fenótipo original. Essa propriedade é de 
reconhecido interesse genético; os produtores, entretanto, dão 
preferência aos lotes homogêneos de plantas, o que facilitas as 
práticas culturais, especialmente em flores de corte. 

 

No entanto, este processo de obtenção de sementes pode ser realizado 

manualmente, sempre com a intenção de cruzar espécies e produzir novas formas e 

colorações. Este processo de fecundação das sementes pode ser melhor 

compreendido através do esquema da Figura 15. 

 

 
 
Figura 15 - Fecundação e obtenção de sementes de roseiras por processos manuais 
 
Fonte: Cunha (198_). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

Após a fecundação da semente, a mesma é plantada em vasos para receber 

maior cuidado, e num período que pode variar de 50 a 80 dias, atravessando quatro 

fases distintas, conforme estiverem as condições climáticas e o manejo por parte do 

floricultor, tem-se a primeira muda de roseira, conforme mostra a Figura 16. 
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Figura 16 – Estágios de germinação e formação de muda de roseira. 
 
Fonte: FRAGA, S. S. V. (2007, p. 45). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

O aconselhável é sempre que a muda seja transplantada no final do inverno 

(a partir de agosto, em climas tropicais), pois a partir do início da primavera, as 

roseiras crescem rapidamente (Hessayon, op. cit.). Conforme relatado por Petry 

(2000b) e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC, 1998), as sementes da roseira 

necessitam passar pela época do repouso, ou dormência, que vai de maio a 

setembro. Segundo Silva (op. cit., p. 61): 

 
... o interessante poderia ser um programa onde a fecundação das 
plantas fosse feita em janeiro com a colheita provavelmente em fins 
de maio. As sementes poderiam ficar numa geladeira (longe do 
congelador) até fins de agosto, quando então seriam plantadas. 
Sementes devem ser guardadas em sacos plásticos, misturadas com 
um pouco de areia umedecida. 

 

Havendo cuidado, essa primeira muda de roseira, deve levar ainda, em 

média, de 12 a 18 meses para produzir a primeira flor, conforme aborda Bensa 

(1966), Silva (op. cit.) e Bellé (2009). Ainda, dependendo do cuidado e do manejo, 

um pé de roseira poderá gerar botões de rosas por um período de no mínimo 10 

anos, podendo chegar a 20 anos, sendo então necessário o replantio. Conforme 

relatado anteriormente por Kämpf (2005), o uso de novas sementes, frutos dos 
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novos cruzamentos não são ecologicamente viáveis para o produtor, pois lotes 

homogêneos facilitam tanto o trato quanto o comércio da flor. 

Nesse sentido, vem-se as preocupações com o cuidado relacionado às 

roseiras e o replantio. De maneira quase unânime, todos os roseirais são podados, e 

o replantio quase sempre é feito a partir de processos conhecidos como estaquia e 

enxertia, processos nos quais os floricultores continuam produzindo a mesma 

espécie. Conforme colocado, a poda é prática quase que obrigatória entre os 

roseiristas, e tanto as fases fenológicas quanto o calendário comercial estão 

atrelados a essa prática. 

De acordo com PETRY (op. cit., p 123): 

 
Poda, por definição, é a eliminação de partes do vegetal com o 
objetivo de se obter plantas sadias, com alta produção e formas bem 
conduzidas. Quanto à finalidade, as podas podem ser: de formação, 
de limpeza e arejamento (que são as podas de manutenção no 
período de junho a agosto, porque é período de repouso vegetativo), 
e de produção (podas da floração ao longo do ano). Para uma 
produção contínua de rosas, os três tipos de podas são feitas 
simultaneamente à medida que os problemas se apresentam. Em um 
roseiral bem conduzido, os 3 tipos de poda estão inteiramente ligados 
com a colheita das flores; por conseguinte, a própria colheita da flor 
passa a funcionar como poda. 

 

Conforme colocado pela autora, a planta passa por um processo de “limpeza” 

durante o inverno, e que marca o início do desenvolvimento fenológico da roseira 

para as próximas produções e colheitas. Essa limpeza, ou poda, de inverno é 

essencial à roseira, pois “... as baixas temperaturas e luminosidade reduzem 

drasticamente a floração. Assim, no inverno, ocorrem queda na produção e redução 

da qualidade das flores” (BARBOSA, 2003, p. 82). 

 Nesse contexto, a poda pode ser classificada em três tipos: alta, média e 

baixa, mas apenas a alta e a baixa são mais importantes no processo fenológico. A 

primeira refere-se a pés de roseiras mais antigos, ou que são altamente produtivos, 

mas deve-se realizar apenas uma vez ao ano, ao final da colheita. Já a poda baixa 

refere-se à poda da colheita, na qual as flores são colhidas juntamente com um 

longo caule e folhas, mas deve-se tomar cuidado com podas muito drásticas, pois 

pode causar flores mal formadas futuramente, ou até mesmo a morte do pé. A 

Figura 17 mostra as diferenças entre a poda alta e baixa em um pé de roseira. 
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Figura 17 – Tipos de poda aplicados às roseiras e suas principais características. 
 
Fonte: HESSAYON, D. G. (1986, p. 91). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Para melhor compreensão das fases de produção e fases fenológicas e 

podas, a Figura 18 mostra claramente o desenvolvimento da espécie, com base nos 

estudos de Petry (op. cit), Hessayon (op. cit), Diego (1977), Caneva (1974) e Bellé 

(2009), amarrado ao calendário comercial de Fraga (2007). 
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Figura 18 – Desenvolvimento da roseira, manejo da cultura e calendário agrícola. 

 
Fontes: Petry (2000); Hessayon (1986); Diego (1977); Caneva (1974); Bellé (2009), e Fraga (2007). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Após um longo período, de 10 a 20 anos, de tratos culturais com as roseiras, 

as mesmas necessitam ser substituídas, e tal processo é realizado por meio do 

plantio de sementes, caso o roseirista queira iniciar o plantio de uma nova espécie, 

ou tenha guardado sementes de sua primeira floração, ou da utilização de estacas e 

enxertos. 

As estacas ou porta-enxertos são hastes, ou caules, da própria roseira que 

são cortados com tamanho médio de 20 a 25 centímetros, e enterrados, dando início 

ao processo de enraizamento (Barbosa; Lopes, 2007). O processo de estaquia pode 

ser melhor compreendido na Figura 19, montado a partir dos estudos de Hessayon 

(op. cit.) e Quintanilha (2005). 

No entanto, o método mais utilizado para o replantio de roseiras é a enxertia, 

o qual pode ser empregado tanto em mudas que foram estaquiadas, quanto em 

espécies conhecidas como “cavalos”, que são as rosas botânicas ou silvestres, em 

sua maioria, híbridas, e que são mais resistentes às pragas e doenças (Barbosa; 

Lopes, op. cit.). O processo de enxertia pode ser melhor visualizado na Figura 20. 
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Figura 19 – Processo de obtenção de muda de roseira por estaquia. 
 
Fonte: HESSAYON, D. G. (1986, p. 113); QUINTANILHA, L. F. (2005). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Figura 20 – Processo de obtenção de muda de roseira por enxertia 
 
Fonte: HESSAYON, D. G. (1986, p. 112); BARBOSA; LOPES (2003). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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No que se refere à produtividade e rendimento das roseiras, uma vez que são 

espécies remontantes, ou seja, rebrotam, Takane (2007) coloca que há uma grande 

diferença entre as regiões do Brasil, sendo que nas áreas mais produtivas, podem 

ser colhidas cerca de 150 mil dúzias por hectare ao ano. Já Fraga (op. cit.) coloca 

que, em média, cada roseira pode produzir de 6 a 20 botões de rosas por ano, 

dependendo da espécie e do tipo de manejo. 

Assim, deve-se sempre levar em consideração que as épocas de maior 

produção e realização da colheita são o verão e o outono, pois no inverno estão em 

repouso (em geral podadas), e na primavera, saem do estado de dormência e 

desenvolvem-se novamente (Harkness, 1979), conforme foi observado na Figura 18. 
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4.4 – CICLO VEGETATIVO E EXIGÊNCIAS CLIMÁTICAS PARA O 
CULTIVO DE ROSEIRA. 

 

 

Toda espécie vegetal, seja com ou sem aproveitamento econômico, possui 

fases fenológicas ou ciclo de desenvolvimento vegetativo, composto por diversas 

etapas. Para as flores e plantas ornamentais, dentre elas as rosáceas, Kämpf (2005) 

destaca que os processos biológicos de crescimento das flores podem ser divididos 

em cinco etapas distintas: germinação, crescimento, florescimento, frutificação e 

propagação vegetativa. 

Para Silva (1987, p. 46): 

 
Praticamente todas as plantas têm o que comumente se chama de 
“ciclo vegetativo” e que nada mais é do que a vida normal da planta 
durante os 365 dias do ano, período em que ela se comporta de 
determinadas maneiras, em relação às estações do ano, produzindo 
hastes ou galhos em certos meses, florindo noutros, dando frutos 
também noutros e descansando finalmente todo o esforço feito para 
garantir a perpetuação da espécie, pois a flor que antecede o fruto é 
parte integrante desse processo. 

 

Entretanto, conforme discutido nos itens 4.1 e 4.2 desta revisão teórico-

metodológica, as roseiras híbridas, especialmente as híbridas-de-chá, as mais 

utilizadas para corte, praticamente possuem um ciclo vegetativo totalmente 

manejado pelo homem, com podas alta e baixa, ocorrendo as cinco fases citadas 

por Kämpf (op. cit.) apenas nas espécies silvestres, quase inexistentes na 

atualidade. Nesse aspecto, a maior parte da literatura faz referencia às fases de 

manejo como sendo as fases fenológicas, e citando as exigências climáticas da 

planta em cada uma delas. 

Fraga (2007, p. 44-45) divide o processo germinativo das roseiras em quatro 

fases, sendo que na primeira e segunda fase a quantidade de água deve ser maior 

em comparação com a terceira e quarta fase, conforme apresentado na Figura 08. 

No que diz respeito à temperatura na fase germinativa, o autor coloca que “... deve 

ser uniforme na faixa adequada a cada espécie. A maioria germina bem na faixa 

entre 20°C a 25°C”. Barbosa; Lopes (op. cit.), por sua vez, determinam uma faixa 

maior de temperatura ideal para a germinação (20°C a 30°C), ressaltando que torna-

se raro encontrar espécies que germinem acima dos 30°C, sendo 35°C o limite de 

germinação para todas as espécies. 
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Em relação à presença de luz no processo germinativo, conforme Kämpf (op. 

cit.), as sementes das rosáceas podem ser classificadas como sementes 

fotoblásticas positivas, ou seja, são sementes que exigem a presença de luz para 

completar o processo germinativo. 

No que tange as demais etapas do processo de crescimento vegetativo das 

roseiras, como o crescimento, floração, frutificação e propagação vegetativa, 

diversos autores colocam, de forma semelhante, as exigências climáticas da roseira, 

especialmente as exigências térmicas, hídricas e luminosas para todas as fases. 

Nesse sentido, a Tabela 08 apresenta os valores ideais de alguns atributos 

climáticos para a cultura da roseira por diversos autores, na qual são apresentadas 

as máximas e as mínimas de temperatura basal inferior e superior, as temperaturas 

noturnas, bem como as faixas ótimas de umidade relativa do ar, precipitação, 

insolação e radiação solar.  

 
Tabela 08 – Valores para o desenvolvimento pleno da roseira e influência sobre outras plantas. 

 

Autores Temperatura (°C) URA* (%) Outros 
Pereira, et. al. (2002) - - Ventos < 10 m/s. 
Petry (2000b) Apta: 12 – 23 

Marginal: 10 – 12 e 23 – 25 
Noturna: 15 - 18 

- - 

Fraga (2007) 16 - 27 60 - 85 - 
Barbosa (2003) Apta: 15 – 23 

Marginal: <15 e 23 - 25 
> 60 Precipitação anual > 

1100 mm 
Urcullu (1953) Amplitude diária < 8 - 10 - - 
Sebrae (2010) 8 - 25 50 - 70 - 
Real (s./d.) 10 - 14 - - 
Cruse (1997) 17 - 25 70 - 75 - 
Gislerod (1987) - 55 - 70 - 
Costa (198_) - - Insolação diária entre 

6 – 7 horas. 
Albieri (2005) > 15 - - 
Casarini (2004) 17 - 26 60 - 90 - 
Takane (2007) Apta: 17 – 25 

Marginal: < 15 e 25 - 27 
60 - 80 - 

Salinger (1991) Apta: 17 – 25 
Marginal: 12 - 15 e 25 - 27 

- - 

Sacalis( 1993) 13 - 24 - - 
Larson (1980) Apta: 16 – 24 

Marginal: 24 - 28 
- Luz: 129 Klx/ano 

Hessayon (1986) 10 - 21 40 - 60 - 
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Kämpf (2005) Mínimas: 10 – 15 
Máximas: 20 - 25 

- Iluminamento: acima 
de 2000 lux/dia 

Bañon Arias (1993) - 70 - 75 - 
Moe (1988) 12 - 21 - - 
Agricultores (2009) 12 - 24 - - 
 
* Umidade Relativa do Ar; 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Conforme relatado anteriormente, as fases de desenvolvimento vegetativo da 

roseira, em sua maioria, são definidas pelas práticas de manejo da cultura, e em 

geral, seu plantio dá-se, na maioria dos casos, por meio de mudas do que por 

plantio de sementes. Nesse processo de manejo, Costa (198_, p.172) coloca que: 

 
As rosas, como a maioria dos vegetais, têm durante o seu 
desenvolvimento períodos de repouso vegetativo. Este período, 
também conhecido por dormência, é uma fase em que as atividades 
da planta se reduzem bastante. Assim, não ocorre a formação de 
flores, folhas e gemas ou “olhos”, que darão origem a novos brotos. É 
nos meses de inverno que este repouso torna-se bem evidente, e 
como conseqüência as plantas perdem a maioria das folhas. Isto, 
porém, não é regra. Em alguns casos, dependendo do clima da 
região, as plantas não chegam a perder sua folhagem, mas há uma 
redução bastante sensível em seu desenvolvimento. Assim, a melhor 
época para se plantar as roseiras é durante o repouso de inverno, 
quando o pegamento das mudas se torna mais fácil e também 
quando não existe o perigo de se utilizar as gemas que já estão se 
desenvolvendo. A melhor época de plantio de roseiras vai de maio a 
outubro quando as temperaturas são menos elevadas. Isso é o ideal, 
embora se possa plantar roseiras o ano inteiro, protegendo-se 
sempre as mudas contra os rigores do calor e o excesso de umidade. 
A primeira floração acontecerá cerca de 70 dias após o plantio, 
chegando ao máximo nos meses de novembro e dezembro. 

 

Para tal Hessayon (1986, p. 188-189) elaborou o Calendário do Roseiral 

(Quadro 01), no qual contam as exigências climáticas para cada mês do ano civil, 

bem como informa as práticas de manejo necessárias em cada uma das etapas. 

Semelhante ao de Hessayon (op. cit.), Diego (1977, p.226) também elaborou um 

calendário para o cultivo da roseira, semelhante ao de Hessayon, entretanto, como 

foi montado para o Hemisfério Norte, a época de plantio corresponde ao inverno 

daquele hemisfério, correspondendo aos meses de janeiro, fevereiro e março. 
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Em relação à absorção de nutrientes, Kämpf (2005, p. 191) destaca que, 

como a roseira possui um ciclo vegetativo regulado pelo seu calendário de manejo, 

que corresponde ao calendário comercial, na qual as fases de crescimento e 

floração são intercaladas, ou seja, após a poda baixa (de colheita) inicia-se, mais 

uma vez, a nova fase de crescimento e floração do pé de roseira (Figura 21), pois há 

a colheita em várias épocas, não ocorrendo, em função das práticas de manejo, as 

fases de frutificação e propagação vegetativa. 

 

 
 
Figura 21 – Fases de Crescimento e Florações intercaladas 
no desenvolvimento vegetativo da roseira, dada às várias podas 
 
Fonte: KÄMPF, A. N. (2005, p. 191). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Nesse contexto, analisando-se de forma conjunta as Figuras 17 a 21, a 

Tabela 08 contendo as exigências climáticas, e o Calendário de Hessayon (op. cit.) 

representado no Quadro 01, foi possível construir o Quadro 02, que sintetiza as 

exigências climáticas inerentes a cada uma das fases fenológicas e manejo da 

cultura das roseiras, especialmente no que diz respeito à temperatura e umidade 

relativa do ar. 
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Inicialmente, por conta da influência climática, Teixeira (1972, p. 61) coloca 

que: 

 
As rosas vêm sendo julgadas ultimamente por cinco características 
básicas, que por sua vez resultam de inúmeros outros, tais como a 
resistência e susceptibilidade às pragas e moléstias, etc. Essas 
características são: forma, substância, cor, caule e folhagem, e 
tamanho. A forma do botão e o arranjo ou disposição das pétalas é 
muito importante. O botão de forma afilada que resulta numa rosa 
mais pontiaguda é mais desejado. 

 

A abertura do botão de rosa, bem como sua forma, depende das condições 

climáticas pelas quais passou desde sua germinação, e que depende de diversos 

fatores externos, tais como a água, temperatura, oxigênio, substrato e luz. 

Atendendo-se apenas aos elementos do clima (temperatura, luz – radiação solar e 

insolação), bem como a água, Barbosa; Lopes (2007) colocam que as sementes 

devem possuir teor de água entre 40% e 60%, mas o teor de água no solo não 

necessita ser elevado. De acordo com Silva (op. cit., p. 21-23): 

 
... as roseiras precisam e agradecem receber bastante água, mas 
mesmo assim, nunca devem ficar com as raízes plenamente 
mergulhadas nela, a fim de evitar seu apodrecimento... justamente 
porque também necessitam de oxigênio, o que não receberão se 
estiverem imersas em água. 

 

Por fim, Barbosa (2003, p. 130) salienta que as rosas necessitam de cuidados 

do ponto de vista climático após sua colheita, pois: 

 
Flores são órgãos de natureza efêmera, o que resulta em curta 
longevidade, independente de as flores permanecerem ou não 
ligadas à planta-mãe durante a comercialização e utilização final. A 
longevidade das flores cortadas é afetada por diversos fatores 
endógenos e exógenos de natureza pré e pós-colheita. Assim, as 
condições de cultivo da rosa, o período de colheita das hastes e os 
tratamentos pós-colheita, determinam em grande parte a extensão da 
vida útil da flor em vaso. O estádio de desenvolvimento ou abertura 
floral na colheita e a disponibilidade de carboidratos de reserva são 
fatores determinantes da longevidade das rosas cortadas. Somados a 
esses fatores, há ainda a exposição da flor ao hormônio etileno, a 
redução da capacidade de absorção de água pela haste e o ataque 
por microorganismos que afetam significativamente a vida de vaso 
das rosas. 

 

Para o autor após a colheita, deve-se ter cuidado com a temperatura e luz, 

afim de que a respiração da flor seja adequada, pois caso contrário, a abertura da 
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mesma pode ocorrer de forma muito rápida e causar o murchamento do botão, 

podendo a flor perder seu valor comercial. Além disso, o autor coloca que uma 

elevação da temperatura para culturas ao ar livre reduz a vida de vaso da mesma, 

conforme pode ser visualizado na Figura 22. 

 

 
 
Figura 22 – Vida de vaso de uma rosa em função do aumento da temperatura 
ambiente. 

 
Fonte: BARBOSA, J. G., (2003, p.134). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

No que diz respeito à influência da luz e sua relação com a temperatura no 

processo pós-colheita, Barbosa (op. cit.) ressalta que as flores ornamentais 

submetidas a alta intensidade luminosa envelhecem mais lentamente, além da perda 

de água mais rápida em função da abertura dos estômatos. 
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4.5 - DA INFLUÊNCIA DOS ATRIBUTOS CLIMÁTICOS NO CULTIVO DE 

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS E AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS E 

DESFAVORÁVEIS AO CULTIVO DE ROSEIRAS. 

  

 

A literatura científica que trata das condições climáticas ideais para o cultivo 

de flores e plantas ornamentais, e em especial das roseiras, ainda encontra-se 

limitada no Brasil, estando, boa parte do aporte teórico, escrito em outros idiomas. 

Entretanto, a respeito das condições e variáveis climáticas a serem estudadas para 

o plantio de flores em geral, Bensa (1966) concorda que o produtor rural deve 

sempre levar em conta os ventos, a chuva, a umidade atmosférica, a temperatura, a 

luz, bem como o fotoperiodismo de cada espécie (Ometto, 1981). 

Franco (1982) vai além, colocando que o produtor não deve se preocupar 

apenas com os referidos elementos climáticos, mas sim com suas diferentes formas 

de manifestação, e suas implicações sobre uma plantação de flores, tais como as 

estiagens, a causa dos ventos (furacão, tempestades), a chuva (neve, granizo, bem 

como a quantidade e intensidade), os nevoeiros, as geadas, as ondas de frio e de 

calor, os fenômenos elétricos, como queda de raios, entre outros, e também deve 

ser levada em conta a intuição/percepção do agricultor, que pode servir para a 

obtenção de uma melhor colheita no futuro. 

É praticamente inexistente a literatura que trate das condições favoráveis ao 

cultivo da rosa no que se referem aos demais elementos climáticos do ponto de vista 

quantitativo e mensurável (temperatura, precipitação, umidade do ar, ventos, 

radiação solar, insolação). Nesse sentido, pretende-se discutir neste item da revisão 

teórica a influência dos elementos climáticos citados, bem como discutir as 

influências das condições climáticas no cultivo das Rosaceae spp. 

 

 

4.5.1 – Radiação Solar e insolação 
 

 

Todos os seres vivos, e em especial as plantas, são diretamente influenciados 

pela energia solar. Para MOTA (1983, p. 69): 
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Os seres vivos, especialmente as plantas, são diretamente e 
grandemente influenciados pela energia solar e a ação desta 
depende muito das condições de nebulosidade (...). Não é só a 
qualidade da energia solar (diferentes comprimentos de onda), mas 
também a sua intensidade desempenham papel fundamental no 
desenvolvimento morfológico das plantas. A intensidade da luz afeta 
separadamente o desenvolvimento das células vegetais; uma planta 
que tem como seu habitat um ambiente sombrio experimenta 
queimaduras e perturbações, especialmente provocadas pelos raios 
ultravioletas quando exposta diretamente à radiação solar. 

 

O autor ainda aborda que as diferentes faixas do espectro eletromagnético 

possuem diferentes e recíprocas influências no desenvolvimento da planta, 

conforme mostra a Tabela 09; A Figura 23 apresenta de forma esquematizada as 

trocas de energia entre a planta e o ambiente. 

 
Tabela 09 – Efeitos das diferentes faixas de comprimento de onda da Radiação Solar sobre os 

vegetais. 
 

Faixa e 
Cor 

Comprimento de 
Onda (mícron) 

Principais influências sobre os vegetais 

1ª faixa 
Infra- 

vermelho 

> 1,0 Não causam danos às plantas e são absorvidas por elas; 
são aproveitadas sob a forma de calor sem que haja 
interferência com os processos biológicos. 

2 ª faixa 
Vermelho 
distante 

Entre 1,0 e 0,72 Exerce efeito sobre o crescimento das plantas. O trecho 
mais próximo de 1,0 mícron é importante para o 
fotoperiodismo, germinação da semente, controle da 
floração e coloração do fruto. 

3 ª faixa 
Vermelho 
próximo 

Entre 0,72 e 0,61 Esta região do espectro é fortemente absorvida pela 
clorofila. Gera forte atividade fotossintética, 
apresentando em vários casos também forte atividade 
fotoperiódica. 

4 ª faixa 
Verde 

Entre 0,61 e 0,51 É uma região espectral de baixo efeito fotossintético e de 
fraca ação sobre a formação da planta.  

5 ª faixa 
Azul 

Entre 0,51 e 0,40 Região mais fortemente absorvida pelos pigmentos 
amarelos e pela clorofila. É região de grande atividade 
fotossintética, exercendo ainda vigorosa ação na 
formação da planta. 

6 ª faixa 
Violeta 

Entre 0,40 e 
0,315 

Esta faixa exerce efeitos de formação. As plantas 
tornam-se mais baixas e as folhas mais grossas. 

7 ª faixa 
Violeta 

Entre 0,315 e 
0,28 

É prejudicial à maioria das plantas. 

8 ª faixa 
(UV) 

< 0,28 Mata rapidamente as plantas 

 
Fonte: Mota, F. (1985., p. 88). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Figura 23 - Troca de energia entre a planta e o ambiente. 
 
Fonte: MOTA, F. S., (1983, p.88) 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Kämpf (2005) ressalta que a fração da radiação solar absorvida pelas plantas 

corresponde de 1% a 2% da radiação incidente. A autora ainda destaca que a 

radiação proveniente do Sol pode ser aproveitada a partir de três pontos de vista: 

qualidade, duração e iluminação. A primeira diz respeito à participação dos 

diferentes comprimentos de onda e de que forma ocorre a absorção vegetal em 

cada uma das faixas de comprimento. Para a autora: 

 
... as faixas do azul, violeta e UV ativam o processo de 
fotoperiodismo; no azul e no vermelho encontram-se os picos de 
síntese de clorofila; vermelho e vermelho-distante afetam a 
fotomorfogênese, determinando, entre outros efeitos, a arquitetura da 
planta”. (KÄMPF, 2005, p. 92). 
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A Figura 24 mostra de forma mais detalhada o processo de absorção dos 

diferentes comprimentos de onda e a resposta fotossintética das plantas, 

especialmente da clorofila e da visão humana. 

 

 
 

Figura 24 – Ação do espectro sobre os processos fisiológicos das plantas. 
 

Fonte: KÄMPF, A. N., (2005, p. 92) 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

De acordo com a Figura 24, durante o fototropismo1 a região do espectro 

eletromagnético mais utilizado pela planta é a região do visível, cores azul e 

vermelho, com menores e maiores comprimentos de onda, respectivamente. O 

processo de síntese da clorofila ocorre com maior velocidade quando a planta 

absorve mais radiação de onda com comprimentos referentes ao verde e laranja; a 

fotomorfogênese2 ocorre com mais intensidade quando há a absorção de luz 

próxima da faixa do vermelho (ondas termais). 

No que se refere à duração da luz (ou duração do dia), Kämpf (op. cit., p. 94-

95) ressalta que tal condicionante é indispensável para o fotoperíodo3 exigido por 

                                                 
1 Fototropismo ou fototaxia é a designação dada ao movimento dos seres vivos, especialmente das 
plantas, em resposta a estímulos luminosos que poderão ser de frente para a fonte de luz (fototaxia 
positiva),e em sentido oposto a esta (fototaxia negativa) ou perpendicular á direcção desta (fototaxia 
transversal). 
2 Desenvolvimento da planta. 
3 Representa o comprimento de um dia e consiste na duração do período de luz de um determinado 
lugar, dependendo da latitude e da estação do ano. 
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cada espécie vegetal. Para tal, comenta que as plantas podem ser classificadas em 

cinco tipos: 

 

1º. Plantas de dias curtos (PDC) – são induzidas ao florescimento quando o 

fotoperíodo for inferior à duração do período crítico. Exemplo: crisântemo. 

2º. Plantas de dias longos (PDL) – são induzidas ao florescimento quando o 

fotoperíodo for superior à duração do período crítico. Exemplo: brinco de 

princesa. 

3º. Plantas de dias longos/curtos (PDL/C) – necessitam de dois tipos de 

regimes fotoperiódicos para florescerem; inicialmente, dias longos 

seguidos de dias curtos. 

4º. Plantas de dias curtos/longos (PDC/L) – comportam-se de forma inversa 

ao grupo PDL/C. Exemplo: gerânio. 

5º. Plantas neutras (PN) – tem o florescimento independente da duração do 

dia, ou seja, são plantas não-sensíveis ao fotoperíodo. 

 

Blossfeld (1965) afirma também que a melhor época de plantio da rosa é de 

maio a outubro, quando a radiação solar é menor, o que evitaria queimaduras nos 

brotos novos. Casarini (2000, p. 07) acrescenta que foram feitos estudos durante a 

década de 1990 nos quais se estudou os efeitos da radiação solar sobre a 

transpiração da cultura da roseira. Tais estudos mostraram que: 

 
... sob uma radiação moderada a transpiração foi aproximadamente 
proporcional a radiação solar e sob alta taxa de radiação solar não 
houve relação linear com a transpiração... a produtividade da roseira 
está relacionada com a intensidade de energia solar ao longo do 
ano... No inverno a produção de flores é menor quando comparado 
com o verão, devido à menor taxa de luz incidente e menor 
fotoperíodo.... Outra mudança que ocorre no verão é o tempo de 
produção das hastes florais, diminuindo de 8 semanas no inverno 
para 5 semanas no verão... 

 

Kämpf (2000), ao classificar as diversas plantas ornamentais quanto ao nível 

de iluminação solar que necessitam, classificou a rosa como uma “planta de sol” 

(grupo de plantas que mais necessitam de sol de acordo com a classificação da 

autora), pois necessita de valores acima de 2000 lux. Já Silva (1987, p. 14) aborda 

que a roseira precisa de muita luz, condição excepcionalmente boa para o Brasil, e, 

em função disso, não há: 
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... restrições a essa ou aquela região brasileira, devendo o roseirista 
pelo trato dispensado as suas plantas e pelo resultado obtido 
relativamente à quantidade e à qualidade das flores, tirar suas 
próprias conclusões, naturalmente, levando em conta as exigências 
normais das plantas. 

 

Por fim, no que se refere às influências da radiação solar, especificamente no 

cultivo de roseiras, Costa (198_) diz serem necessários apenas de 6 a 7 horas de 

luz solar diárias. Ainda, Takane (2007, p. 12-13) confirma os resultados encontrados 

em Casarini (op. cit.) adicionando que: 

 
A luz é um fator dominante para a produção de rosas. A capacidade 
da planta em interceptar e usar energia luminosa para fazer 
fotossíntese determina seu crescimento, produtividade e qualidade. 
Com isso, quanto maior for a área foliar, maior será a fotossíntese, 
elevando a produtividade e a qualidade das hastes de rosas. Nas 
regiões onde o inverno é bem definido, a produção de flores diminui 
proporcionalmente, devido à baixa intensidade de luz incidente e de 
temperatura, ocorrendo a diminuição da produção e uma melhor 
qualidade das hastes e dos botões. (TAKANE, 2007, p. 12-13). 

 

 

 4.5.2 – Temperatura do Ar 
 

 

De todos os atributos climáticos estudados e que possam influenciar no 

desenvolvimento das plantas, sem dúvida o mais estudado e enfatizado pelos 

autores dentre todos é a temperatura do ar. Tal elemento, segundo Pereira; 

Angelocci; Sentelhas (2002, p. 238): 

 
“... exerce influência sobre vários aspectos da produtividade vegetal, 
estando relacionada com o crescimento e desenvolvimento das 
plantas, devido ao seu efeito na velocidade das reações químicas e 
dos processos internos de transporte”. 

 

Além disso, Urcullu (1953) e Barbosa (2003) enfatizam que, para estudar o 

processo de desenvolvimento pleno das plantas, deve-se levar em conta a relação 

entre luz e temperatura, a fim de que a pesquisa se torne mais fiel do ponto de vista 

metodológico. Conforme aborda Kämpf (2005), a temperatura do ar afeta 

diretamente as plantas em todas as suas fases fenológicas, como germinação, 

florescimento, frutificação e propagação. 
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Mota (1985) explica que em determinadas fases fenológicas do vegetal a 

grande maioria dos processos fisiológicos nas plantas ocorrem na faixa de 0°C a 

40°C. Para o autor, essas seriam as chamadas temperaturas cardinais, ou basais, 

que representariam, respectivamente, o mínimo e o máximo de temperatura tolerável 

para o desenvolvimento vegetal, e que, ao atingir valores inferiores ou superiores, ou 

seja, passar as temperaturas basais inferiores e superiores, respectivamente, a 

planta cessa seu crescimento, mesmo que as condições de luz sejam favoráveis. 

Ainda, conforme o autor, as temperaturas basais variam conforme a fase fenológica 

na qual o vegetal se encontra. 

De acordo com as exigências térmicas de cada planta, Robredo (1952) 

classifica as plantas em quatro classes: 

 

• Hekistotermas – desenvolvem-se em temperaturas abaixo de 0°C; 

• Microtermas – desenvolvem-se acima de 0°C até 15°C; 

• Mesotermas – entre 15° e 20°C; 

• Megatérmicas – acima de 20°C; 

 

Os efeitos observados da temperatura nas plantas são os mais diversos 

possíveis. Barbosa (op. cit.) ressalta que altas temperaturas promovem o aumento 

da perda de água por transpiração e produção de calor na planta, bem como do 

processo fotossintético (Faria, 2005), e em casos de temperatura elevada (máximas 

superiores a 40°C), ocorre um abrupto declínio da respiração da planta, pois 

ocorrem danos ao sistema respiratório da mesma (Mota, op. cit.). 

Nesse sentido, o principal efeito, tanto de elevadas quanto de baixas 

temperaturas sobre as plantas, é em relação à redução do crescimento, pois a 

temperatura do ar está relacionada à absorção de nutrientes do solo pela planta; se 

a temperatura estiver baixa por um prolongado período, não ocorrerá a absorção 

necessária para seu pleno desenvolvimento, enquanto que em elevadas 

temperaturas, em um primeiro momento, ocorre alta taxa de absorção de nutrientes 

do solo, mas prolongando-se a situação de calor, resulta no esgotamento fisiológico 

da planta, e a taxa de absorção cai rapidamente, influenciando na diminuição da 

taxa de crescimento da planta (Kämpf, op. cit.). 
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Além das elevadas temperaturas, Robredo (1952) enfatiza que, tão prejudicial 

às plantas quanto as elevadas temperaturas são as grandes amplitudes térmicas, 

tanto diárias quanto sazonais, e as quedas bruscas e repentinas de temperatura, 

pois podem ser suficientemente fortes para matar determinados órgãos vitais dos 

vegetais. 

Ainda, no que diz respeito aos estudos relacionados à temperatura do ar e 

sua influência no desenvolvimento das plantas, destaca-se o estudo de um 

pesquisador francês chamado Reamur, que em meados do século XVIII criou o 

conceito de “graus-dia”, que pode ser definido como a quantidade de calor que uma 

planta armazena durante todo seu processo de desenvolvimento vegetal, dia-a-dia. 

Por exemplo, se a temperatura basal inferior de uma planta for de 15°C, e durante 

determinado dia registrou-se temperatura média de 20°C, significa que naquele dia a 

planta acumulou um valor efetivo de 5°C.dia-1. 

Para o pleno desenvolvimento de um vegetal são necessárias algumas 

semanas ou meses, dependendo da cultura. Para tal, o somatório dos graus-dia 

acumulados dia-a-dia pela planta até seu desenvolvimento pleno da-se o nome de 

Constante Térmica da cultura4. Em relação ao efeito constante da temperatura do ar 

sobre as plantas, em especial sobre as roseiras, Takane (2005, p. 5) coloca que “... 

as roseiras são plantas que resistem bem ao calor, ao frio, e às podas constantes, 

quando são destinadas à produção comercial em larga escala”. 

 Entretanto, alguns autores são pragmáticos ao destacar as principais 

influências das diferentes temperaturas nas roseiras. Casarini (op. cit.) destaca que 

elevadas temperaturas, acima de 25°C, aceleram o florescimento, gerando flores 

pequenas e com pétalas de coloração pálida. Já Salinger (1991) coloca que as 

baixas temperaturas podem atrasar seu crescimento e floração. Além de outros 

autores, Bañon Arias (1993) enfatiza que temperaturas baixas são piores para o 

desenvolvimento pleno da roseira em comparação com temperaturas elevadas, 

principalmente na faixa inicial de desenvolvimento de brotos, pois as baixas 

temperaturas podem originar hastes cegas e botões deformados, além de retardar a 

abertura do botão (Barbosa, 2003). 

Em relação a valores reais das variáveis climáticas favoráveis, especialmente 

a temperatura, no que concerne o desenvolvimento pleno de um roseiral, Petry 
                                                 
4 Enfatiza-se que a Roseira não possui valores de Constante Térmica para o pleno desenvolvimento 
da cultura. 
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(2000b, p.119) coloca que a rosa “... necessita de boa ventilação, com temperaturas 

noturnas inferiores a 18°C (especialmente entre 12° e 15°C) e diurnas entre 23° e 

25°C”. Ainda, a autora ressalta que a roseira não é sensível ao fotoperíodo, mas que 

em dias mais curtos, seu crescimento é menor. 

Nesse sentido, Cruse (1997), coloca que as roseiras apreciam condições 

climáticas equilibradas, mas também salienta que podem suportar temperaturas de 

até –10°C por alguns dias, mas não suportam elevadas temperaturas durante o 

mesmo espaço de tempo, pois, em geral, as rosas adaptam-se melhor em climas 

frios. Nessa mesma linha de raciocínio, Hessayon (1997) afirma que a temperatura 

ideal para o cultivo de rosas deve ficar entre 10°C e 21°C, conforme mostrado em 

seu calendário (Quadro 01). 

O autor levanta a questão da época de plantio, ressaltando que o agricultor 

que realizar a semeadura entre agosto e novembro, dificilmente terá insucesso 

(Blossfeld, op. cit.). Além disso, é de consenso da maioria dos autores, em especial 

de Petry (2000), que o inverno é a época ideal para o plantio das rosas, pois é a 

partir do início do inverno que começará a germinar as primeiras plantas, indo ao 

encontro de Cruse (op. cit), ao afirmar que as rosas preferem os climas frios, uma 

vez que maio coincide com o final do outono e junho o início do inverno para o 

Hemisfério Sul. 

Por fim, inúmeros são os autores que estudaram as faixas ótimas (basais 

inferiores e superiores) para a roseira, a fim de tornar a leitura menos exaustiva ao 

leitor, a Tabela 08 mostrou de forma sistematizada as temperaturas ideais para o 

cultivo de roseiras. No que concernem as condições climáticas favoráveis ao plantio 

da rosa, Silva (1987, p. 55) resume em boas palavras que as rosas: 

 
... apreciam os climas brandos ou suaves de montanhas, onde os 
botões florais vão crescendo lentamente e dessa maneira tomando 
corpo, enquanto que, se o clima é quente, o calor precipita o 
crescimento da haste floral com o botão e o desabrochamento da flor, 
resultando daí uma flor menor de tamanho. 
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4.5.3 – Temperatura do Solo 

 

 

Para muitas plantas, a temperatura do solo é tão importante quanto a 

temperatura do ar, pois “... no sistema solo-planta-ambiente cada corpo apresenta 

uma temperatura diferente, e a interação traz efeitos variados” (Kämpf, 2005, p. 45). 

De acordo com Mota (1985, p. 181), a temperatura do solo influencia particularmente 

na: 

 

• Germinação das sementes; 

• Atividade funcional das raízes; 

• Velocidade e duração do crescimento das plantas; 

• Ocorrência e severidade das doenças sobre as plantas. 

 

Para Kämpf (op. cit.), o aumento da temperatura do solo promove aumento da 

difusão de íons no mesmo, alterando a fertilidade do solo, seja natural ou aplicada, 

enquanto que as baixas temperaturas reduzem a atividade funcional do sistema 

radicular, e consequentemente, a absorção de água, além de causar lesões 

destrutivas, tanto nas raízes quanto nos caules (Mota, 1985). 

Em relação às exigências de temperatura do solo para o pleno 

desenvolvimento das roseiras, é quase inexistente trabalhos que tratem deste 

tópico. Entretanto, Barbosa; Lopes (2007, p. 21), em sua pesquisa para o grupo das 

flores e plantas ornamentais, ao qual também pertencem às rosáceas, colocam que: 

 
Quanto mais distante da temperatura ótima e próxima da temperatura 
mínima, menor é a velocidade da germinação, fazendo com que as 
sementes e plântulas, fiquem, por mais tempo, sujeitas à condições 
adversas no viveiro ou no campo. Com isso, a incidência de 
microorganismo do solo causadores de tombamento é favorecida em 
condições de baixa temperatura, o que pode comprometer a 
emergência das plântulas. Quando se aproxima da temperatura 
máxima, a velocidade de germinação é maior; entretanto, o total de 
sementes germinadas pode ser menor, resultando na obtenção de 
menor número de mudas ou de um estande reduzido. Abaixo da 
temperatura mínima e acima da temperatura máxima pode-se 
considerar que a germinação não ocorre. Caso isso aconteça, em 
temperatura inferior à mínima, deve ser um processo extremamente 
demorado para se levar em consideração. 
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Os referidos autores, ainda, colocam que as sementes de plantas 

ornamentais possuem uma faixa de temperatura do solo ideal para a germinação, 

cujos valores basais inferiores e superiores ficarem em torno de 20°C a 30°C, sendo 

raras as espécies que possuem temperatura de germinação acima de 30°C. Por fim, 

Blossfeld (1965) recomenda, para evitarem-se temperaturas muito baixas por perda 

radioativa do solo, cobrir o solo com palha especialmente no período de germinação 

e pós-poda invernal. 

 

 

4.5.4 – Ventos e Movimentos Atmosféricos 

 

 

Os vegetais respondem diferentemente às características impostas pelos 

atributos atmosféricos em cada tipo de tempo. Por exemplo, ventos moderadamente 

fortes ressecam as folhas e interferem no processo de transpiração da planta. Assim 

sendo, no que se refere à ação dos ventos sobre as plantas, seja agronômica ou 

ecologicamente falando, o vento provoca tanto efeitos favoráveis quanto 

desfavoráveis ao seu pleno desenvolvimento. 

É de comum conhecimento, tanto para os climatologistas, quanto para os 

meteorologistas, que o vento é resultado do deslocamento de massas de ar de 

áreas de alta pressão atmosférica para áreas de baixas pressões atmosféricas. 

Conforme colocado por FRANCO (1982), o agricultor deve estudar cuidadosamente 

as condições climáticas da região onde habita, analisando-se com atenção o regime 

dos ventos. 

No que se refere às variações da velocidade do vento, Mota (1985 apud 

WHITEHEAD, 1957), classificou as plantas em três grupos: as que escapam à ação 

dos ventos; as que toleram os ventos e as que são sensíveis aos ventos. Já em 

relação aos efeitos favoráveis e desfavoráveis dos ventos sobre as plantas, Pereira; 

Angelocci; Sentelhas (2002, p. 372-374) destacam alguns dos vários efeitos dos 

ventos sobre as plantas, que podem ser melhor visualizados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Efeitos favoráveis e desfavoráveis dos ventos sobre as plantas 

 

Efeitos Favoráveis Efeitos Desfavoráveis 
Calor de regiões mais quentes para 
as mais frias, com consequente 
distribuição de calor. 

Eliminação de insetos polinizadores; 

Vapor de água de regiões mais 
úmidas para regiões mais secas. 

Deformação das plantas; 

Dispersão de gases e partículas 
suspensas no ar, diminuindo suas 
concentrações, sendo muito 
importante no inverno. 

Abrasão de partículas do solo 
danificando tecidos vegetais, bem 
como propiciando fissuras dos tecidos 
pela agitação contínua, permitindo a 
entrada de microorganismos 
filopatogênicos; 

Remoção de calor de plantas durante 
períodos quentes; 

Aumento da transpiração, e no caso 
das raízes não extraiam água do solo, 
na mesma taxa da transpiração, 
haverá fechamento dos estômatos 
quando o desequilíbrio entre os dois 
processos for acentuado; 

Remoção (renovação) de ar próximo 
às plantas mantendo o suprimento de 
CO2 para as folhas durante a 
fotossíntese; 

Parte da energia armazenada pela 
fotossíntese é destinada aos 
processos de reconstituição dos 
tecidos danificados, diminuindo, 
assim, a energia disponível para 
crescimento e desenvolvimento; 

Dispersão de esporos, sementes, 
pólen, facilitando a dispersão de 
espécies; 

Menor número de folhas, ou 
surgimento de folhas menores ou 
mais grossas. 

Remoção de vapor de água próximo 
às plantas, interferindo na taxa de 
transpiração. 

Desfolha por efeito mecânico do 
vento, reduzindo a área foliar 
fotossintetizante. 

 
Fonte: PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS (2002, p.372-374). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Para Robredo (1952) e Critchfield (1960), no que se refere aos efeitos físicos 

dos ventos, especialmente à velocidade, eles influenciam na temperatura do ar e da 

planta, bem como na absorção da água, do oxigênio, gás carbônico, materiais 

orgânicos e sais minerais. Nesse sentido, Mota (1985, p. 238) destaca que o vento 

exerce uma grande influência sobre a transpiração da planta, e que essa 

transpiração dependerá também da temperatura e umidade que incide sobre as 

mesmas. Para tal: 
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Nos climas áridos, ventos secos e quentes frequentemente causam 
rápido murchamento das plantas... No inverno, quando o solo está 
frio, o dano causado pelo aumento da transpiração das plantas, 
motivado pelo vento, é de tal maneira que a água perdida não pode 
ser rapidamente reposta. 

 

Além disso, o autor aborda que o processo fotossintético também pode ser 

influenciado pelos ventos, pois tal processo aumenta com a maior disponibilidade de 

gás carbônico, que é favorecido pela turbulência atmosférica. Ainda destaca que “... 

altas velocidades são prejudiciais ao crescimento das plantas... pois as folhas 

mecanicamente danificadas pelos ventos tem reduzida a sua capacidade da 

translocação e fotossíntese” (MOTA, op. cit., p. 238). 

Em regiões cujos ventos possuem velocidade variável e alta, diversos autores 

abordam a adoção de práticas preventivas contra os efeitos desfavoráveis do vento, 

como os quebra-ventos natural-vegetais, que reduzem a velocidade do vento, 

protegendo a cultura, e o conhecimento do terreno da propriedade agrícola, 

escolhendo-se as áreas que sejam menos sujeitas aos ventos frios. Pereira; 

Angelocci; Sentelhas (op. cit., p.375) colocam em evidência que: 

 
Nas regiões Sul e Sudeste do Brasil deve-se evitar os terrenos com 
faces voltadas para o sul, sudeste e sudoeste, que são as faces 
frequentemente batidas pelos ventos predominantes de sudeste e 
também pelos ventos frios provenientes da entrada de frentes frias. 

 

No que diz respeito às flores e plantas ornamentais, especialmente as 

roseiras, Bensa (1966) destaca que velocidades moderadas são benéficas durante o 

outono, inverno e primavera, pois evita excessiva umidade atmosférica, condição 

atmosférica tão maléfica a esse grupo de plantas. O autor destaca que qualquer 

vento forte e impetuoso, como as rajadas, que possuem variação brusca, tanto 

temporal quanto espacialmente, de velocidade e de direção do vento, e totalmente 

danoso para qualquer cultivar de flores e plantas ornamentais. 
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4.5.5 – Fenômenos adversos (Geada, neve e granizo). 
 

 

Dentre os principais fenômenos adversos, os mais estudados do ponto de 

vista agronômico são o granizo, a neve e geada. Destes, o mais maléfico é sem 

dúvida o granizo, que, de acordo com Franco (1982, p. 88-89): 

 
É um terrível inimigo das culturas. Em alguns minutos, o jardim mais 
viçoso desaparece saraivado pela inclemência do monstro que nada 
poupa, desde a tímida violeta, que se oculta nos rebordos dos 
canteiros, até os arbustos de ornamentos, cujas hastes mimosas se 
partem como o vidro, vergastados de alto pela mão da natureza 
irritada. 

 

Nessa lista de fenômenos adversos, a geada aponta como o principal evento 

climático para o crescimento e desenvolvimento das plantas, pois seu prognóstico 

ainda é formulado com pouca antecipação (Mota, 1985). Pereira; Angelocci; 

Sentelhas (2002) apontam que um dos principais efeitos das geadas sobre as 

plantas é a morte de tecido vegetal quando a temperatura letal é atingida. Nesse 

aspecto, os autores colocam que um dos primeiros sinais do processo de influência 

das geadas sobre as plantas é a desidratação das células. Mota (op. cit.) ainda 

destaca a morte dos tecidos vegetais por congelamento da água extra e intracelular. 

Muitos trabalhos são produzidos para minimizar os efeitos das geadas sobre 

as plantas (Caramori; Manetti Filho, 1993), tais como planejamento do plantio e 

semeadura, proteção direta no dia da ocorrência, aquecimento artificial, ventilação 

forçada e irrigação por aspersão (Pereira; Angelocci; Sentelhas, op. cit.). 

Para as roseiras, dado que são podadas durante o inverno, época de maior 

ocorrência deste fenômeno, as geadas não constituem grandes entraves climáticos, 

já que também em função disto é que são realizadas as podas. Entretanto, podem 

ocorrer geadas antecipadas e tardias (outono e primavera, respectivamente), 

danificando as pétalas e folhas das roseiras, inviabilizando sua comercialização. 

Em relação às temperaturas letais, é de consenso geral dos autores que a 

roseira cessa totalmente seu crescimento quando a temperatura do ar atinge 10°C. 

Caso a temperatura atinja 0°C, inicia-se o processo de morte do tecido vegetal, 

entretanto, conforme destaca Cruse (1997), algumas variedades suportam até 10°C 

negativos, mas mesmo assim, sua estrutura fitomorfológica já fora parcialmente 

danificada quando a temperatura do ar atingira 0°C. 
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4.5.6 – Umidade Relativa do Ar, Precipitação, Balanço Hídrico e Doenças 

relacionadas. 

 

 

De todos os atributos climáticos que influenciam o desenvolvimento das 

plantas, a água, precedida pela temperatura, seja no estado líquido ou gasoso, é 

sem dúvida o mais importante de todos, pois todo nutriente mineral absorvido pelas 

plantas deve dissolver-se primeiramente em água. Conforme ROBREDO (1952, p. 

150), as plantas podem ser classificadas em quatro grupos quanto às necessidades 

hídricas: 

 

1º. Tropófitas – adaptadas a alternância de períodos secos e umidade 

elevada; 

2º. Xerófitas – adaptadas às secas relativas; 

3º. Higrófitas – adaptadas à elevada umidade contínua; 

4º. Aquáticas – vivem na água. 

 

A água é elemento importantíssimo para o pleno desenvolvimento das plantas 

em todas as suas fases fenológicas. Para Kämpf (2005), a água circula por toda a 

planta, e pode representar de 85% a 98% do peso total do vegetal. Para a autora: 

 
... apesar das folhas e dos ramos também poderem absorver água, o 
principal órgão para essa função é a raiz. A água livre (com íons nela 
dissolvidos) existente nos poros do solo ou do substrato penetra 
através dos pelos absorventes, segue pelos espaços capilares entre 
as células e chega ao cilindro central onde penetra nos vasos de 
condução do xilema. A pressão exercida pela água das raízes, 
porém, não é suficiente para que ela alcance a parte superior da 
planta. O transporte é completado graças à sucção produzida pela 
transpiração nas folhas... a transpiração refere-se à perda de 
umidade da planta para a atmosfera, em forma de vapor de água. 
Ocorre através da cutícula que cobre a epiderme, e, principalmente 
através estômatos nas folhas, quando há baixa umidade relativa do ar 
no ambiente ao redor da planta. Pela abertura e fechamento dos 
estômatos, a planta regula a transpiração... (KÄMPF, 2005, p. 171-
173). 

 

Mota (1985, p. 244), da ênfase à importância da água nos processos de 

fotossíntese da planta, esclarecendo que: 
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Embora seja estimada que menos de 1% da água que passa pela 
planta é aproveitada na fotossíntese, as deficiências de água na 
planta exercem um acentuado efeito sobre o nível de atividade 
fotossintético, pois o protoplasma desidratado diminui sua capacidade 
fotossintética. Isso se deve especialmente à falta de CO2 que é 
impedido de penetrar através dos estômatos, já que estes se fecham 
por ação das células na falta de turgência da folha. Também observa-
se que o nível de respiração tende a aumentar quando diminui a 
umidade... De um modo geral a fotossíntese diminui muito depois de 
uma redução de aproximadamente 30% da água contida nas folhas; e 
usualmente cessa quando essa perda atinge 60%. 

 

Dentre os principais efeitos da escassez de água nas plantas, pode-se 

destacar o murchamento das folhas, que, persistindo tal processo, podem ocorrer 

danos irreversíveis às plantas, como as necroses. Ainda, a escassez de água no 

solo favorece o aprofundamento das raízes, influenciando no crescimento vertical da 

parte externa da planta (Mota, op. cit.). Já efeitos produzidos pelo excesso de água 

são ainda menos numerosos, mas perdas nos cultivares podem estar associadas ao 

excesso de água no solo, enquanto que alta umidade na atmosfera favorece a 

formação de doenças fúngicas nas folhas, e nas pétalas. 

No que diz respeito à umidade relativa do ar, a água na atmosfera em estado 

gasoso, CASARINI (2000, p. 8-9) coloca que este atributo do clima influencia: 

 
... na transpiração das plantas uma vez que pelos estômatos fluem 
gás carbônico, oxigênio e vapor de água. Quando a demanda 
atmosférica é elevada, as plantas não conseguem repor a água 
através das raízes, fechando seus estômatos para não perder água 
para o ambiente. Quando o ar tem umidade relativa suficiente, a 
planta mantem seus estômatos abertos permitindo trocas entre as 
folhas e o ambiente... A umidade relativa do ar ideal para a cultura da 
roseira está ente 70-75%, sendo que para o período de brotação das 
gemas e crescimento dos brotos é aconselhável uma umidade 
relativa do ar entre 80-90%. A permanência de umidade relativa alta... 
pode provocar doenças como botritys e a umidade relativa baixa (> 
60%) pode provocar distúrbios fisiológicos. 

 

Diversos autores também abordaram a faixa ótima de umidade relativa do ar 

para as roseiras, conforme foi apresentado na Tabela 08. Já a ação das chuvas, 

Bensa (1966) e Franco (1982) colocam que a precipitação deve cair sempre de 

forma a não prejudicar a planta, ou seja, sem ocorrência de grandes temporais, ou 

chuvas de grande intensidade, ou grandes intervalos sem ocorrência de 

precipitação, ambas danosas às flores e plantas ornamentais. 
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Nesse sentido, a roseira necessita de condições climáticas equilibradas, e em 

relação às chuvas, Cruse (op. cit.) coloca que o fator decisivo não é a sua 

quantidade, mas o solo no qual são feitos os cultivos. Se há grande quantidade de 

chuva, solos bem drenados (como os arenosos ou em vertentes mais íngremes) são 

mais recomendados, enquanto que se o cultivo localizar-se em uma região com 

pouca chuva, os solos pouco drenados (argilosos) são mais indicados. 

No que se referem aos solos, Lopes (1970, p. 2) coloca que “o tipo ideal para 

a roseira seria o areno-argiloso. Nesse tipo de solo são encontrados os sistemas 

radiculares mais bem desenvolvidos...”. 

Em resumo, CANEVA (1974, p.20) abordou, de forma sucinta, as reais 

condições edafoclimáticas indispensáveis ao cultivo da rosa, colocando que “... um 

terreno que contenha justas proporções de todos os elementos e que seja mais bem 

solto em clima quente e preferivelmente compacto em clima frio representará o 

melhor tipo de terreno para os roseirais” [Tradução]. 

Dentre as principais técnicas de estudo que evidenciem se o balanço de água 

no solo está favorável ou não para o pleno desenvolvimento da planta, destacam-se, 

segundo Galvani (2004), o Climograma de Gaussen e o Balanço Hídrico 

Climatológico. Nesse sentido, o autor destaca as aplicações das duas técnicas nos 

estudos bioclimáticos, salientando que: 

 

 
O balanço hídrico climatológico apresenta uma série de aplicações 
que as diferenciam do climograma ombrotérmico de Gaussen, a 
destacar: a) comparação da disponibilidade hídrica regional com 
outras áreas, o que não é possível com os diagramas de Gaussen; b) 
Caracterização de períodos secos e seus efeitos na agricultura, como 
redução da produção e impactos sociais; c) Zoneamento 
Agroclimático classificando as regiões em função dos elementos do 
balanço hídrico como sendo apta, marginal ou inapta em função das 
exigências térmicas e hídricas de um determinado cultivo; d) 
Determinação das melhores épocas de semeadura indicando qual 
época é menos sujeita a restrições hídricas para a cultura em 
questão, e) Comparação entre os anos padrões denominados 
normais com aqueles denominados secos e/ou úmidos e; f) avaliação 
quantitativa das deficiências e excedentes hídricos permitindo uma 
comparação da intensidade da estação seca (GALVANI, 2004, p. 
226). 

 

Assim como em qualquer planta, as roseiras sofrem com a escassez de água 

no solo, fazendo com que ocorra o murchamento e tombamento da flor, e a 
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senescência das pétalas. (Barbosa, 2003). A Figura 25 mostra o tombamento de 

uma rosa após ocorrência de deficiência hídrica. 

 

 
 

Figura 25 - Tombamento de uma rosa após deficiência hídrica. 
 
Fonte: Trabalho de Campo – São Sebastião do Caí/RS – Maio de 2009. 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

O excesso de água, por sua vez, favorece a ocorrência de doenças, conforme 

mostra a Figura 26. 

 

 
 

Figura 26 – Esquema da influência dos elementos climáticos nas fases de 
formação de doenças fúngicas, com participação da umidade atmosférica5. 

 
Fonte: PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS (2002, p.354). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

                                                 
5 A penetração de doenças na fase de germinação dá-se através do molhamento foliar. 
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Dentre as principais doenças que atacam os roseirais por elevada umidade 

relativa, destacam-se, segundo Mattock (1980, p. 11), o míldio, que aparece sob a 

forma de um bolor acinzentado nas folhas, geralmente no fim do verão e no outono, 

e a mancha negra, a doença que mais desfigura a planta. 

Já pragas, tais como piolhos, pulgões e o aranhiço vermelho, mesmo não 

sendo fatais às roseiras, promovem deformações na estética e no crescimento das 

mesmas, conforme mostram as fotos da Figura 27. 

 

 
Figura 27 – Principais doenças e pragas que atacam as folhas e o caule das roseiras 
 
Fonte: www.ufrgs.br/agrofitosan6 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

                                                 
6 Departamento de Fitossanidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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4.6 – CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO RIO GRANDE DO SUL: 

ANÁLISE EMPÍRICA, DINÂMICA CLIMÁTICA E CIRCULAÇÃO 

ATMOSFÉRICA REGIONAL E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O CULTIVO DE 

ROSEIRAS 

 

 

 Em termos de classificação climática geral, o Estado do Rio Grande do Sul 

insere-se no tipo Cfa e Cfb, proposto por Köppen (1931), sendo:  

 

 C – clima temperado chuvoso e quente 

 f - nenhuma estação seca 

a - verão quente e mês mais quente com temperatura média maior do que 

22ºC e a do mês mais frio superior a 3ºC. 

b – Temperatura média do ar no mês mais quente é menor que 22°C e a 

temperatura média do ar nos 4 meses mais quentes é superior a 10°C. 

 

Entretanto, ao se trabalhar com o clima do Rio Grande do Sul com a 

finalidade de entender sua dinâmica e sua influência no cultivo de determinado 

produto agrícola, como as roseiras, depara-se com uma infinidade de pesquisas 

científicas abordando a temática proposta. 

 Neste âmago, cabe salientar a existência de, pelo menos, duas grandes 

linhas teórico-metodológicas no que concernem os estudos em Climatologia 

Geográfica no Estado: a primeira diz respeito ao estudo estático do clima, 

salientando as médias e totais registradas a partir da análise dos elementos 

climáticos. Já a segunda remete-se à dinâmica atmosférica em escala regional e 

local, ou seja, salientando-se quais os sistemas atmosféricos que compõem o 

quadro climático sul–rio–grandense e as conseqüentes sucessões de tipos de 

tempo. 

 Na primeira perspectiva, buscou-se uma análise sobre a pluviometria, 

temperatura e ventos (estes, juntamente com a pluviometria, podem ser indicadores 

iniciais da dinâmica climática), tanto nos seus totais, quanto médias mensais e 

anuais. Na segunda perspectiva, buscou-se a gênese e dinâmica atmosférica para o 

Estado, buscando correlacionar sua variabilidade têmporo-espacial como processo 

que influencia a cadeia de produção de roseiras no Estado. 
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4.6.1 - CLIMATOLOGIA ESTÁTICA 
 

 

a) Precipitação Pluviométrica 

 

 

Cabe salientar que a caracterização climática de determinada área pode ser 

inicialmente feita através da análise da precipitação pluviométrica, pois pode refletir 

as condições de circulação atmosférica regional, tanto sazonal quanto anual, ficando 

os demais atributos climáticos consequentemente ligados às respostas 

pluviométricas observadas em determinado período sobre dada região. 

 Nesta primeira vertente científica, destaca-se o trabalho pioneiro de Araújo 

(1930, p. 48 - 49), que, ao abordar as regiões mais chuvosas do Rio Grande do Sul, 

enfatiza que: 

 
Na distribuição Geográfica das chuvas, tem entretanto, a orografia do Rio 
Grande do Sul sensível influencia, pois os obstáculos que a caracterizam 
aumentam, por si mesmo, o movimento ascensional do ar, que é a causa 
mais eficaz da produção de chuva. Assim, a região em que mais chove no 
estado é a parte mais alta da Serra do Nordeste, ultrapassando, ali, a altura 
da chuva anual 2000 mm. 
 

 Para o referido autor, as chuvas no Rio Grande do Sul não possuem uma 

época específica onde os totais são maiores ou menores, mas destaca um pequeno 

aumento entre as diferentes estações do ano e os diferentes municípios do Estado, 

colocando que: 

 
Há dois tipos de chuva, o primeiro é o do oeste, inicia-se em março e 
termina em junho, e pode ser chamado tipo de chuvas de Outono; e o 
segundo, é o da parte leste, inicia-se em junho e finaliza em setembro, 
acentuando-se em agosto e setembro na parte nordeste do estado, e pode 
ser determinado tipo de chuvas de inverno [Trecho com correção ortográfica 
e gramatical]. 
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 O autor também coloca uma breve classificação para as chuvas do Rio 

Grande do Sul, chamando-as de normais, escassas ou abundantes7. Entretanto, 

Araújo (op. cit) não faz menção quanto aos valores adotados para caracterizar o 

total pluviométrico como normal, abaixo ou acima do esperado, mas enfatiza que a 

região que mais apresenta os índices dentro da classificação abundante é a Serra 

do Nordeste. 

Além de Araújo (op. cit), Machado (1950) também estuda o clima do Rio 

Grande do Sul sob a perspectiva empírica, e chega a resultados muito semelhantes 

aos do primeiro autor. Dos totais anuais registrados no Estado, 27% das chuvas 

correspondem ao regime de primavera, de 28% a 31% aos de outono, 28% aos de 

inverno e o restante ao regime de verão (Machado, op. cit, p. 24). 

 Dessa forma, para Machado (op. cit.) não há uma estação definida para as 

chuvas no Estado, precipitando praticamente os mesmos valores ao longo do ano. 

No entanto, o autor faz rápida menção aos totais pluviométricos mais elevados na 

Serra do Nordeste, onde se constata a influência do relevo sobre os totais de chuvas 

nas diferentes regiões do Estado, resultados estes que vão ao encontro dos 

considerados por Araújo (op. cit.). 

Ainda nessa linha de pesquisa destaca-se o trabalho de Moreno (1961, p. 19), 

que também explana a regularidade anual das chuvas no Rio Grande do Sul, não 

havendo, portanto, chuvas periódicas ou sazonais, especialmente por quê: 

 
“Um clima para se classificar como de chuvas de inverno, precisa 
apresentar: chuva periódica, e no mês mais chuvoso, de inverno, as 
precipitações devem ser 3 vezes, ou mais, de maior altura que no mês mais 
seco”. 
 

 Para chegar a essa conclusão, o autor baseia-se na classificação climática de 

Köppen (op. cit.), em que o Rio Grande do Sul, pode ser classificado como Cfa e 

Cfb, que significam úmidos em todas as estações, com verão quente e 

moderadamente quente, respectivamente. 

 Com Moreno (op. cit, p. 21) é que começa a ser abordada a caracterização 

dinâmica do clima do Rio Grande do Sul no que concerne a gênese das 

precipitações aliado aos fatores estáticos e geográficos, como a influência do relevo 

sobre os totais pluviométricos do Estado. Para o autor: 
                                                 
7 Aqui, pode-se fazer uma analogia com os anos-padrão habituais, menos chuvosos e mais chuvosos, 
respectivamente. 
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O regime pluviométrico do Estado além de sua formação pelos 
deslocamentos dos anticiclones de inverno e as da frente tropical, é 
acentuado pela orografia. Onde esta aparece, as chuvas se precipitam em 
maiores volumes. O relevo obriga a elevação das massas, as quais se 
resfriam, condensam-se, ocasionando as chuvas. 
 

 Vê-se, portanto, que o autor faz rápida menção à circulação atmosférica 

responsável pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Entretanto, hoje se sabe que 

algumas nomenclaturas estão incorretas quanto à zona de origem, como quando o 

autor explana o termo “frente tropical”, quando se sabe que sua gênese está ligada á 

zona frontogenética do globo, em latitudes subpolares (50° a 70°), tanto no 

Hemisfério Sul quanto no Norte. 

 Para melhor ilustrar as colocações dos autores anteriormente analisados8, a 

Figura 28 mostra a distribuição espacial da pluviometria no território sul-rio-

grandense anualmente, bem como a altimetria, a fim de visualizar melhor a 

distribuição temporo-espacial da precipitação e a influência do relevo como controle 

deste atributo climático no Rio Grande do Sul. 
 

 
 

Figura 28 – Distribuição espacial anual da precipitação e altimetria no Estado do Rio Grande do Sul 
 
Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul / SEMA, 2006. 
Adapt. e Org.: Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
                                                 
8 Ver Sartori (1993a) - Neste trabalho, a autora realiza uma regionalização sazonal da precipitação 
para o Estado, no entanto, de acordo com sua data de publicação e referencial teórico-metodológico, 
esta obra pode ser considerada parte da literatura ligada à Climatologia Genética, mesmo se tratando 
de uma análise espaço-quantitativo. 
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b) Temperatura do Ar 

 

 

No que se referem às temperaturas, Araújo (op. cit) enfatiza em suas 

pesquisas as amplitudes térmicas anuais, principalmente comparando as médias de 

janeiro e julho (meses representativos de verão e inverno, respectivamente) e ainda, 

classificando o Estado em oito regiões térmicas. Para o autor: 

 
No Rio Grande do Sul, as variações de altitude, a continentalidade e a 
vizinhança de grandes massas d’água, são os fatores físicos que produzem 
modificações mais sensíveis na temperatura. Assim, as isotermas do Estado, 
em vez de ocorrerem ao longo dos paralelos, formam, por efeito das altitudes, 
dois centros de valores mínimos ao redor dos pontos mais elevados das 
Serras do Nordeste e do Sueste; e, seguindo as linhas de igual altura, vão 
aumentando de valor, até atingir o seu máximo, por efeito de 
continentalidade, no Baixo Valle do Uruguai e no Oeste da Depressão 
Central, e não alcançam senão um valor médio anual relativamente baixo, por 
influência da vizinhança de grandes massas d’água no Litoral [Trecho com 
correção ortográfica e gramatical]. 

  

 Para melhor caracterizar a temperatura no Rio Grande do Sul e a 

classificação do Estado em oito regiões feitas por Araújo (op. cit.), a Tabela 11 

mostra de forma sucinta os valores médios de temperatura para janeiro e julho, bem 

como a amplitude registrada. 
 
 

Tabela 11 - Valores médios de temperatura (°C) para janeiro e julho, e amplitude anual registrada nas 
oito regiões térmicas do Rio Grande do Sul. 

 
Regiões Janeiro Julho Amplitude Anual 

Campanha 24,4 12,1 12,3 
Serra do Sudeste 21,6 11,3 10,3 
Litoral 22,5 12,0 10,5 
Depressão Central 24,6 13,3 11,3 
Vale do Uruguai 25,9 13,8 12,1 
Missões 23,2 14,1 10,1 
Planalto 21,9 12,1 9,5 
Serra do Nordeste 20,6 11,1 9,5 
Média Estadual 23,2 12,4 10,8 

 
Fonte: ARAÚJO, L. C. (1930). 
ORG.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Em relação às temperaturas, as conclusões de Machado (op. cit.) 

assemelham-se muito às de Araújo (op. cit.), bem como se utiliza da classificação do 

primeiro autor quanto à regionalização da temperatura no Rio Grande do Sul em oito 

regiões. Em análise sazonal, a respeito do verão, Machado (1950) coloca que a 

estação possui médias de 25°C, semelhantes a do mês de janeiro, considerado pelo 

autor, como o mês mais quente da estação e, conseqüentemente, do ano. Ainda 

para o verão, o autor aborda que o mês mais quente e menos quente são, 

respectivamente, fevereiro e dezembro. 

Entretanto, Machado (op. cit.) vai além, ressaltando a ocorrência de ondas de 

frio e ondas de calor no Estado. Para o autor, onda de frio pode ser conceituada 

como um fenômeno meteorológico que possui como principal característica uma 

forte queda de temperatura, em geral podendo alcançar valores negativos, dentro de 

certo período, em média de 3 a 9 dias, podendo ocorrer em geral de maio a 

setembro, especialmente no Planalto e Serra do Sudeste, que são as áreas com 

maiores altitudes do Estado. 

 No que diz respeito às ondas de calor, elas podem ocorrer de dezembro à 

março, e são caracterizadas pelas temperaturas máximas ultrapassarem os 33°C e 

as temperaturas mínimas ficarem acima de 19°C, por 3 ou 4 dias (Machado, op. cit., 

p. 17). 

 Moreno (1961, p. 16), coloca que “... a variação da temperatura no Rio 

Grande do Sul está na dependência da movimentação das massas de ar, das 

diferentes altitudes, da maritimidade e da continentalidade”. Como o autor baseou-se 

na classificação climática de Köppen, no que concernem as temperatura, Moreno 

(op. cit.) também conclui a existência de climas tipo Cfa e Cfb no Rio grande do Sul. 

Novamente Moreno (1961), mas pioneiramente Araújo (1930, p. 27) coloca 

que “Em geral, os dias de mais alta temperatura do ano ocorrem entre 15 de 

dezembro e fins de janeiro. Há, entretanto, casos em que se tem verificado 

temperaturas máximas absolutas em novembro..., em fevereiro... e mesmo em 

março...”. 
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 c) Ventos 
 

 

Ao se trabalhar com a caracterização climática de determinado recorte 

espacial, um dos principais elementos climáticos a serem analisados são os ventos, 

justamente por serem fortemente associados a prejuízos socioeconômicos e 

materiais do espaço geográfico. 

Sobre o estudo da direção e velocidade dos ventos no Rio Grande do Sul, a 

Figura 29 mostra de forma geral a dinâmica sazonal e diária dos ventos no Estado. 

 

 
Figura 29 – Regimes diurnos e mensais de ventos nas diversas regiões do Rio Grande do 
Sul. 
 
Fonte: Atlas Eólico do Rio Grande do Sul (SEMC, 2002). 
ORG.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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O regime anual de ventos na área de estudo apresenta variação ligada aos 

anticiclones (Anticiclone Subtropical Atlântico e Anticiclone Migratório Polar) e suas 

respectivas massas de ar em sua constante dinâmica. Conforme relata a SEMC 

(2002, p. 12), “No escoamento atmosférico sobre o Rio Grande do Sul prevalecem 

efeitos ditados pela dinâmica entre o anticiclone subtropical Atlântico, os 

intermitentes deslocamentos de massas polares e a depressão barométrica do 

nordeste da Argentina”. 

De acordo com a Figura 29, na Campanha e Serras do centro e oeste do 

Estado, as velocidades do vento se intensificam durante o período noturno, 

amenizando-se durante a manhã, especialmente no verão e no outono. Nas serras 

do Planalto da Bacia do Paraná os ventos tendem a ser mais fracos durante os 

meses de verão e no início da noite. 

 
 
4.6.2 - CLIMATOLOGIA GENÉTICA, OU DINÂMICA 
 

 

a) Centros de Ação e Participação de Sistemas Atmosféricos 

 

 

Sobre os Centros de Ação que dominam sobre o Território Sul-Rio-

grandense, o Anticiclone Migratório Polar (AMP), ou Anticiclone Polar Atlântico 

(APA), que se origina por acúmulo de ar frio em latitudes subpolares (60° S) sobre o 

Oceano Pacífico, possui ar frio e estável, e migra constantemente para o continente, 

tornando-se o “... principal responsável pela formação dos tipos de tempo da Região 

Sul, em virtude da atuação de Massas Polares e da ação das Frentes Frias” 

(MONTEIRO, 1963, p. 122). 

Além do AMP, outros centros de ação dominam sobre o Estado, 

principalmente a Baixa do Chaco e o Anticiclone Tropical Atlântico, que podem ser 

visualizados através da Figura 30. 
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Figura 30 – Centros de Ação da América do Sul. 
 
Fonte: MONTEIRO (1963). 
ADAPT.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Em Sartori (2003, p. 29-30), que investigou de maneira mais profunda a 

dinâmica dos Centros de Ação no Estado, a autora coloca que a participação dos 

sistemas atmosféricos extratropicais na sucessão do tempo (circulação secundária 

regional) são mais presentes, mesmo durante o verão, colocando que: 

 

No verão (22 de dezembro a 20 de março), compreendendo 89 dias, 
a participação maior é da MPV que, em média, domina em mais de 
45% dos dias da estação. A FPA aparece em segundo lugar no 
número de dias sob seu domínio... totalizando mais de 20% dos dias 
de verão, embora em sua passagem nem sempre se registrem 
precipitações. A MPA típica tem participação em cerca de 19% dos 
dias... Entre os Sistemas Intertropicais, a MTA, incluindo sua 
interiorização (MTAc), e a MTC são as que têm maior participação na 
circulação atmosférica regional, dominando em cerca de 5% dos dias 
cada uma... Além das massas de ar de origem tropical, há atuação 
das Instabilidades Tropicais ou de Noroeste e de Calhas Induzidas 
em cerca de 7% e 5% dos dias, respectivamente, associadas às 
fases pré-frontais e independentes da massa de ar dominante.... 
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b) Centros de Ação, Circulação Atmosférica Regional e Participação de 

Sistemas Atmosféricos e a Gênese dos Principais Atributos do Clima 

 

 

Adentrando na caracterização climática sob o ponto de vista dinâmico da 

atmosfera, o primeiro autor a abordar essa linha teórico-metodológica para a Região 

Sul é Monteiro (1963, p. 152), que coloca: 

 
Assim, dentro deste ponto de vista, pode-se fazer a seguinte distinção. Em 
cerca das três das quartas partes mais meridionais da região, as chuvas se 
distribuem pelo correr do ano de modo a não haver período seco... É a 
característica pluvial da região. Em quase todas as localidades 
selecionadas não há mês de pluviosidade inferior à 60mm, há não ser em 
alguns poucos casos excepcionais. Dentro da circulação atmosférica 
regional, este resultado é logicamente compreendido: atuação de massas 
úmidas, mecanismos frontais, efeito orográfico, etc. 
 

 Neste sentido, o autor também enfoca o efeito do relevo da Região Sul como 

um dos intensificadores da pluviometria, ao afirmar que: 
 

Como se sabe, a pluviosidade, em que pesem as correntes gerais da 
atmosfera, desencadeadores dos tipos de tempo, estão sujeitas a 
importantes variações segundo os fatores locais. Considerando esse fato 
percebe-se... as influencias que as linhas gerais do relevo oferecem as 
correntes de descontinuidades fomentadoras da pluviosidade. Mas o que é 
de maior interesse geográfico é a distribuição das chuvas no decorrer do 
ano. 
 

 Entretanto, na análise sazonal da pluviometria, para Monteiro (op. cit, p. 154) 

ocorre um aumento dos totais de chuva no outono, fruto das “frentes indecisas”, cujo 

“... eixo principal da FPA oscila mais freqüentemente entre o Rio da Prata e o Rio 

Grande, deixando ali, boa parte de suas precipitações”. O autor constatou e 

diferenciou o deslocamento e a passagens da Frente Polar Atlântica durante o 

inverno e o verão, o que pode ser melhor visualizado através da Figura 31. 
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Figura 31 - Posição da Frente Polar durante o inverno e o verão na América do Sul. 
 
Fonte: MONTEIRO, 1963. 
Adapt. e Org.: Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 
 

 Neste resultado, portanto, pode-se inferir que as chuvas no outono podem 

ocorrer na passagem desta estação com o inverno, e principalmente neste, quando 

há uma intensificação dos sistemas polares e tropicais, intensificando os processos 

frontogenéticos e as precipitações frontais (Monteiro, op. cit; Sartori, 1993a, 2003a). 

Para Monteiro (1963), durante o outono as Frentes Polares (FPA), começam 

a tornar-se mais fortes devido ao resfriamento do Hemisfério Sul, intensificando a 

formação das massas de ar do referido hemisfério, e que tem participação no Brasil, 

em especial no Rio Grande do Sul, como a Massa Polar Atlântica (MPA) e a Massa 

Tropical Atlântica (MTA), gerando Frentes Quentes (FQ) e intensas ciclogêneses. 

Para a primavera, Sartori (2003; p. 71) coloca que “... os fluxos de origem 

intertropical tendem a aumentar seu valor de freqüência na região pelo 

enfraquecimento da intensidade dos fluxos polares, motivado pela redução dos 

gradientes térmicos latitudinais e pelo aquecimento do Hemisfério”. 
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 Em relação ao inverno do Rio Grande do Sul, em função de uma menor 

incidência da radiação solar, devido ao Sol estar em zênite com o Hemisfério Norte, 

SARTORI (op. cit, p. 30-31) coloca que: 
 

A participação de FPA é maior no inverno, permanecendo sobre o 
estado em mais de 22% dos dias, com aumento dos casos de frentes 
estacionárias e de ciclogêneses (formação de ciclones frontais), 
situações atmosféricas responsáveis pelos grandes índices 
pluviométricos que podem ocorrer no inverno... As Correntes 
Perturbadas, como Instabilidades Tropicais e Calhas Induzidas, 
controlam cerca de 3% dos dias e são responsáveis pelas chuvas 
e/ou granizo que antecedem a FPA, muitas vezes confundindo-as, 
sem que se saiba quais as chuvas relacionadas às perturbações pré-
frontais e quais as provenientes da passagem de Frente Fria. 

 

De uma maneira geral, a Figura 32 apresenta a participação dos sistemas de 

correntes perturbadas atuantes no Sul do Brasil, na qual se observa o predomínio 

das Correntes Perturbadas de Sul (Frentes Polares) na gênese das chuvas. 

 

 
FP – Frente Polar / IT – Instabilidade Tropical 

 
Figura 32 - Sistema de Circulação Atmosférica Perturbada 
atuante na Região Sul do Brasil. 

 
Fonte: NIMER, 1979. 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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As chuvas frontais, segundo Sartori (2003), representam cerca de 90 a 92% 

das correntes perturbadas que causam precipitação sobre o território sul-rio-

grandense, ficando apenas 8 - 10% da precipitação sob influência de passagens de 

instabilidades tropicais. Para a produção de roseiras, chuvas convectivas podem ser 

prejudiciais, caso a intensidade pluviométrica seja elevada. Logo, chuvas frontais, 

porém bem distribuídas no tempo e no espaço, podem ser benéficas aos roseirais. 

Por fim, SARTORI (1993, p.178) classificou o Estado do Rio Grande do Sul 

em oito (8) regiões climáticas de acordo com as chuvas (Figura 08). A autora ainda 

aborda que a umidade relativa do ar no referido Estado fica em torno de 70% a 85%, 

sendo, evidentemente, maior no inverno, bem como o aumento da participação de 

nevoeiros no Estado entre os meses de maio a outubro (Machado, 1950). 

Além disso, na Figura 33 é possível visualizar a distribuição espacial da 

precipitação no Rio Grande do Sul, por meio do mapa pluviométrico feito pela 

Companhia de Pesquisa dos Recursos Minerais (CPRM, 2010). 

 

 
 

Figura 33 – Regiões Climáticas e Pluviometria Anual Total do Rio Grande do Sul. 
 
Fonte: SARTORI, M. G. B. (1993a, p. 178); CPRM (2010). 
ORG.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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 No entanto, no que concerne a dinâmica atmosférica em relação ao 

deslocamento da Frente Polar Atlântica (FPA), a autora ressalta que esse tipo de 

sistema atmosférico apresenta ciclogêneses e oclusões muito mais freqüentes no 

inverno, bem como as frentes estacionárias. 

 Desse modo, pode-se estabelecer que os totais pluviométricos podem elevar-

se um pouco acima do normal, especialmente no inverno, em função de 

modificações ocorridas no eixo principal da FPA, fruto de uma circulação peculiar da 

atmosfera durante o inverno sul–rio–grandense. 

 

 

I – Da Gênese dos Tipos de Tempo 

 

 

 Diversos tipos de passagens frontais originam tipos de tempo que Sartori 

(2003) associou às Correntes Perturbadas de Sul (Frentes Polares). Nesse sentido, 

podem ser 6 (seis) os tipos de tempo frontais relacionados a gênese da pluviometria 

no Rio Grande do Sul: 

 

Tempo Frontal de Sudoeste de Fraca Atuação – É resultado da formação de 

uma fraca frontogênese sobre o Rio Grande do Sul. Ainda, define-se pela passagem 

rápida da frente (menos de 1 dia). 

Tempo Frontal de Sudoeste de Atuação Moderada - Provocado pela 

passagem habitual da Frente Polar Atlântica (FPA), sem permanecer sobre o 

território Sul-Rio-grandense, originando densa nebulosidade e chuvas de volume 

razoável, algumas vezes superiores a 50 mm, com relâmpagos, raios e trovoadas: 

Tempo Frontal Estacionário – Quando, por pelo menos três dias, o eixo frontal 

permanece sobre o Estado, provocada pelo fraco fluxo polar ou bloqueio da 

circulação atmosférica regional pela influência do Anticiclone Tropical do Atlântico, 

que pode ocorrer, por exemplo, quando há a atuação do fenômeno El Niño, 

originando um tempo muito úmido, com chuvas de intensidade variada, e pequena 

amplitude térmica diária. 

Tempo Frontal de Nordeste – Está relacionado à participação de uma Frente 

Quente, que é resultado do recuo da Frente Fria para o Rio Grande do Sul depois de 
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já estar em latitudes mais baixas, como nos estados de Santa Catarina e Paraná. 

Podem ocorrer chuvas fortes. 

Tempo Frontal Ciclonal de Atuação Direta – Atua sobre o Rio Grande do Sul a 

FPA, com formação definida de ciclone frontal, localizado sobre o Estado, resultando 

em céu totalmente encoberto, com chuvas fortes, muitas vezes superiores a 50 mm. 

Tempo Frontal Ciclonal de Atuação Indireta – Ocorre em situações quando o 

ciclone frontal está posicionado no Oceano Atlântico, na latitude do Rio Grande do 

Sul e Uruguai, com apenas o ramo continental da Frente, ou o vórtice, afetando o 

Estado 

  

Destes seis tipos de tempo envolvendo os mecanismos frontais de circulação 

atmosférica, 4 (quatro) deles podem ser considerados  prejudiciais para o cultivo de 

roseiras, haja vista a grande quantidade de chuva registrada durante sua atuação 

sobre o Estado (Sartori; op. cit), podendo ocorrer rajadas fortes de vento, bem como 

elevar a umidade relativa do ar, propiciando a formação de fungos e proliferação de 

doenças nas plantas, e diminuindo a insolação e entrada de radiação solar, 

indispensável ao pleno desenvolvimento de roseiras. São eles: 

 

- Tempo frontal de sudoeste de atuação moderada: 

- Tempo frontal de nordeste: 

- Tempo frontal estacionário: 

- Tempo frontal ciclonal de atuação direta: 

 

Na análise da dinâmica atmosférica, Sartori (1993) definiu a sucessão do 

tempo através de fases evolutivas, sendo sensivelmente observada a participação 

da Frente Polar (FPA) nos seus diversos tipos de sucessão e domínio. Neste caso, 

deu-se a sucessão de tempo em 4 fases: 

 

Fase Pré-frontal - Essa fase, com duração de 1 a 3 dias, pode ser 

caracterizada pelo aquecimento registrado antes da chegada da frente fria, com tipo 

de tempo muito bem definido: pressão atmosférica em declínio, e ventos do 

quadrante norte (N ou NW). 

 Fase Frontal – Fase na qual ocorre a passagem da FPA sobre o Rio Grande 

do Sul, impondo-lhe um tipo de tempo característico. Os ventos são variáveis 
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(direção e velocidade), a pressão atmosférica registrada é a mínima dentre as fases 

que se registram, o céu apresenta-se encoberto e precipitações de maior ou menor 

intensidade, que podem às vezes não ocorrer. 

 Domínio Polar – Nesta fase as condições de tempo são impostas pelo 

domínio da Massa Polar Atlântica (MPA) no Rio Grande do Sul, resultando em 

grande declínio das temperaturas máximas e mínimas, podendo favorecer, 

dependendo da força desse sistema extratropical e da estação do ano, a ocorrência 

de geadas, orvalho, nevoeiro e até mesmo neve nas regiões mais elevadas do 

Planalto da Bacia do Paraná (Nordeste do Estado). 

 Fase Transicional - É uma fase de “transição” entre o domínio da MPA e nova 

fase Pré-Frontal. Caracteriza-se pelo domínio da Massa Polar modificada pelo 

aquecimento basal sobre latitudes mais baixas (Massas Polar Velha (MPV) ou 

Tropicalizada) em função do tempo de permanência do ar frio no Sul do Brasil. Em 

função da superfície continental e da forte insolação facilitada pelo céu limpo, a MPA 

é modificada no interior do continente, aquecendo-se basalmente, resultando em 

uma massa de ar de origem polar mais quente e seca. 

 

 Entretanto, especialmente para invernos peculiares, Sartori (1993c, p. 92) 

definiu a sucessão do tempo através de fases evolutivas, e colocou que um: 

 
Segundo exemplo mostra uma variação significativa dos tipos de tempo, 
resultantes da alternância de domínio do espaço sul-rio-grandense pelos 
sistemas atmosféricos extratropicais e intertropicais... a freqüência desse 
segundo tipo de sucessão não é tão rara no inverno sul-rio-grandense, 
provocando longos períodos de chuvas com altos índices pluviométricos. 
 

 O segundo exemplo ao qual a autora se refere diz respeito a um ciclo de 

evolução do tempo no Rio Grande do Sul no qual é sensivelmente observada a 

participação da Frente Polar (FPA) nos seus diversos tipos de sucessão e domínio. 

Neste caso, deu-se a sucessão de tempo em 6 fases: 

 

- Fase pré-frontal; 

- Fase frontal para pós-frontal; 

- Fase frontal de Nordeste para pré-frontal; 

- Fase frontal estacionária ou semi-estacionária; 

- Domínio polar; 
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- Fase transicional; 

 

 Assim, vê-se que esse tipo de sucessão de tempo no território sul-rio-

grandense, peculiar de inverno, como o estudado pela autora (Sartori, op. cit, p. 77 - 

84), favorece a elevada pluviosidade e Umidade Relativa podendo-se, assim, 

constituir-se em uma circulação atmosférica típica para provocar danos aos 

cultivares de roseiras no Estado, reafirmando a necessidade de poda durante a 

referida estação. 

 No entanto, Sartori (1993b, p. 83), baseando-se nos estudos empíricos de 

Araújo (1930), Machado (1950), Moreno (1961) e principalmente Monteiro (1963), 

também conclui que: 

 
A análise da distribuição sazonal, que define o regime das chuvas, 
comprovou que nenhuma das estações pode ser de fato considerada mais 
ou menos chuvosa... Entretanto, o outono tende a apresentar um maior 
número de índices percentuais acima dos 25%, o que sugere é que a 
estação do ano com propensão a ser mais chuvosa na região central do Rio 
Grande do Sul. 
 

Além da análise de tipos de tempo associados às correntes perturbadas, a 

autora apresenta tipos de tempo relacionados ao domínio de sistemas atmosféricos 

polares e tropicais. São eles (SARTORI, 2003, p. 32.34): 

 

Tempo Anticiclonal Polar Típico – Caracteriza-se por altas pressões 

motivadas pelo estabelecimento do centro do Anticiclone Polar Atlântico (APA), 

formador da Massa Polar Atlântica, sobre o Rio Grande do Sul. 

Tempo Anticiclônico Polar Marítimo – Está relacionado ao domínio da MPA 

típica (marítima) com o centro barométrico sobre o oceano, mas próximo ao 

continente, na latitude do Estuário do Rio da Prata e Uruguai (trajetória marítima). 

Tempo Anticiclônico Polar Continental – Está associado à Massa Polar 

Atlântica com trajetória continental, ocorrendo principalmente no inverno, quando 

ocorre o reforço do abastecimento do ar polar motivado pela Massa Polar Pacífica 

(MPP) ao extravasar a Cordilheira dos Andes em maiores latitudes, onde a 

cordilheira possui menores altitudes. 

Tempo Anticiclônico Polar Pós-Frontal – Tipo de tempo comum no outono-

inverno sul-rio-grandense, ocorrendo logo após a passagem da FPA, que ainda 
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encontra-se sobre o Norte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, com o 

centro da MPA no oceano, na latitude da Argentina, mas próximo ao continente. 

Ocorrem nevoeiros classificados pela autora de “nevoeiro polar pós-frontal”. 

Tempo Anticiclônico Polar em Tropicalização – Ocorre quando há o domínio 

da MPV, registrando aumento das temperaturas máximas (> 25°C) e mínimas (> 

15°C), podendo as máximas absolutas atingir valores superiores a 30°C, bem como 

registro de grande amplitude térmica. 

Tempo Anticiclonal Aquecido – Semelhante ao Tempo Anticiclonal Típico, 

pois o Anticiclone Polar localiza-se sobre o Estado, mas encontra-se aquecido. Mais 

comum em situações primaveris e vernais, quando ocorre enfraquecimento dos 

sistemas de origem polar. 

Tempo Anticiclônico Tropical Marítimo – Tipo de tempo semelhante ao do 

Tempo Anticiclônico Polar em Tropicalização, mas relacionado ao domínio da Massa 

Tropical Atlântica (MTA) sobre o Rio Grande do Sul, favorecendo tempo estável. 

Tempo Anticiclônico Tropical Continentalizado – Está relacionado à MTA, que 

ao se interiorizar pelo território brasileiro, sofre efeitos do aquecimento continental, 

tornando-se menos úmida e mais quente. 

Tempo Depressionário Continental - Resultante da atuação da Massa Tropical 

Continental (MTC), devido ao aprofundamento da Baixa do Chaco, que 

eventualmente atinge o Rio Grande do Sul (8% dos dias do ano). Esse tipo de tempo 

pode ser muito bem caracterizado e individualizado, pois as temperaturas máximas 

são quase sempre superiores a 35°C, com pressão atmosférica muito baixa 

(inferiores até mesmo em comparação com as passagens frontais), ventos do 

quadrante oeste (W e NW) de intensidade variável. Podem ocorrer Instabilidades 

Tropicais. 

 

Entre esses tipos de tempo, segundo o detalhamento da autora, todos podem 

ser considerados prejudiciais aos cultivos de roseiras, pelas condições apresentadas 

pelos atributos climáticos em cada um deles. Entretanto, entre os mais prejudiciais, 

pode-se destacar o Tempo Anticiclonal Polar Típico e o Tempo Anticiclônico Polar 

Continental, em função das baixas temperaturas atingidas nesses tipos de tempo, 

favorecendo a ocorrência de geadas. 

O Tempo Anticiclônico Polar em Tropicalização, o Tempo Anticiclonal 

Aquecido e o Tempo Depressionário Continental podem ser considerados 
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prejudiciais em função das elevadas temperaturas atingidas nestas condições 

meteorológicas, sendo comuns as temperaturas máximas serem sempre superiores 

a 35°C, o que é extremamente prejudicial ao roseiral, pois há a paralisação do 

crescimento vegetativo da flor. 

Além disso, os tipos de Tempo Anticiclonal Polar Típico e o Tempo 

Anticiclônico Polar Continental podem causar fortes geadas no Rio Grande do Sul, 

dada a posição do Anticiclone Migratório Polar quase que totalmente sobre território 

sul-rio-grandense. Sobre esse fenômeno adverso, Pereira; Angelocci; Sentelhas 

(2002, p. 399) colocam que: 

 
... as probabilidades de ocorrência de geada atingem seus maiores 
valores no segundo decêndio de julho, variando de 13% em Torres, 
no litoral, a 83% em Vacaria, na serra. Nesse estado, a probabilidade 
de ocorrência de geadas tardias é maior do que das precoces. 
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4.7 - DO CONCEITO, LINHAS DE PESQUISA E APLICABILIDADE DO 

ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO – INSERÇÃO DA TÉCNICA DE 

ANÁLISE RÍTMICA EM ESTUDOS DE CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA 

 

 

Ao escolher, ou identificar-se, com determinada ciência, o pesquisador 

depara-se com uma infinidade de linhas de pesquisa, cada qual com suas 

metodologias, técnicas, filosofias norteadoras e referenciais teóricos recíprocos que 

lhe dão o aporte teórico-conceitual necessário ao desenvolvimento pleno da 

pesquisa, e consequentemente, da ciência para qual se dedica. 

Esse leque de pesquisas contidos em cada ciência também pode ser aplicado 

à Climatologia e à Meteorologia. Ao se trabalhar com a relação climática e/ou 

meteorológica para com as plantas e culturas agrícolas, por exemplo, podemos 

inserir tais linhas de pesquisa no campo da Bioclimatologia, na qual, Galvani (2004, 

p. 221), salienta que: 

 
A Bioclimatologia, de forma simplista, aplica os conhecimentos do 
Clima (Climatologia) às relações com os seres vivos. Salienta-se que 
a Bioclimatologia pode-se distinguir como Bioclimatologia Humana, 
Animal e Vegetal, quando enfoca, respectivamente, os seres 
humanos, os animais e os vegetais. Percebe-se que a 
Bioclimatologia, portanto, envolve uma gama de profissionais das 
mais diversas áreas a citar, sem estabelecer ordem de importância: 
Geografia, Agronomia, Meteorologia, Zootecnia, Engenharia Civil, 
Arquitetura, Biologia e outras ciências que de forma direta ou indireta 
se utilizam dos produtos da Bioclimatologia no equacionamento de 
seus problemas específicos. 

 

 Dentro da Bioclimatologia Vegetal, linha de pesquisa que se preocupa com a 

relação clima versus plantas, Grisollet (1952) aponta que esta linha de pesquisa 

procura entender as razões pelas quais determinadas espécies não vivem fora de 

limites de valores apresentados pelos diferentes atributos climáticos, ocorrendo, 

assim, uma distribuição geográfica e climática das plantas. 

 Dentro da Bioclimatologia Vegetal depara-se com diversas nomenclaturas de 

linhas de pesquisa, tais como Meteorologia Agrícola, Climatologia Agrícola, 

Agrometeorologia e Agroclimatologia. Segundo Smith (1975), a Meteorologia 

Agrícola tem como finalidade colocar a ciência meteorológica a serviço da 
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agricultura, a fim de proporcionar um aumento na produção agrícola, evitando-se o 

abuso dos recursos naturais. Para Mota (1985, p. 48-49), por exemplo: 

 
A Meteorologia Agrícola pode ser definida como o estudo dos 
processos físicos na atmosfera, que produzem o tempo em suas 
relações com a produção agrícola. É uma ciência horizontal, a qual 
aplica a física do ar e do solo à agricultura... [ainda] o assunto de 
estudo na meteorologia agrícola é relacionado, principalmente, com 
as relações quantitativas com o meio atmosférico e as respostas 
biológicas das espécies vegetais cultivadas. 

 

 Em contrapartida, Robredo (1952) já definira que a Meteorologia Agrícola 

também poderia ser chamada de “Física Agrícola”, cujo objeto de estudo está na 

ação da atmosfera sobre os vegetais, salientando que devem ser consideradas 

sempre as condições médias da relação climática e a vida dos vegetais, 

observando-se, principalmente, a luz e a umidade. Nesse sentido, tanto Mota (op. 

cit.) quanto Robredo (op. cit.) salientam que o objeto de estudo da Meteorologia 

Agrícola é a relação clima versus vegetais, cujo estudo está baseado nos processos 

da física da atmosfera e sua relação com os organismos biológicos, com expressão 

de resultados eminentemente quantitativos. 

Diferentemente da Meteorologia Agrícola, a Climatologia Agrícola avança 

seus estudos sobre demais áreas do conhecimento. Para Grisollet. et. al. (op. cit., p. 

323), a Climatologia Agrícola contempla seis escalas de análise: 

 

• A análise do clima como fator pedogenético9; 

• O clima e as diferentes fases de produção da cultura agrícola, tais 

como a necessidade de irrigação e poda; 

• A influência dos elementos climáticos no desenvolvimento fenológico 

da cultura; 

• Os aspectos climatológicos e os mecanismos de defesa das plantas 

em relação às “calamidades atmosféricas”, como a geada, as 

imposições climáticas às atividades pós-colheita da cultura, como tipo 

de armazenamento/conservação/climatização e transporte; 

                                                 
9 Para a roseira, o solo do ponto de vista da classificação não é um fator decisivo ao desenvolvimento 
da planta, conforme Fraga (2007). 
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• Relação clima/altitude/relevo (relevo aqui entendido como as vertentes 

e sua exposição ao Sol) e suas influências ao desenvolvimento da 

cultura. 

 

O autor coloca, ainda, que o climatologista, profissional capacitado para 

realizar este tipo de trabalho, deve realizá-lo em duas etapas distintas: 

 

1º. Preparação e pesquisa de todo o material bibliográfico e cartográfico 

necessário que esteja relacionado aos conteudos climáticos e 

geográficos; 

2º. Estudo da caracterização biológica da cultura a ser estudada e as 

influências sazonais do clima sobre o desenvolvimento da mesma. 

 

 A partir dessa etapa, o pesquisador chega às conclusões ligadas às relações 

climáticas e vegetais que inicialmente fizera como os elementos que mais 

influenciam na cultura; aborda ainda as épocas de plantio e colheita e apresenta 

soluções para o planejamento do calendário agrícola. 

Já a Agrometeorologia, outra linha de pesquisa que estuda a influência do 

clima sobre os vegetais, é colocada por Mota (op. cit., p. 48) como sendo uma linha 

interdisciplinar, ampla e complexa. Segundo ele, “... os pesquisadores deste campo 

devem ter uma compreensão íntima dos problemas agrícolas e meteorológicos, pois 

envolvem considerações de Biologia, Física, Meteorologia e Economia”. 

MOTA (op. cit.) salienta ainda que é necessário o conhecimento da influência 

exercida pelo clima sobre os organismos vivos, especialmente a influência dos 

“azares climáticos”, colocando que se torna indispensável, tanto o uso quanto o 

desenvolvimento de tecnologias adequadas que possuem a finalidade de produzir 

maiores rendimentos, tanto culturais quanto econômicos, independentemente da 

existência de condições climáticas desfavoráveis ao desenvolvimento pleno de 

determinada cultura. Para melhor ilustrar as relações interdisciplinares da 

Agrometeorologia, a Figura 34 traz um esquema apresentado por Mota (op. cit.). 

 

 

 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
99

 
 
Figura 34 – A Agrometeorologia e as Ciências correlatas. 
 
Fonte: Mota, F. (op. cit., p. 56). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Conforme Pereira; Angelocci; Sentelhas (2002), o objetivo da 

Agrometeorologia é a maximização da exploração econômica dos recursos naturais, 

obviamente, com a conscientização da preservação ambiental. Entretanto tal 

maximização depende da introdução de tecnologias produtivas, pois, segundo os 

autores: 

  
As condições atmosféricas afetam todas as etapas das atividades 
agrícolas... As conseqüências de situações meteorológicas adversas 
levam constantemente a graves impactos sociais, e a enormes 
prejuízos econômicos, muitas vezes difíceis de serem quantificados... 
como as condições adversas do tempo são freqüentes, muitas vezes 
imprevisíveis a médio e longo prazo, a agricultura constitui-se em 
atividade de grande risco. (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 
2002, p. 24). 

 

 Por fim, a Agroclimatologia possui como objeto de estudo o conhecimento do 

clima e do tempo com o objetivo de se intensificar a produção agrícola do solo, seja 
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seu uso voltado às atividades agropecuárias ou florestais. Conforme Burgos (1967, 

p. 87): 

 
O processo do tempo e de clima, por sua parte, é um complicado 
mecanismo composto por muitos elementos que interrelacionam e 
pulsam com relativa regularidade. A distribuição temporal de tais 
elementos e os desvios que mostram com respeito essa regularidade 
condicionam, direta ou indiretamente, as variações que 
experimentam, ano após ano, a produção do solo. As combinações 
destes elementos e sua distribuição espacial sobre a superficie 
terrestre determinam o tempo de exploração possível do solo e os 
índices geográficos de sua produtividade [tradução]. 

 

 Além disso, Burgos (op. cit.) ressalta que é necessário investigar quais 

elementos do clima e quais valores são os responsáveis pelos melhores 

rendimentos da cultura em análise, baseando-se em uma infra-estrutura física e 

profissional, como os centros de investigação agrometeorológica e agroclimática, 

que possam lhe oferecer as informações fidedignas e necessárias. 

 O autor ainda ressalta que, cabe ao agroclimatologista conhecer a evolução 

do tempo e o calendário de exploração agrícola da cultura. Ressalta, pioneiramente, 

a importância dos estudos de circulação geral da atmosfera, que deve ser realizada 

com a coleta de dados de estações meteorológicas de superfície e mapas de 

pressão atmosférica, salientando a importância de se estudarem os sistemas 

frontais nos meses de janeiro e julho para a América do Sul, como os principais 

produtores do tempo e do clima. 

 Independentemente do objeto de estudo abordado pelas linhas de pesquisa 

da Bioclimatologia Vegetal, uma metodologia, ou tecnologia, como é vista para 

alguns autores, é de grande e comum uso pelos pesquisadores: o Zoneamento 

Agroclimático. Para Ometto (1981, p. 405), esse zoneamento é “... a escolha dos 

locais mais indicados para as diversas culturas, a fim de obter-se uma maior 

rentabilidade do capital investido”, bem como para a conservação dos recursos 

naturais (Kimball; Gilbert, 1970). 

 Entretanto, o zoneamento com finalidade de uso para as atividades agrícolas 

possui algumas classificações quanto ao objetivo proposto e resultados alcançados. 

Unindo as considerações feitas por Ometto (op. cit), Pereira; Angelocci; Sentelhas 

(op. cit.), e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2010), o 

zoneamento voltado para as atividades agrícolas podem ser divididos em quatro 

categorias: 
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• Zoneamento Agroclimático; 

• Zoneamento Agrícola; 

• Zoneamento Agroecológico ou Edafoclimático; 

• Zoneamento de Riscos Climáticos; 

 

O Zoneamento Agroclimático preocupa-se com o macroclima, e de acordo 

com Pereira; Angelocci; Sentelhas (op. cit., p. 435). 

 
“O macroclima não pode ser mudado para se adequar às 
necessidade do cultivo. No entanto, dentro do clima regional o 
agricultor pode escolher as nuances do relevo (topoclima) que melhor 
acomoda uma dada cultura. Isto envolve planejamento a nível de 
propriedade agrícola e deve ser feito localmente, por especialista 
daquela cultura. O zoneamento macroclimático não entra em detalhes 
topoclimáticos, pois esta é uma função do agrônomo regional e do 
produtor rural, e depende da análise das condições de cada fazenda”. 

 

 Em resumo, o Zoneamento Agroclimático é a delimitação da aptidão das 

regiões de cultivo quanto ao fator clima em escalas macroclimáticas e regionais. 

Entretanto, Mota; Agendes (1986) ressaltam que os zoneamentos macroclimáticos 

podem ser muito gerais e pouco confiáveis, sendo mais detalhados e recomendados 

os zoneamentos agroclimáticos em escalas estaduais. 

Por outro lado, o Zoneamento Agrícola leva em consideração, além dos 

elementos do clima, a associação de fatores ou critérios como o solo (zoneamento 

edáfico), e o meio socioeconômico, com o intuito de organizar a distribuição racional 

das culturas economicamente rentáveis, respeitando as características sociais e 

culturais de cada região (Ometto, op. cit.), servindo, portanto, de base para o 

planejamento territorial do uso da terra (Pereira; Angelocci; Sentelhas, op. cit). 

O Zoneamento Agrícola é importante, pois de acordo com Lee (1968, p. 56), 

“... efeitos climáticos adversos podem, em grande medida, ser controlados, pois 

muitos dos males que afetam a agricultura nos trópicos são mais de natureza social 

e econômica do que propriamente climática”. 

 O Zoneamento Ecológico, ou Edafoclimático, é considerado um estudo de 

complementação da potencialidade natural de determinada região para dada cultura, 

no qual, além do clima, inserem-se no estudo os aspectos edáficos, ou pedológicos 

(Ometto, op. cit.), e considerados, em geral, na mesma escala de análise do 

zoneamento agroclimático. 
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 Por fim, o Zoneamento de Riscos Climáticos, conforme o MAPA (2010): 

 
Diferentemente de outros zoneamentos existentes, que foram 
elaborados com base nos conceitos de potencialidade e aptidão, para 
o zoneamento agrícola de risco climático, além das variáveis 
analisadas (clima, solo e planta), aplicam-se funções matemáticas e 
estatísticas (frequencistas e probabilísticas) com o objetivo de 
quantificar o risco de perda das lavouras com base no histórico de 
ocorrência de eventos climáticos adversos, principalmente a seca. 
Com isso, após analisar séries históricas de dados meteorológicos 
identifica-se para cada município a melhor época de semeadura para 
as culturas anuais nos diferentes tipos de solo e ciclos dos cultivares, 
dentro de níveis de risco de perda pré-estabelecidos. Apesar da 
metodologia científica ser relativamente complexo, os indicativos 
resultantes e sua aplicação prática é de fácil entendimento e adoção 
pelos produtores rurais, extensionistas, agentes financeiros, 
seguradoras e demais usuários. 

 

Ainda, segundo o órgão federal, os dados técnicos necessários para o 

zoneamento agrícola de risco climático são, principalmente, os dados referentes à 

fenologia e produtividade, dados de solos, climatológicos e altimétricos. Na Tabela 

12 são mostradas as principais características desses quatro principais tipos de 

zoneamentos existentes, conforme MAPA (op. cit.). 

 
Tabela 12 - Características dos principais tipos de zoneamento 

 
Tipo de Zoneamento  

Aptidão 
Agrícola 

Agroclimático Agrícola Agrícola de 
Risco 

Climático 
Análise de 
risco 

-Potencial do: 
*clima 
* solo 
* fatores 
sócio-
econômicos 
(locais e 
regionais) 
-Potencial 
edafoclimático 
 
 

-Identifica áreas 
de maiores e 
menores riscos 
climáticos 
 

- Baseado no 
tipo de solo, 
clima local, e 
ciclo 
fenológico da 
planta. 

- Considera o 
balanço 
hídrico, 
(relação clima, 
solo e planta). 
- O risco 
quantificado, 
através de 
análises 
probabilísticas 
e frequênciais. 

Tipo de 
indicativo 

Área apta 
- Área 
marginal 
-Área inapta 

- Define melhor 
época de 
plantio 
Identifica áreas 
com maior 
potencial de 
produtividade 

-Define melhor 
época de 
plantio 
- Indica 
cultivares 
habilitados 
para o local 

- Por 
município, tipo 
de solo e ciclo 
da cultivar. 
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Problemas 
encontrados 

- Mapas para 
as culturas em 
grande escala 
-Indicativos 
aproximados 
- Estudos não 
consideram 
ocorrência de 
riscos 
toleráveis 
(secas e 
geadas) 

- Estudos não 
consideram 
ocorrência de 
riscos toleráveis 
(secas e 
geadas) 
-Potencial 
climático para o 
estabelecimento 
das culturas 
agrícolas 

- Estudos não 
consideram 
ocorrência de 
riscos 
toleráveis 

- Estudos não 
consideram 
informações 
referentes à 
micro-climas 
- Interpolação 
de dados 

 
Fonte: MAPA (2010). 
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Focando-se no Zoneamento Agroclimático, metodologia que se enquadra ao 

objetivo proposto nesta pesquisa, e que será tratada no Capitulo 05, as 

metodologias e técnicas para a elaboração deste tipo de zoneamento, em sua 

grande maioria, são muito semelhantes, pois, conforme destacam Pereira; 

Angelocci; Sentelhas (op. cit., p. 436): 

 
Os passos para a elaboração do zoneamento agroclimático de uma 
grande região envolvem a definição dos objetivos, a escala geográfica 
do estudo, a caracterização das exigências climáticas das culturas a 
serem zoneadas, o levantamento climático da região estudada com 
confecção de cartas climáticas básicas e o preparo das cartas finais 
de zoneamento. 

 

 Nesse sentido, a Tabela 13 traz os quatro passos para o zoneamento das 

potencialidades climáticas para uma região, conforme apresentado por Sentelhas; 

Pereira; Angelocci (2000). 
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Tabela 13 – Etapas para a determinação da potencialidade climática de dada região para elaboração 
do Zoneamento Agroclimático 

 
Etapas Procedimentos necessários 

Época de crescimento, duração do ciclo da cultura 
(da semeadura até a maturação); 
Estádios críticos do desenvolvimento – fases 
fenológicas mais susceptíveis às condições 
adversas de clima; 

Conhecimento da fenologia 
e características da cultura 

Duração das fases fenológicas; 
Limites requeridos pela cultura para cada elemento 
do clima; 

Necessidades climáticas 
da cultura 

Elementos climáticos a serem considerados; 
Por interpolação com auxílio de sistema de 
informações geográficas (SIG). Normalmente 
utilizado para os elementos do Balanço Hídrico. 

Mapeamento dos 
elementos climáticos 

Por equação de regressão que relaciona o 
elemento climático com fatores geográficos 
(latitude, altitude e longitude) da região. 
Normalmente utilizada para a temperatura do ar. 
Áreas onde a cultura pode ser cultivada 
economicamente (Área APTA); 
Áreas onde a cultura encontrará sérias restrições 
climáticas para seu crescimento e desenvolvimento 
(Área INAPTA); 

Sobreposição das cartas 
climáticas (Zoneamento 
Agroclimático) 

Áreas onde as restrições climáticas não são 
totalmente limitantes ao cultivo (Área MARGINAL). 
Áreas Marginais poderão ser utilizadas se: 
• Os solos forem profundos, no caso de 

deficiência hídrica; 
• A irrigação for economicamente viável; 
• Houver disponibilidade de variedades 

resistentes; 
Sobreposição do 
zoneamento agroclimático 
às cartas de capacidade de 
uso do solo e aos fatores 
socioeconômicos gerando 
o Zoneamento Ecológico 
para a cultura em questão. 

Etapa optativa. 

 
Fonte: SENTELHAS; PEREIRA; ANGELOCCI (2000, p. 158).  
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

De acordo com a Tabela 13, tanto a terceira quanto a quarta etapa de 

realização do zoneamento agroclimático preveem a utilização de técnicas de 

cartografia e geoprocessamento, especialmente as técnicas relacionadas à 
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cartografia de síntese, referindo-se à sobreposição das cartas climáticas (quarta 

etapa). 

Atualmente, com o avanço tecnológico da informática voltada à cartografia, tal 

sobreposição e criação de cartas síntese para a construção do Zoneamento 

Agroclimático é também possível através de softwares de geoprocessamento, 

conhecidos como Sistemas de Informações Geográficas (SIG), além da utilização de 

Sistemas de Informações Agrometeorológicas (SIA) – Figura 35 - que pode ser 

considerado um conjunto de técnicas que visam auxiliar no planejamento das 

atividades agrícolas, e está fundamentada em três bases de dados: os dados 

meteorológicos, os biológicos (necessidades bioclimáticas) e os dados de previsão 

do tempo. 

 

 
 

Figura 35 - Esquema do funcionamento de um SIA. 
 
Fonte: SENTELHAS; PEREIRA; ANGELOCCI (2000, p. 160).  
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Entretanto

, de um modo geral, observa-se que as metodologias de zoneamento agroclimático, 

especialmente na terceira etapa (Tabela 13), utilizam dados médios dos atributos 

climáticos, podendo essas médias, muitas vezes, mascarar a realidade climática de 

determinada região, podendo ocorrer perdas na cultura, pois uma área, ora indicada 

como apta do ponto de vista das médias, ou normais, dos elementos do clima, pode, 

em certos casos, apresentar-se inapta se investigada, não através das médias 

históricas, mas sim dos valores reais apresentados em escala diária e em anos 

representativos, que não compreendem anos-padrões não habituais e eventos 

climáticos, bem como suas repercussões socioeconômicas no espaço geográfico.  

Sobre a importância do clima nos estudos agrícolas, Monteiro (1981) alerta 

que: 

 
Se os processos de organização agrícola afetam negativamente o 
quadro ecológico, qualquer evento climático fora dos padrões 
habituais é capaz de deflagrar uma reação em cadeia que não só 
afeta a produção agrícola como danifica o ambiente. Ao mesmo 
tempo, o descompasso entre os benefícios econômicos e o seu 
retorno social, ao impacto de qualquer risco climático eventual, põe a 
nu toda a fragilidade da organização social. (MONTEIRO, 1981, p. 
32). 

 

O primeiro pesquisador a salientar tais estudos foi Robredo (1952), que 

realizou a análise diária dos elementos do clima a fim de investigar as razões pelas 

quais determinadas espécies floresciam alguns dias antes ou depois de uma data 

considerada como “habitual ou média” para a ocorrência da floração. 

Em suma, a conclusão do autor foi que um fenômeno climático pontual e de 

duração de um dia (24 horas), como elevação da temperatura, insolação ou 

fotoperíodo poderiam antecipar ou retardar o florescimento de uma cultura. 

A Figura 36 apresenta a análise dos elementos do clima feita pelo autor em 

escala diária em sua pesquisa sobre antecipação do florescimento. 
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Recentemente, um autor a inserir a pioneiramente a técnica de Análise Rítmica nos 

estudos agrícolas foi Santos (2005, p. 65), salientando que: 

 
Para compreender o papel do ritmo climático no planejamento e 
produção das safras, é preciso buscar tal relação em dois momentos. 
O primeiro, por sua influência na satisfação das necessidades 
hídricas das plantas (sobretudo nos momentos em que a falta de 
água é critica para as mesmas) e, o segundo, pelo sucesso na 
realização das operações agrícolas (plantio, tratos culturais, colheita, 
etc.), os quais em conjunto refletem-se na produtividade realmente 
alcançada no final da safra. 

 

Visualmente, o gráfico de Robredo (1952) é construído de forma semelhante 

ao Gráfico de Análise Rítmica de Monteiro (1971), bem como o de Santos (op. cit). 

Nesse sentido, discute-se a necessidade de inserção da Análise Rítmica nos 

estudos de Zoneamento Agroclimático10, ainda inexistentes, tanto nas ciências 

agronômicas e meteorológicas, quanto na Climatologia Geográfica, especialmente 

no que tange a definição dos sistemas atmosféricos definidores do zoneamento 

agroclimatológico. 

Conforme Monteiro (1971, p. 10-11): 

 
Do ponto de vista meteorológico a Análise Rítmica possibilita a 
evolução de um simples tratamento quantitativo, em totais mensais, 
desvinculando da gênese dos fenômenos. Nesta abordagem será 
possível tratar estatisticamente “tipos de tempo”, unidades reais de 
observação meteorológica, as quais cumpre prever, e às quais será 
possível associar a análise quantitativa dos diferentes elementos, 
assegurando-lhes a compreensão genética. (MONTEIRO, 1971, p. 
10). 

 

O autor ainda lembra as investigações agronômicas ligadas à disponibilidade 

de água, colocando serem fundamentais as investigações do balanço hídrico, bem 

como também os resfriamento (geadas), ao nível de diário, o que só poder ser 

evidenciado através da técnica de representação gráfica (MONTEIRO, op. cit., p. 

10). Quando o autor une a Análise Rítmica aos estudos agronômicos e geográficos, 

conclui que: 

 
Somente estes três exemplos bastariam para esclarecer que 
preocupações quantitativas são de ordem muito variada e haverá 

                                                 
10 Inserção da Análise do Ritmo no Zoneamento Agroclimático, o que difere dos estudos de 
variabilidade e probabilidade de ocorrência de fenômenos adversos nos estudos de Zoneamento de 
Riscos Climáticos. 
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sempre a maior dificuldade para estabelecer índices quantitativos 
para definir, geograficamente, o que seja um ano sêco ou chuvoso. 
Um “ano sêco”, assim tomado por um simples critério de inferioridade 
em relação aos índices normais poderá ou não implicar na acorrência 
de diferentes “estado de sêco”, considerados como períodos em que 
a ocorrência de chuva foi insuficiente a prover as determinadas e 
diferentes necessidades. (MONTEIRO, op. cit., p. 11). 

 

Em relação à inserção da Análise Rítmica nos estudos de climatologia, 

Monteiro (op. cit.) coloca que tal inserção pode ser feita em três categorias: auxiliar 

na solução de problemas de natureza ecológica; solução de problemas rurais, 

especialmente os encontrados pela Climatologia Agrícola; e os problemas 

relacionados ao meio urbano (estudos de Clima Urbano). 

Nesse sentido, Monteiro (op. cit. p. 18) afirma que o segundo grupo de 

abordagem (climatologia agrícola) pode ser analisado também através das análises 

do ritmo climático, uma vez aplicados aos problemas rurais, salientando que se trata 

de uma complementação dos estudos, e não uma negação do que tem sido utilizado 

como metodologias de pesquisas.  

Por fim, ressalta-se a importância da inserção da análise rítmica e dos 

estudos do ritmo climático nas ciências agrícolas, nas quais Monteiro (1976) induz o 

leitor a pensar que: 

 
Até que ponto o que foi dito em direção ao ser vivo homem é diferente 
para as outras expressões da biosfera – especialmente plantas e 
animais – à base dos quais organiza os espaços agrários e principia 
seu desenvolvimento econômico? Não será também o ritmo climático 
um importante mecanismo regulador das atividades agrárias, 
agroindustriais e, mesmo, de outras formas de exploração 
econômica?... Se não existissem as impeliosas razões biológicas, 
essas já seriam, pelo menos, razão suficiente para conferir ao ritmo... 
ponto de partida para pesquisa geográfica do clima, por ser ele o 
fundamento causal que possibilita a organização biológica e antrópica 
dos espaços, mas que não é, de nenhum modo, uma distorção, de 
vez o ritmo é intrínseco à natureza física da atmosfera. Assim sendo, 
fica difícil entender,... em que único finalismo válido e facundo para a 
climatologia é o conhecimento físico puro do clima. (p. 28). 
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4.8 – OS ESTUDOS DE CASO COM OUTRAS FLORES E PLANTAS 

ORNAMENTAIS NO BRASIL E NO MUNDO. 

 

 

Muitas pesquisas aplicadas foram desenvolvidas em diversos países no que 

se refere aos estudos em floricultura desde a década de 1960 nas mais diversas 

áreas do conhecimento, como Administração, Economia, Botânica, Agronomia, entre 

outras. 

Na Europa, os principais estudos sempre estiveram ligados às formas de 

manejo e técnicas hortícolas, destacando sempre os espanhóis como os grandes 

estudiosos nas áreas de floricultura e também de jardinagem. No Brasil, os estudos 

sobre floricultura, especialmente os que envolvem a cultura de roseiras, são muito 

mais recentes (desde a década de 1980), especialmente os estudos ligados às 

áreas de Economia e Agronomia (nutrição de plantas). 

Os estudos de zoneamento agroclimático no Brasil remontam a década de 

1970 (VILELA, 1973). Mas, especialmente após o ano 2000, salientam-se os 

realizados pela EMBRAPA (MAPA, 2010). 

Em nível estadual, destacam-se o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), 

com diversos estudos agroclimáticos para o Estado de São Paulo; o Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR), que tem desenvolvido pesquisas ligadas à 

influência das geadas em diversos cultivares; a Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI);  

No Rio Grande do Sul, tais estudos já haviam iniciado em 1978, com 

pesquisas realizadas na Secretaria da Agricultura do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul. Atualmente, a Fundação Estadual de Pesquisas Agropecuárias 

(FEPAGRO) é o órgão que vem coordenando trabalhos dessa natureza. 

Nos Estados Unidos, tais estudos são desenvolvidos desde a década de 

1930, destacando o Zoneamento Agroclimático para espécies florísticas de cunho 

comercial de Zim; Martin (1945), que realizaram tal zoneamento para 134 espécies 

diferentes de flores em todo o território norte-americano, incluindo as roseiras. 

Para as roseiras, os autores destacam que a melhor época de colheita e 

manejo são o verão e o outono, e que seu crescimento dá-se de melhor forma nas 

áreas de savana e na costa sudeste, conforme mostra o zoneamento realizado pelos 

autores na Figura 37. 
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Figura 37 – Zoneamento Agroclimático da Roseira nos Estados Unidos e Variação mensal da 
temperatura, precipitação pluvial e insolação na Estação Meteorológica do Aeroporto Internacional de 
Miami, Flórida (EUA) 
 
Fonte do mapa: ZIM; MARTIN (1945, p. 41). 
Fonte dos dados: www.allmetsat.com  
Adapt. e Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Analisando-se brevemente os dados climáticos médios da estação do 

Aeroporto de Miami, na Flórida (EUA), vê-se que tal localidade, de fato, apresenta 

condições climáticas favoráveis ao plantio e desenvolvimento dos roseirais, com 

temperaturas médias em torno de 19°C a 25°C entre inverno e verão, chuvas 

concentradas no verão, mas com insolação diária acima de 7 horas em todas as 
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estações do ano (ainda, Figura 37), ou seja, condições climáticas ideais para as 

rosáceas. 

No Brasil, os estudos de zoneamento agroclimático estendem-se sobre 

diversas culturas conhecidas, especialmente as monoculturas realizadas em 

grandes fazendas (latifúndios) voltadas para a exportação. No entanto, também há 

vários estudos sobre culturas agrícolas regionais e de abastecimento interno, como 

zoneamento agroclimático do café, algodão, soja, aveia, milho, entre outros (Revista 

Brasileira de Agrometeorologia, edições de 2001, 2003, 2005 e 2007)11. 

 No campo da floricultura há pouquíssimas pesquisas de zoneamento de 

riscos climáticos. O primeiro trabalho que surgiu nessa linha de pesquisa foi o 

zoneamento do girassol12 no Rio Grande do Sul, realizado pelo Ministério da 

Agricultura em 2000. 

Mais recentemente, destaca-se o zoneamento agroclimático das seguintes 

espécies florísticas do Brasil: 

 

• Gengibre vermelho (Alpinia purpurata), no Espírito Santo, realizado por 

Peluzio, et. al. (2009); 

• Gengibre vermelho (Alpinia purpurata), em Pernambuco, realizado por 

Medeiros (2007). 

• Cravo-de-defunto (Tajetes patula.), em São Paulo, realizado por Boueri 

(2007). 

• E em maior destaque, o zoneamento das flores Helicônia, Gladíolo e Fícus 

em Santa Catarina, promovido pela EPAGRI, concluído em 2004. 

 

Demais estudos envolvendo climatologia e roseiricultura podem ser 

encontrados apenas em linhas de pesquisa como o calendário agrícola e 

determinação de faixa de ótimo climático e de evapotranspiração real (kc) da cultura, 

especialmente para ambientes protegidos – estufas (Amorim, 2007). 

Nesse sentido, o Brasil possui um referencial teórico-metodológico expressivo 

no que concerne os estudos de climatologia, dentre os quais, os de Zoneamento 

Agroclimático. Entretanto, como citado anteriormente, estes estudos estendem-se 

                                                 
11 http://www.sbagro.org.br/rbagro/ojs/index.php/revista/index 
12 Entretanto, o plantio de Girassol está voltado para obtenção de óleos a partir de suas sementes, 
não sendo enquadrada como planta ou flor ornamental. 
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aos produtos agrícolas característicos de monoculturas em grandes propriedades, e 

não às flores, que têm se destacado fortemente no cenário agrícola sul-rio-

grandense e brasileiro, à exceção do girassol, dado a sua utilidade para produção de 

óleos (MAPA, 2010)13. Assim, é com o intuito de preencher algumas lacunas nos 

estudos de Climatologia Agrícola do Estado que se propõe esta pesquisa. 

 

 

 

                                                 
13 http://www.agricultura.gov.br/ 
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5. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 

 

Adequar uma metodologia coerente com os objetivos propostos tem sido uma 

grande tarefa dentre todos os ramos da pesquisa científica mundial, o que não seria 

diferente para a Climatologia Geográfica. Conforme os objetivos propostos para esta 

investigação científica, procurou-se enfocá-los com sua respectiva metodologia, o 

que será descrito passo a passo no decorrer desta parte. De acordo com Ross 

(2003, p. 32): 

 

 
A metodologia deve representar a “espinha dorsal” de qualquer 
pesquisa. Para a aplicação de uma determinada metodologia é 
preciso, por um lado, dominar o conteúdo técnico e conceitual, e por 
outro, ter habilidade e manuseio do instrumento técnico de apoio, e 
não confundir, como habitualmente acontece nas atividades de 
pesquisa, técnicas operacionais com método. 

 

 

 Dessa forma, a pesquisa científica, qualquer que seja seu caráter e aplicação 

pós-conclusão, deve sempre se apoiar sobre três aspectos fundamentais: do 

domínio do conhecimento teórico e conceitual; o domínio da metodologia a ser 

empregada; e o domínio das técnicas de apoio para a realização da pesquisa 

(ROSS, op. cit.). 

O procedimento e etapas metodológicas apresentadas nesta pesquisa podem 

ser visualizados de forma mais sucinta e esquematizada através do Quadro 03. 
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5.1 - DO ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO (NORMAIS CLIMATOLÓGICAS 

DA FEPAGRO 1945-1975) – ZONEAMENTO DOS ATRIBUTOS 

CLIMÁTICOS E CRUZAMENTO DOS DADOS. 

 
 

 Para que a proposta de zonear as áreas climaticamente favoráveis ao cultivo 

da roseira ao ar livre no Rio Grande do Sul se tornasse viável, foram utilizados como 

base de dados meteorológicos e cartográficos os mapas cujos elementos climáticos 

já estavam representados no Atlas Agroclimático do Rio Grande do Sul, em escala 

1:750.000, desenvolvido pela Fundação Estadual de Pesquisas Agropecuárias 

(FEPAGRO, 1989). Nesse sentido, a Tabela 14 traz os mapas que foram utilizados, 

contendo os referidos dados climáticos, bem como sua fonte. 

 

 
Tabela 14 – Mapas climatológicos do Rio Grande do Sul; estação meteorológica e órgão responsável 

pela execução do mapeamento. 
 

Base Cartográfica Estações do Ano Órgão Responsável 
Precipitação P, V, O, I, A FEPAGRO 
Umidade Relativa do Ar P, V, O, I, A FEPAGRO 
Temperatura do Ar – (Média, Média 
das Máximas e das Mínimas, Máximas 
e Mínimas Absolutas). 

 
P, V, O, I, A 

 
FEPAGRO 

Horas de Frio P, V, O, I, A FEPAGRO 
Vento (Velocidade) P, V, O, I, A SEMC1 
Radiação Solar P, V, O, I, A FEPAGRO 
Insolação P, V, O, I, A FEPAGRO 
 
P – Primavera; V – Verão; O – Outono; I – Inverno; A – Anual. 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
  

 

Os dados climáticos utilizados para a construção do referido Atlas foram 

coletados pela FEPAGRO de estações da Rede de Estações do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET), da própria FEPAGRO, totalizando 66 (sessenta e seis) 

estações. Para a realização do trabalho, a FEPAGRO utilizou os dados 

meteorológicos do INMET do período de 1931 a 1974, enquanto que de sua própria 

                                                 
1 Secretaria Estadual de Minas, Energia e Comunicação. 
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rede, foram utilizados os dados de 1957 a 1984, compondo, ao final, 53 anos de 

dados coletados para posterior mapeamento. 

A Tabela 15 mostra as estações meteorológicas utilizadas para a construção 

do Atlas Agroclimático, e a Tabela 16 mostra os instrumentos básicos de medidas 

utilizados pela FEPAGRO, bem como os critérios de observação. 
 

Tabela 15 – Estações Meteorológicas do INMET e FEPAGRO cujos dados coletados foram utilizados 
para a construção do Atlas Agroclimático do Rio Grande do Sul. 

Estação Órgão Estação Órgão 
Alegrete INMET São Luiz Gonzaga INMET 
Bagé INMET Soledade INMET 
Bento Gonçalves INMET Tapes INMET 
Bom Jesus INMET Taquara INMET 
Caçapava do Sul INMET Taquari INMET 
Cachoeira do Sul INMET Torres INMET 
Caxias do Sul INMET Uruguaiana INMET 
Cruz Alta INMET Vacaria INMET 
Dom Pedrito INMET - - 
Encruzilhada do Sul INMET Alegrete FEPAGRO
Guaporé INMET Bagé FEPAGRO
Iraí INMET Cachoeirinha FEPAGRO
Itaqui INMET Cruz Alta FEPAGRO
Jaguarão INMET Encruzilhada do Sul FEPAGRO
Julio de Castilhos INMET Erechim FEPAGRO
Lagoa Vermelha INMET Farroupilha FEPAGRO
Marcelino Ramos INMET Guaíba FEPAGRO
Mostardas INMET Ijuí FEPAGRO
Palmeira das Missões INMET Jaguarão FEPAGRO
Passo Fundo INMET Julio de Castilhos FEPAGRO
Pelotas INMET Maquiné FEPAGRO
Piratini INMET Osório FEPAGRO
Porto Alegre INMET Passo Fundo FEPAGRO
Rio Grande INMET Quarai FEPAGRO
Santa Cruz do Sul INMET Rio Grande FEPAGRO
Santana do Livramento INMET Santana do Livramento FEPAGRO
Santa Maria INMET Santa Maria FEPAGRO
Santa Rosa INMET Santo Augusto FEPAGRO
Santiago INMET São Borja FEPAGRO
Santa Vitória do Palmar INMET São Gabriel FEPAGRO
Santo Ângelo INMET Taquari FEPAGRO
São Borja INMET Uruguaiana FEPAGRO
São Francisco de Paula INMET Vacaria FEPAGRO
São Gabriel INMET Veranópolis FEPAGRO

 
Fonte: Atlas Agroclimático do Rio Grande do Sul (FEPAGRO, 1989). 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Tabela 16 – Elementos meteorológicos medidos nas estações e utilizados no zoneamento, 
instrumentos de medida e critério de observação. 

 
Elemento Instrumento Critério 

Radiação Solar Actinógrafo tipo bimetálico 
- Fuess 

1,5 m sobre o nível do 
solo. 

Insolação Heliógrafo tipo Campbell – 
Stokes 

1,5 m sobre o nível do 
solo. 

Precipitação Pluvial Pluviógrafo tipo Helmann 
– Fuess. 
Pluviômetro tipo “Ville de 
Paris”. 

1,5 m sobre o nível do 
solo. 

Temperatura do Ar (e 
cálculo das derivações) 

Termômetro de Máxima e 
de Mínima, com resolução 
de 0,2°C. 

Abrigo meteorológico 
padrão, a 1,5 m sobre o 
nível do solo. 

Umidade Relativa do Ar Psicrômetro não ventilado 
e Higrógrafo – Fuess. 

Abrigo meteorológico 
padrão, a 1,5 m sobre o 
nível do solo. 

Horas de Frio Termógrafo Bimetálico Abrigo meteorológico 
padrão, a 1,5 m sobre o 
nível do solo. 

 
Fonte: Atlas Agroclimático do Rio Grande do Sul (FEPAGRO, 1989). 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

O elemento climático vento (velocidade) não foi mapeado pela FEPAGRO, 

logo, como previu-se sua utilização na pesquisa, este foi coletado a partir dos mapas 

do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, elaborado pela Secretaria Estadual de Minas, 

Energia e Comunicação (SEMC) para o levantamento do potencial eólico do Estado, 

e foram coletados os mapas sazonais e anual de velocidade média do vento e da 

velocidade média das maiores rajadas anuais. A fonte dos dados provém de dados 

das estações do INMET (Tabela 14), sendo que foram analisados os dados apenas 

do período de 1993 a 2000, conforme a SEMA. 

As metodologias relacionadas às equações referentes aos cálculos das 

médias diárias dos elementos climáticos adotadas pela FEPAGRO são semelhantes 

às realizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Por exemplo, a 

obtenção da média de temperatura do ar pode ser melhor visualizada conforme 

mostra o procedimento da Figura 38. 
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Figura 38 – Metodologia de cálculo da Temperatura Média Diária do Ar utilizado pela FEPAGRO, 
semelhante à equação utilizada pelo INMET – Média Compensada. 

 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Nesse sentido, tanto os dados das estações do INMET quanto da FEPAGRO, 

e os utilizados pela SEMA para a construção do Atlas Eólico possuem o mesmo 

rigor metodológico no que concernem os cálculos para obtenção das médias, não 

comprometendo a fidedignidade dos dados, nem do resultado final a ser alcançado 

nesta pesquisa. 

Assim, foram selecionados os mapas dos elementos climáticos a serem 

utilizados para o Zoneamento Agroclimático, e partiu-se para a rasterização do Atlas, 

que é em formato impresso. Foram escanerizadas ao total sessenta e cinco (65) 

mapas do Atlas com auxílio de scanner, obtendo-se, por exemplo, o mapa 

climatológico representado na Figura 39. 
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Figura 39 – Exemplo de mapa escanerizado do Atlas 
Agroclimático da FEPAGRO (Mapa de Horas de Frio abaixo de 
10°C entre maio e setembro). 
 
Fonte: Atlas Agroclimatológico da FEPAGRO (1989). 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Assim, para a realização da sobreposição dos dados (mapas dos Atlas), 

utilizaram-se dois softwares: em um primeiro momento, o AUTOCAD Education 

Edition Free 2009, sendo precedido pelo uso do ARCGIS Free 3.2. A seguir, serão 

explicadas as etapas que compuseram o processo de digitalização da base 

climático-cartográfica e construção do banco de dados agroclimático. 

 

 

5.1.1 - 1ª ETAPA: 

 

 

A primeira etapa consistiu em digitalização e construção dos vetores 

(vetorização – polígonos e linhas), no software AutoCAD, conforme mostra a Figura 

40 e, posteriormente, salvos em formato DWG, para serem exportados para o 

ARCGIS 3.2. 
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Figura 40 – Ambiente de trabalho no AUTOCAD – ajuste de escala do mapa, georreferenciamento e 
vetorização dos elementos do clima. 
 
ORG.: WOLLMANN, C. A. (2011). 
 
 

 

5.1.2 - 2ª ETAPA: 
 

 

Após editados os polígonos (fechamento dos nós conectores), e salvos em 

formato DWG, estes foram exportados para o formato DXF, o qual pode ser aberto e 

editado no pacote ArcCatalog, do ARCGIS. Nesta ferramenta SIG, por sua vez, após 

abrir os dados em DXF, estes foram transformados em Shapefile – SHP (extensão 

do programa), conforme pode ser visualizado na Figura 41. 
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Figura 41 – Conversão dos arquivos em formato DXF para formato SHP na ferramenta ArcCatalog do 
ARCGIS. 
 
ORG.: WOLLMANN, C. A. (2011). 
 

 

5.1.3 - 3ª ETAPA: 

 

 

Depois de transformados todos os arquivos DXF em Shapefile (SHP), para 

posterior trabalho no ambiente GIS, foi construído o banco de dados geográficos 

referentes a todos os arquivos shapefile que compõem o banco de dados climático-

cartográfico. Tal banco de dados foi organizado, basicamente, em 2 partes: uma 

para armazenar o banco de dados referente à cada um dos elementos climáticos 

cartografados; e outra parte para arquivar os dados referentes ao zoneamento, que 

será descrito nas seguintes etapas. 

A Figura 42 mostra como estão dispostas as pastas e sub-pastas que 

compõem o banco de dados referentes aos dados climático-cartográficos das 

Normais Climatológicas da FEPAGRO. 
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Figura 42 – Esquema de armazenamento do banco de Dados 
Climático-cartográficos das Normais Climatológicas. 
 

Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

5.1.4 - 4ª ETAPA: 

 

 

Após transformação dos polígonos no formato SHP, foram construídas na 

interface do programa, as tabelas de valores, ou seja, deu-se a construção do banco 

de dados climático propriamente dito, no qual digitaram-se os valores referentes aos 

elementos climáticos dos polígonos. Depois de construídas as tabelas (banco de 

dados) os mapas passaram a representar os reais valores dos elementos 
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meteorológicos inicialmente digitalizados no AUTOCAD2. A Figura 43 mostra o 

banco de dados referente aos polígonos digitalizados no AUTOCAD e convertidos 

finalmente em SHP. 

 

 
Figura 43 – Construção – digitação do banco de dados climático – Normais Climatológicas 
FEPAGRO. 
 
ORG.: WOLLMANN, C. A. (2011). 
 

 

5.1.5 - 5ª ETAPA: 

 

 

 Na 5ª etapa de construção do banco de dados, foram atribuídas as 

características de aptidão, de área marginal e inapta do ponto de vista climático para 

cada um dos elementos analisados (Figura 43). De acordo com os referenciais 

teóricos, foram adotadas as faixas de aptidão, área marginal e inaptidão climática 

representadas na Tabela 17. 

 
                                                 
2 O AutoCAD, por não trabalhar com banco de dados georreferenciados, o que caracteriza um 
Sistema de Informação Geográfica, teve apenas utilidade na parte de digitalização dos mapas para 
esta pesquisa. 
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Tabela 17 – Valores adotados para a construção das faixas de aptidão, área marginal e inaptidão 
climática para o cultivo de rosas no Rio Grande do Sul. 

 
Mapa Faixa Apta Faixa Marginal Faixa Inapta 

Temperatura Entre 15° e 24°C Entre 10° e 15°C, e 
entre 24° e 27°C 

< 10°C e > 27°C 

Pluviometria > de 1100 mm < de 1100 mm Não há 
Umidade Rel. do ar Entre 60% e 75% Entre 75% e 80% > de 80% 
Insolação  > de 7 h/dia Entre 6h e 7 h/dia < de 6 h/dia 
Velocidade média < de 9 m/s Entre 9 e 11 m/s > de 11 m/s 
Horas frio < de 10°C Não há Não há Toda ocorrência 
Iluminamento solar  > de 2000 lux Entre 1000 e 2000 lux < de 1000 lux 

 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

Dando atenção especial à radiação solar, tanto a FEPAGRO como o INMET 

utilizam como unidade de medida para a radiação a cal/cm².min, inclusive os dados 

cartografados, enquanto que os intervalos de valores de radiação solar aptos, 

marginais e inaptos para o cultivo da roseira pesquisados e descritos na revisão 

teórica (itens 4.4 e 4.5.1), conforme os autores citados, colocam como sinônimo de 

radiação o iluminamento solar, que é expresso em Lux (lúmen/watts), ou Klux, 

quando o valor é representado sobre potência de 10. 

Para tal, foi necessário fazer uma conversão de valores de Lux para 

cal/cm²/min, a fim de se manter a unidade de medida utilizada no mapeamento. 

Assim, foi aplicada a metodologia de conversão de valores dentro do Sistema 

Internacional de Medidas (SI), para unidades de medida da radiação solar, que foi 

proposta por Villa Nova; Santiago; Rezende (2001). De acordo com a conversão 

adotada pelos autores, 1,0 cal/cm².min correspondem a 93 Lux (KÄMPF, 2005); 

Para a Rosa são necessários 2000 lux/dia (Tabela 16), fazendo-se a conversão de 

Lux para cal/cm²/min, bem como o cálculo da quantidade diária de cal/cm².min, uma 

vez que a FEPAGRO informa o total sazonal, chega-se a valores de aptidão 

climática quando a radiação solar diária registrada é acima de 645 cal/cm².dia, os 

valores da classe marginal ficam entre 645 e 323 cal/cm².dia, e abaixo de 323 

cal/cm².dia caracteriza-se a faixa de inaptidão climática do ponto de vista da 

radiação solar. 
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5.1.6 - 6ª ETAPA: 
 

 

Para o cruzamento/sobreposição dos dados (mapas dos elementos do clima) 

a fim de se construir o mapa de zoneamento agroclimático, levando em 

consideração todos os elementos levantados e mapeados, foram utilizados os 

mapas que contivessem os dados médios (sazonais e anuais), sobrepondo-se, 

estação por estação do ano, e condição anual, a fim de se obter, com fidedignidade, 

as áreas Aptas, Marginais e Inaptas ao cultivo da Rosaceae spp. no Rio Grande do 

Sul. 

Como bases para a aptidão climática, salientaram-se as condições de 

temperatura média como o caráter principal para essa classificação, e os outros 

elementos foram abordados como entraves ou condicionantes à aptidão climática. 

A Figura 44 mostra os procedimentos utilizados para a sobreposição (overlay) 

em ambiente do SIG. Já a Figura 45 traz os cruzamentos realizados para alcançar o 

resultado final (mapa de Zoneamento Agroclimático). Ao final, os 65 mapas 

escanerizados transformaram-se em apenas 5 (4 sazonais e 1 anual). 
 

 
Figura 44 – Processo de “overlay” – sobreposição dos mapas dos elementos do clima para obtenção 
do zoneamento agroclimático. 
 
ORG.: WOLLMANN, C. A. (2011). 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 
 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
127

 

 
Figura 45 – Sobreposição de “layers” (mapas) para obtenção do zoneamento agroclimático em 
situações sazonais e anual. 
 
ORG.: WOLLMANN, C. A. (2011). 
 

 

5.1.7 - 7ª ETAPA: 

 

 

Na análise das restrições climáticas para o cultivo da roseira no que se refere 

à totalidade dos elementos climáticos, após cruzadas as condições de aptidão , 

inaptidão e área marginal, foram criadas outras 4 sub-classes apenas dentro das 

classes de aptidão e de área marginal do ponto de vista climático, pois a inapta é 

totalmente restritiva, adotando-se como base a metodologia adotada pela Secretaria 
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da Agricultura do Rio Grande do Sul (1978)3. Tais classes de restrições podem ser 

melhor visualizadas na Tabela 18. 

 
 

Tabela 18 – Subclasses de restrições climáticas associadas às áreas aptas e marginais ao cultivo de 
rosas no Rio Grande do Sul. 

 
Classe Restrições 

Classe 1a Restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às 
Horas de Frio abaixo de 10°C entre maio e setembro; e às Rajadas 
de Vento (Velocidade de Rajada superior a 46m/s). 

Classe 1b Restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às 
Horas de Frio abaixo de 10°C entre maio e setembro; às condições 
médias de Umidade Relativa do Ar superiores à 75%, à insolação 
inferior à 6 horas/dia e Radiação Solar inferior a 2000Lux/dia; e às 
Rajadas de Vento (Velocidade de Rajada superior a 46m/s). 

Classe 2a Restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às 
Temperaturas Máximas e Mínimas Médias; às Horas de Frio abaixo 
de 10°C entre maio e setembro; e às Rajadas Anuais Médias de 
Vento, superiores à 46 m/s; 

Classe 2b Restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às 
Temperaturas Máximas e Mínimas Médias; às Horas de Frio abaixo 
de 10°C entre maio e setembro; às condições médias de Umidade 
Relativa do Ar superiores à 75%, à insolação inferior à 6 horas/dia e 
Radiação Solar inferior a 2000 Lux/dia; e às Rajadas de Vento 
(Velocidade de Rajada superior a 46m/s). 

 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Essas sub-classes foram criadas para atender às exigências climáticas da 

roseira, pois, sendo uma região classificada como apta ou marginal do ponto de 

vista da temperatura média, esta mesma região pode apresentar condições 

climáticas desfavoráveis para seu cultivo no que se refere aos demais atributos 

climáticos, o que pode melhor ser evidenciado através do uso destas sub-classes de 

aptidão climática. 

 

 

 

 
                                                 
3 SECRETARIA DA AGRICULTURA. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Zoneamento Agrícola 
– Indicação de Culturas e Disponibilidade de Solo a nível de Município. Porto Alegre. FEPAGRO, 
1978. 
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5.1.8 - 8ª ETAPA: 
 

 

Por fim, fez-se a edição final dos mapas, na qual se construiu a montagem da 

toponínima, legenda, indicação do Norte geográfico, entre outras informações 

inerentes a um mapa, e que foi realizada no software ARCGIS Free 3.2, em função 

de possuir uma interface e apresentação final (editoração) mais clara e objetiva em 

comparação com outros SIGS, conforme mostra a Figura 46. 

 

 
Figura 46 – Edição cartográfica final. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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5.2 – DO ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO PARA OS ANOS 

REPRESENTATIVOS DE PADRÕES MAIS CHUVOSOS (2002), MENOS 

CHUVOSOS (2004) E HABITUAIS (2007) – ZONEAMENTO DOS 

ATRIBUTOS CLIMÁTICOS E CRUZAMENTO DOS DADOS. 

 

 

Para o desenvolvimento desta etapa da pesquisa, fez-se um resgate 

metodológico para a seleção de anos-padrões em relação à dinâmica atmosférica 

regional do Rio Grande do Sul, firmando-se, principalmente, nos trabalhos de 

MONTEIRO (1963, 1969, 1971), SARTORI (1979, 1980, 1981, 1993a, 2003) e 

WOLLMANN; SARTORI (2009). 

 Foram trabalhados os dados climáticos mensais e anuais apenas das 25 

Estações Meteorológicas do Estado do Rio Grande do Sul (Tabela 15) da rede de 

estações meteorológicas da FEPAGRO, sendo consultados inicialmente os dados 

de pluviometria mensal e anual, do período entre janeiro de 1980 a dezembro de 

2009, totalizando 30 anos de análise de dados para a seleção dos anos-padrões 

habitual, mais chuvoso e menos chuvoso do ponto de vista da circulação 

atmosférica regional (Tavares, 1976; Monteiro, op. cit.; Sartori, op. cit.). 

De posse dos totais pluviométricos mensais do período, foi calculada a média 

de precipitação para o Rio Grande do Sul para os 30 anos de dados. Dessa forma, 

foram construídos gráficos de variação anual das chuvas com a finalidade de se 

escolher os três anos representativos de uma circulação atmosférica que resultasse 

em situações habituais, mais chuvosas e menos chuvosas, dando-se preferência 

para anos mais recentes (Figura 47). 
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Figura 47 – Gráfico de variação anual da precipitação no Rio Grande do Sul para 25 estações 
analisadas no período de 1980 a 2007. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 
 

 

 Conforme SARTORI (1993a, 1993b, 1993c), para o Rio Grande do Sul não se 

pode falar em ano seco, pois as chuvas são distribuídas regularmente ao longo do 

ano, e mesmo quando há uma baixa significativa dos totais pluviométricos, não se 

pode considerar como um ano-padrão seco, visto que o volume total de chuvas 

ainda é superior ao índice que caracteriza aridez climática (Nimer, 1979), recebendo, 

portanto, o nome de ano-padrão menos chuvoso. 

 Assim, foi caracterizado como ano-padrão habitual para o Rio Grande do Sul 

os anos nos quais os totais pluviométricos registrados encontravam-se no intervalo 

de 1300 mm a 1800 mm anuais, os mais chuvosos com índices superiores a 1800 

mm e os anos-padrão menos chuvosos são os de totais anuais de chuva inferiores a 

1300 mm (Ruoso, et. al., 2006). 

 Consideraram-se, também, para a seleção dos casos, os anos que 

possuíssem uma uniformidade na distribuição temporal mensal dos totais 

pluviométricos do período analisado, seja essa pluviometria registrada normal, 

supranormal ou infranormal. 

 O ano representativo como o habitual entre a série histórica citada foi o ano 

de 2007 (total de chuva de 1699,4 mm), que registrou o valor mais próximo do 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 
 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
132

apresentado pela média histórica, que foi de 1634,5 mm. O ano mais chuvoso 

selecionado foi o de 2002, sendo um ano caracterizado pela forte influência do 

fenômeno El Niño e foi o mais chuvoso da série de 30 anos, registrando-se uma 

média para o Estado de 2197,0 mm. E como ano-padrão menos chuvoso destacou-

se o ano de 2004, já estudado por Silveira, et. al., (2006) como sendo um ano com 

totais pluviométricos bem abaixo dos valores habituais, e foi o menos chuvoso de 

toda a série analisada, com total anual média para o Rio Grande do Sul de 1192,3 

mm. 

A Figura 48 traz a variação mensal da precipitação nos três anos 

selecionados, bem como a média mensal histórica, sendo possível evidenciar a 

distribuição quase homogênea ao longo do ano, o que fortalece a caracterização de 

mais chuvoso, menos chuvoso e habitual. 

 

 
Figura 48 – Pluviometria mensal em 2002, 2004 e 2007. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
  

 

Para a espacialização dos mapas referentes aos atributos do clima, foram 

utilizadas além das 25 (vinte e cinco) estações da FEPAGRO, 42 (quarenta e duas) 

estações meteorológicas da rede do INMET (tanto convencionais quanto 

automáticas) e de 04 (quatro) Aeroportos (localizados nos Municípios de Porto 

Alegre, Pelotas, Bagé e Uruguaiana), bem como 03 estações meteorológicas do 

Estado de Santa Catarina (Municípios de São Joaquim, Lajes e Campos Novos), 

totalizando 71 (setenta e uma) estações no Rio Grande do Sul e 03 em Santa 

Catarina (74 total), conforme mostra o Mapa da Figura 49 (Volume 2). 
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Foram utilizadas apenas 03 estações meteorológicas de Santa Catarina, pois 

estas pertencem à Rede INMET, a fim de se manter o rigor metodológico quanto à 

homogeneidade de dados e as equações para cálculo das médias, conforme foi feito 

no Rio Grande do Sul pela FEPAGRO e comentado no item 5.1 deste capítulo. 

Analisaram-se os dados climáticos referentes às médias sazonais e anuais de 

precipitação, umidade relativa do ar e temperatura do ar (e suas variações – 

temperatura média, média das máximas e das mínimas, e máximas e mínimas 

absolutas) para os anos de 2002, 2004 e 2007 em cada uma das estações 

selecionadas. 

Conforme citado no Item 2.2 (primeiro parágrafo) desta pesquisa, o objetivo 

foi classificar o maior número de atributos do clima para sua inclusão no 

zoneamento. Logo, não se optou pela construção de um Zoneamento Agroclimático 

baseado nas Normais Climatológicas de 1980 a 2009 em função da escassez destes 

dados, uma vez que estavam disponíveis apenas dados referentes à precipitação 

(total sazonal e anual), temperatura média do ar e umidade relativa do ar (médias 

sazonais e anuais).  

Assim, deu-se início à construção dos mapas de isolinhas de representação 

espacial dos elementos climáticos dos anos-padrões, uma vez que não há Atlas, ou 

mapas, para tais representações, à exceção dos Boletins Agrometeorológicos da 

FEPAGRO, nos quais apenas encontram-se mapeados a previsão de chuva 

trimestral e o desvio padrão registrado pós-trimestre. Nesse sentido, seguem-se as 

etapas metodológicas, explicadas mais detalhadamente. 
 

 

5.2.1 - 1ª ETAPA: 
 

 

De posse dos dados coletados a partir das estações, foram construídas 

tabelas, com auxílio do software Microsoft Excel 2003. Tais tabelas referem-se ao 

banco de dados do SIG Surfer 8.0, que gerou as isolinhas. Para a construção do 

banco de dados do Surfer 8.0, deve-se ordenar em cada coluna da tabela as 

coordenadas UTM X e Y da estação meteorológica, bem como o registro do atributo 

climático, conforme ilustrado na Figura 50. 
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Figura 50 – Construção do banco de dados do Surfer 8.0, em ambiente do MS Excel (Coluna A – 
UTM X / Coluna B – UTM Y / Coluna C – atributo climático). 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Dessa forma, foram construídas 105 (cento e cinco) tabelas como a 

representada na Figura 49, uma para cada elemento e para cada condição temporal 

(estações do ano e anual) e para cada ano-padrão.  

 

 

5.2.2 - 2ª ETAPA: 

 

 A segunda etapa consiste na geração das isolinhas dos elementos climáticos, 

que puderam ser construídas utilizando-se o SIG Surfer 8.0. Para tal, em ambiente 

de trabalho, foi necessário importar as tabelas (banco de dados) construídas na 

primeira etapa (item 5.2.1). Deve-se localizar o arquivo Excel (formato .xls) o qual 

possui o banco de dados, e ao importá-lo para o programa, organiza-se, na Janela 

GRID-DATA, nas colunas A, B e C os valores de X, Y e Z, conforme mostrados na 

Figura 50, bem como fez-se a seleção do método de interpolação geoestatística, 

que no caso, foi utilizado a “krigagem”4 (Figura 51). 

 

                                                 
4 Método mais utilizado para a espacialização de dados geográficos pontuais. 
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Figura 51 – Ajuste das coordenadas X, Y e Z e método de interpolação 
para geração das isolinhas climáticas dos anos-padrões no Sufer 8.0. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

5.2.3 - 3ª ETAPA: 

 

 

 Após ordenadas as coordenadas de interpolação, o Surfer 8.0 cria e salva 

automaticamente o banco de dados georreferenciado, bem como as isolinhas no 

formato GRID, mas não as abre em ambiente de trabalho. Assim, a terceira etapa 

corresponde à abertura do arquivo em formato GRID, que contém a isolinha 

propriamente dita. A Figura 52 mostra basicamente o processo de geração da 

isolinha. 

 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 
 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
136

 
Figura 52 – Processo de abertura do banco de dados GRID, que contém as isolinhas mapeadas. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

 

5.2.4 - 4ª ETAPA: 

 

 

A quarta etapa consiste na exportação dos vetores mapeados (isolinhas) para 

o software AUTOCAD Education Edition Free 2009, ou seja, transformar as isolinhas 

em formato GRID para formato DXF, pois se torna necessária a edição dos vetores, 

como transformar as linhas em polígonos e ajustá-las aos limites territoriais do Rio 

Grande do Sul, o que pode ser feito apenas neste software de edição de vetores, 

conforme pode ser visualizado na Figura 53. 
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Figura 53 – Processo de exportação de base do Surfer 8.0 (em formato GRID), para AUTOCAD 
(formato DXF) e edição/fechamento dos vetores. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

5.2.5 – Da 5ª a 8ª ETAPAS: 
 

 

A quinta etapa deste processo de criação do banco de dados dos anos-

padrões para posterior realização do zoneamento agroclimático nestes três cenários 

pode ser considerada idêntica às etapas 2 a 5 do Zoneamento Agroclimático das 

Normais Climatológicas da FEPAGRO (item 5.1, sub-itens 5.1.2 a 5.1.5, deste 

capítulo), consistindo, respectivamente, às etapas de construção dos vetores, 

exportação para o formato Shapefile (SIG ARCGIS), construção do banco de dados 

climático e banco de dados relacionado às condições de aptidão e inaptidão 

climático. 

Entretanto, as pastas e subpastas que compõem o banco de dados referentes 

aos dados climático-cartográficos dos anos-padrões mais chuvoso, menos chuvoso 

e habitual são organizadas de modo diferente, pois é maior o número de variáveis 
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climáticas a serem arquivadas, uma vez que correspondem à quatro estações e 

condição anual de 3 anos representativos, conforme mostra a Figura 54. 

 

 
Figura 54 – Esquema de armazenamento do banco de Dados 

Climático-cartográficos dos Anos-Padrões. 
 

Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

Além disso, na construção do banco de dados climático, foi menor o número 

de variáveis climáticas a serem ajustadas, pois para os anos-padrões, foram 

consideradas apenas a Temperatura do Ar (e suas variações), a Precipitação 

Pluviométrica e a Umidade Relativa do Ar. Entretanto, por se tratar de três anos 

diferentes, e análise dos referidos elementos nas quatro estações do ano e situação 

anual, o banco de dados, ao final, tornou-se maior em comparação com o banco de 

dados das Normais Climatológicas. 

 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 
 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
139

5.2.6 - 9ª ETAPA: 
 

Esta etapa é idêntica à sexta etapa do Zoneamento das Normais 

Climatológicas (item 5.1, subitem 5.1.6, deste capítulo), na qual previu-se a 

sobreposição dos “layers” referentes aos elementos climáticos cartografados para 

cada ano-padrão e em cada situação (sazonal e anual). 

A Figura 55 traz os cruzamentos realizados para alcançar o resultado final 

(mapa de Zoneamento Agroclimático) para cada um dos anos-padrões. Os 105 

mapas criados a partir das 105 tabelas dos elementos do clima referentes às 

estações do ano e situação anual dos três anos-padrões considerados (subitem 

5.2.1), ao final, transformaram-se em apenas 15 mapas (04 sazonais e 01 anual) 

para cada um dos anos-padrões. 

 

 
Figura 55 – Sobreposição de “layers” (mapas) para obtenção do zoneamento agroclimático em 
situações sazonais e anual, para cada um dos anos-padrões considerados. 
 
ORG.: WOLLMANN, C. A. (2011). 
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5.2.7 - 10ª e 11ª  ETAPAS: 
 

 

Na análise das restrições climáticas para o cultivo da roseira no que se refere 

à Temperatura do Ar (e suas variações), a Precipitação Pluviométrica e a Umidade 

Relativa do Ar, que foram consideradas no zoneamento agroclimático dos anos-

padrões, após cruzadas as condições de aptidão, de área marginal, e de inaptidão, 

foram criadas outras 4 sub-classes, semelhantes às utilizadas na Tabela 18, mas 

apenas para Temperatura, e Umidade, baseando-se na metodologia adotada pela 

Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul (1978). Tais classes de restrições 

podem ser melhor visualizadas na Tabela 19. 

 
 

Tabela 19 – Subclasses de restrições climáticas associadas às áreas aptas e marginais ao cultivo de 
roseiras no Rio Grande do Sul, para o Zoneamento Agroclimático dos Anos-Padrões Mais Chuvoso 

(2002), Menos Chuvoso (2004) e Habitual (2007). 
 

Classe Restrições 
Classe 1a Restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; 
Classe 1b Restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às 

condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores à 75%, 
Classe 2a Restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às 

Temperaturas Máximas e Mínimas Médias; 
Classe 2b Restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às 

Temperaturas Máximas e Mínimas Médias; e às condições médias 
de Umidade Relativa do Ar superiores à 75%, 

 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Essas sub-classes assim, como as apresentadas na Tabela 18, foram criadas 

para atender às exigências climáticas da roseira, pois, sendo uma região 

classificada como apta ou marginal do ponto de vista da temperatura média, esta 

mesma região pode apresentar condições climáticas desfavoráveis para seu cultivo 

no que se refere às variações da temperatura calculada e à umidade relativa do ar, o 

que pode melhor ser evidenciado através do uso destas sub-classes de aptidão 

climática. 

Por fim, fez-se a edição final dos mapas, na qual se construiu a montagem da 

toponínima, legenda, indicação do Norte geográfico, entre outras informações 
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inerentes a um mapa, e que foi realizada no software ARCGIS Free 3.2, conforme já 

foi mostrado na Figura 46. 

 

 

5.2.8 - 12ª ETAPA – ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO FINAL 

 

 

Esta última etapa consistiu na sobreposição do Zoneamento das Normais 

Climatológicas com o Zoneamento dos Anos-Padrões, estação do ano com estação 

do ano, e situações anuais. Dessa forma, foram cruzados, no SIG ARCGIS, quatro 

mapas de zoneamento agroclimáticos, por exemplo, 04 situações de aptidão 

climática para a produção da roseira na primavera, sendo uma a situação de 

primavera referente às Normais Climatológicas, e três primaveras referentes aos três 

anos-padrões. 

Teve-se, ao final, o mapa Zoneamento Agroclimático Final, no qual constam 

as aptidões ligadas às Normais Climatológicas e aos anos que representam 

condições habituais de circulação atmosférica regional, bem como de condições 

infra e supranormais do ponto de vista da precipitação pluviométrica. 

Nesse sentido, a Figura 56 mostra o processo de cruzamento (overlay) 

realizado para alcançar o resultado final (mapa de Zoneamento Agroclimático Final) 

para cada uma das estações do ano e situação anual. Assim, de um total de 20 

mapas de Zoneamento Agroclimático, restaram cinco mapas de análise final. 
 

 
Figura 56 – Sobreposição de “layers” para obtenção do Zoneamento Agroclimático Final (Normais 
Climatológicas e Anos-Padrões) para cada uma das situações sazonais e anuais consideradas. 
 
ORG.: WOLLMANN, C. A. (2010). 
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5.3 DA GÊNESE DAS CONDIÇÕES DE APTIDÃO CLIMÁTICA PARA AS 

ROSEIRAS NO RIO GRANDE DO SUL ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO DA 

DINÂMICA ATMOSFÉRICA REGIONAL 

 
 
 A proposta de se investigar a dinâmica atmosférica regional das áreas 

produtoras de roseiras no Rio Grande do Sul assenta-se sobre o grande paradigma 

da Geografia e da Climatologia Geográfica: o Ritmo Climático. 

 Propor um Zoneamento Agroclimático baseando-se apenas em médias dos 

elementos climáticos pode mascarar a realidade de muitas áreas, como, por 

exemplo, a de uma área que foi classificada como Apta do ponto de vista de aptidão 

agroclimática. 

 Na análise, pelo menos diária do clima (ritmo climático) podem ser 

evidenciadas as reais condições climáticas, como situações de elevada temperatura, 

evento localizado de precipitação extrema e ventos fortes, que podem ser decisivos 

em uma cultura de roseiras, dada a sua fragilidade, por exemplo, principalmente de 

suas pétalas. 

 Residem nas condições climáticas diárias a dependência da quantidade e a 

qualidade de um cultivar de roseiras ao ar livre. Em uma análise de médias, por 

exemplo, durante determinado mês as condições médias de temperatura foram 

ideais para o cultivo, entretanto, durante alguns dias desse mesmo mês, pode ter 

ocorrido uma onda de calor, ou um vento forte (rajada), danificando seriamente o 

roseiral. 

Para tal, Mota (1985, p. 173) coloca que: 

 
As temperaturas mínimas e máximas letais que limitam o crescimento 
das plantas merecem uma consideração particular nas análises que 
são realizadas para determinar a possibilidade de uma cultura em 
dada região. As épocas intermediárias nas quais aquelas 
temperaturas ocorrem nas metades superiores e inferiores da curva 
anual das variações de temperatura limitam o período ou número de 
dias por ano durante os quais a planta pode vegetar... Todavia, é de 
utilidade saber as épocas médias nas quais ocorrem outros níveis 
extremos porque a distribuição geográfica das espécies pode ser 
limitada por outros valores... e outras temperaturas podem significar o 
ideal das necessidades bioclimáticas para o desenvolvimento. 
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É nessa perspectiva, portanto, que a análise climática em escala diária pode 

mostrar as reais condições enfrentadas por uma plantação de flores que é 

extremamente sensível às mudanças bruscas do tempo, como a Roseira. Mota; 

Agendes (1986, p. 93) reforçam essa escala de análise climática, ao colocarem que: 

 
Para ter sucesso os modelos agroclimáticos necessitam mais do que 
computadores. Necessitam a obtenção de dados históricos 
(meteorológicos e de rendimentos)... Além do conhecimento dos tipos 
de solo, sua retenção de umidade e outras características do 
ambiente, são necessários dados meteorológicos diários (precipitação 
pluvial, temperatura do ar, insolação, entre outros)... para os modelos. 

  

Nesse sentido, pretendeu-se investigar a circulação atmosférica regional 

através da análise da participação dos sistemas atmosféricos no Rio Grande do Sul, 

nos meses representativos de verão, outono, inverno e primavera, correspondendo, 

respectivamente, aos meses de janeiro, abril, julho e outubro durante os anos de 

2002, 2004 e 2007. 

Assim, foram utilizados apenas os dados das estações meteorológicas da 

rede da FEPAGRO de cidades localizadas nas regiões produtoras de roseiras, a fim 

de se manter a homogeneidade dos dados uma vez que foi desta mesma rede que 

foram utilizados os dados da base climática do mapeamento dos anos-padrões mais 

chuvoso, menos chuvoso e habitual. A Tabela 20 mostra as estações 

meteorológicas utilizadas nas regiões produtoras de roseiras. 
 

Tabela 20 – Regiões produtoras de roseiras no Rio Grande do Sul, Municípios e Estações 
Meteorológicas a serem utilizadas para a Análise Rítmica, e elementos meteorológicos selecionados. 

 

Região Produtora Município /Estação Órgão Elementos 
Litoral Norte Maquiné FEPAGRO P, T, U 
Litoral Sul Pelotas FEPAGRO P, T, U 
Serra Gaúcha Caxias do Sul FEPAGRO P, T, U 
Hortênsias Veranópolis FEPAGRO P, T, U 
Planalto Passo Fundo FEPAGRO P, T, U 
Noroeste Santa Rosa FEPAGRO P, T, U 
Centro-Oeste Santa Maria FEPAGRO P, T, U, PA 
Vale do Caí Taquari FEPAGRO P, T, U 

P – Precipitação Pluviométrica; T – Temperatura do Ar; U – Umidade Relativa do Ar; 
PA – Pressão Atmosférica. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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De posse dos dados climáticos foram construídos os gráficos de Análise 

Rítmica, com o auxílio do software RITMOANÁLISE (Borsato, Borsato, Sousa, 

2004), conforme representado na Figura 57. Ao final, resultaram 96 gráficos de 

análise de circulação atmosférica regional, quatro gráficos para cada ano, em oito 

estações da FEPAGRO, que podem ser melhor visualizados através dos Anexos 01 

a 08. 

 

 
Figura 57 – Ambiente de trabalho do Software Ritmo Análise, que constrói rapidamente os gráficos 
de representação concomitante dos elementos do clima em escala diária. 
 
Fonte: (Borsato, Borsato, Sousa, 2004). 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

Foram feitas investigações apenas em relação aos sistemas atmosféricos 

(massas de ar e sistemas produtores de chuva – correntes perturbadas) envolvidos, 

identificando-os com auxílio de Imagens de satélite e cartas sinóticas. Ressalta-se 

que, conforme foi mostrado na Tabela 20, foram feitos gráficos de Análise Rítmica 

em oito localidades representativas de regiões produtoras de roseiras no Rio Grande 

do Sul, averiguando-se, concomitantemente, em escala regional, a participação dos 

sistemas produtores do tempo e do clima.  

. 
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Assim, foi sobre os mapas de Zoneamento Agroclimático Final que se discutiu 

a participação dos sistemas atmosféricos na definição das áreas aptas, marginais e 

inaptas. 
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5.4 – DO BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO - CARACTERIZAÇÃO 
 
 

 De posse dos valores mensais históricos de temperatura média e precipitação 

das Estações da FEPAGRO, foram realizados os Balanços Hídricos Climatológicos 

(BHC) para caracterização das regiões produtoras de roseiras no Rio Grande do Sul, 

conforme espacializadas na Figura 49. 

Para a realização do BHC foi utilizada a planilha de cálculo do BHC Normal, 

desenvolvida por Rolim, et. al. (1998) e que considera em sua interface a 

metodologia proposta por Thornthwaite; Mather (1955). 

No cálculo do BHC normal das Normais Climatológicas foram utilizados dados 

climáticos diários de 1 (um) município que possuísse estação meteorológica da 

FEPAGRO em cada região produtora, totalizando 8 estações, uma vez que pode 

refletir as condições meteorológicas da região produtoras de rosas (Sartori, 2003). A 

Tabela 20 evidenciou as estações meteorológicas utilizadas como referência nas 

regiões produtoras de roseiras para a determinação do BHC. 
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5.5 – DO TRABALHO DE CAMPO5 – INVESTIGAÇAO DO 

CONHECIMENTO EMPIRICO E DO CIENTÍFICO 

 
 
 As formas de investigação do conhecimento das pessoas, seja este 

conhecimento empírico ou cientifico, que tenham vivenciado determinados 

fenômenos naturais, não é tarefa fácil, pois encontrar pesquisas que podem ser 

aplicadas à realidade pessoal de cada área de estudo e objetivos de trabalho é 

difícil, dado ao pequeno número de pesquisas voltadas para este objetivo. 

Conforme aborda Oliveira; Del Rio (1996, p. 10), atribuir caráter científico a 

um estudo calcado na fenomenologia requer que sejam:  
 

Os resultados expressos das percepções, dos processos cognitivos, 
julgamentos e expectativas da cada indivíduo... que, embora também 
admita correlações, é incomensurável e, portanto, impossível de se 
verificar pelas relações diretas de causa-efeito e de ser compreendida 
em sua plenitude. 

 

 

 Nesse sentido, os trabalhos de percepção ambiental e climática para o Rio 

Grande do Sul restringem-se aos de Sartori (2000; 2002; 2003a; 2003b; 2005), e a 

referida autora baseou-se em Whyte (1978) para investigar e avaliar qualitativa e 

quantitativamente a percepção climática da população da região central do Estado. 

Segundo Sartori (2005, p. 1): 

 
A percepção ambiental do homem rural resulta da perspicácia, 
inteligência, atenção, vivência/experiência e sensibilidade individual 
frente aos acontecimentos do seu entorno natural; [e] por 
necessidade prática, a observação da natureza no seu trabalho... 

 

Ressalta-se aqui que não se pretendeu investigar a percepção climática dos 

floricultores, especialmente os roseiristas, mas apenas observar se, com sua vasta 

experiência no cultivo da roseira, o que tem acontecido de geração em geração, as 

condições climáticas do Rio Grande do Sul têm sido ou não favoráveis ao cultivo de 

roseiras. As mesmas questões também foram feitas a pesquisadores da floricultura 

ornamental no Estado, obviamente respeitando-se a linguagem técnica. 

                                                 
5 Ressalta-se que o trabalho de campo não se constituiu em um dos objetivos de pesquisas propostos 
para esta tese, apenas consta como procedimento metodológico. 
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Para a formulação do questionário de entrevista aos agricultores e aos 

pesquisadores, baseou-se a construção no triângulo metodológico de Whyte (op. 

cit., p.21), conforme mostra a Figura 58. 

 

 
Figura 58 – Triângulo Metodológico de Whyte. 
 
Fonte: WHYTE, A. (1978, p. 21) 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

 Para Whyte (op. cit.), certas técnicas de pesquisa manifestam o complexo 

mundo que é o das ciências interdisciplinares. Neste contexto, é que se insere a 

percepção ambiental como uma das tendências de pesquisa da Geografia, e 

também da Climatologia Geográfica, como aprofundado em Sartori (2000). 

 Assim, investigar se, na visão tanto dos agricultores quanto dos 

pesquisadores, o clima do Rio Grande do Sul tem sido ou não favorável ao plantio 

de roseiras, torna-se necessário o uso do triângulo metodológico, que serviu 

principalmente para a construção do questionário (instrumento de pesquisa) de 

entrevistas formulado para estes dois grupos de pessoas. 

 O triângulo consiste em três métodos de pesquisa em percepção do meio 

ambiente: o perguntando, o ouvindo e registrando e o observando. O primeiro 

consiste em aplicação de formulários de perguntas para ser usado em entrevistas; o 

segundo método consiste em o pesquisador ouvir e registrar, após questão 
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desencadeadora, o que o entrevistado tem a dizer sobre o tema; o terceiro, do 

observando, desenvolve-se a partir da observação pelo pesquisador do 

comportamento das pessoas frente ao fenômeno ou fato estudado. 

Deste modo, utilizou-se como método para trabalho de campo o 

“perguntando”, construindo-se os questionários de entrevistas dos Anexos 09 e 10, 

que foram aplicados junto aos pesquisadores e produtores rurais da horticultura 

ornamental em diversas universidades sul-rio-grandenses, que serão explicados a 

seguir. 

 

 

5.5.1 – Das entrevistas realizadas junto aos pesquisadores. 

 

 

As perguntas desencadeadoras que compõem o quadro do Questionário de 

Pesquisa aos Técnicos estão agrupadas em quatro partes, conforme o tipo de 

respostas. Com a aplicação do primeiro grupo de questões do formulário de 

entrevistas (Anexo 09), tais como a idade, sexo e tempo de residência no local, 

dentre outras, conforme já afirmou Tuan (1983), pretendeu-se buscar as 

interferências no processo percepto-cognitivo ambiental do entrevistado a respeito 

da produção de roseiras no Estado. 

Com a aplicação do segundo grupo de perguntas desencadeadoras, 

pretendeu-se fazer uma breve análise da vida profissional do técnico, a fim de 

evidenciar sua experiência no assunto, perguntando-se, por exemplo, há quantos 

anos se dedica à pesquisa sobre rosas e como, ou com quem, começou a pesquisar 

sobre o assunto. 

 O terceiro grupo de questões desencadeadoras visou obter-se uma análise 

sobre a planta propriamente dita, no caso, a roseira, investigando-se, do ponto de 

vista do conhecimento técnico, a melhor época para seu plantio e colheita, as fases 

fenológicas, bem como sobre o mercado consumidor do Rio Grande do Sul. 

 O Quarto e último grupo de questões refere-se ao clima do Estado, na qual o 

entrevistado foi questionado sobre seus conhecimentos relacionados às exigências 

meteorológicas das roseiras em suas fases fenológicas, bem como seu julgamento 
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sobre a (des)favorabilidade do clima do Estado para a produção de roseiras ao ar 

livre. 

5.5.2 – Das entrevistas realizadas junto aos agricultores. 

 

 

O outro Questionário de Investigação, que foi aplicado junto aos agricultores, 

assim como o dos técnicos, também foi agrupado em quatro partes, conforme o tipo 

de respostas (Anexo 10). No primeiro grupo de questões, foram levantadas 

informações como a idade, sexo e tempo de residência no local, dentre outras, 

baseando-se também nas afirmações de Tuan (op. cit.). 

O segundo grupo de perguntas desencadeadoras pretendeu-se fazer uma 

breve análise da vida agrícola do produtor rural, bem como de sua propriedade, 

perguntando-se, por exemplo, há quantos anos se dedica ao plantio de rosas, como, 

ou com quem, começou a plantar, além do tamanho da propriedade, quais as 

variedades de rosas que são produzidas e se havia o conhecimento de onde e quem 

eram os compradores. 

 Já o terceiro grupo de questões desencadeadoras visou obter-se uma análise 

sobre o conhecimento do agricultor sobre a roseira propriamente dita, investigando-

se qual a melhor época para seu plantio e colheita segundo seu juízo de valor e 

experiência como produtor rural, conhecimento sobre suas fases fenológicas, o que 

foi perguntado com um vocabulário coloquial a fim de que o agricultor entendesse o 

que lhe era perguntado. 

O Quarto e último grupo de questões referem-se ao clima do Estado, na qual 

o agricultor foi questionado sobre seus conhecimentos empíricos relacionados às 

exigências bioclimáticas das roseiras, bem como seu julgamento sobre a 

(des)favorabilidade do clima do Estado para a produção de roseiras ao ar livre. Além 

disso, foram realizadas perguntas como se já haviam tido prejuízos em seu roseiral 

em função de temporais, geadas, secas, dentre outras causas de origem climática, 

podendo indicar fenômenos climáticos que só podem ser investigados em análise 

diária. 
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6. ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO: 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Conforme relatado no Capítulo 3 desta pesquisa, os procedimentos 

metodológicos foram divididos de acordo com as especificidades a serem 

alcançadas em cada um dos objetivos propostos. Nesse sentido, este capítulo 

também está dividido com a finalidade de explicar melhor os resultados encontrados 

a partir da divisão colocada a partir da metodologia. 

O item 6.1 refere-se ao zoneamento agroclimático das Normais 

Climatológicas da FEPAGRO, bem como à espacialização dos atributos do clima. O 

item 6.2 apresenta o zoneamento agroclimático para os anos-padrões selecionados 

representativos de condições pluviométricas normais, supra e infranormais. O item 

6.3 faz referência ao zoneamento agroclimático final e a proposta de inserção da 

técnica de Análise Rítmica nos estudos de zoneamento. Por fim, o item 6.4 

apresenta as respostas coletadas através da aplicação de questionários junto aos 

técnicos e agricultores no Rio Grande do Sul. 

 

 

6.1 - DO ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO - NORMAIS 

CLIMATOLÓGICAS 

 

 

Esta etapa da pesquisa consistiu na interpretação dos mapas de zoneamento 

agroclimático para a produção de roseiras ao ar livre no Rio Grande do Sul, e foi 

dividida de acordo com os resultados encontrados no decorrer da mesma. Assim, 

esta primeira parte trata do zoneamento dos elementos climáticos que compõem os 

mapas das Normais Climatológicas da FEPAGRO. Segue-se o zoneamento 

agroclimático propriamente dito, que se constitui na interpretação zonal e 

concomitante dos elementos mapeados. 
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6.1.1 – Do Zoneamento dos Elementos do Clima 

 

 

Os atributos do clima mapeados para a construção do zoneamento das 

Normais, conforme mostrados na Tabela 14 foram individualmente espacializados, 

com a finalidade de mostrar a variação das áreas aptas, marginais e inaptas para o 

cultivo da roseira quando se realiza a zonação apenas de um elemento climático em 

comparação com a totalidade dos mesmos, o que caracteriza o conceito de 

Zoneamento Agroclimático. 

Nesse sentido, para a precipitação pluviométrica sazonal e anual, conforme 

as Normais Climatológicas da FEPAGRO, do período de 1945 – 1975, o mapa da 

Figura 591 apresenta a espacialização deste atributo, bem como a classificação 

agroclimática para cada cenário sazonal e anual. 

De acordo com o mapa da Figura 59, a precipitação no Rio Grande do Sul 

varia, sazonalmente, de valores entorno de 250 mm a 600 mm, principalmente 

quando observadas condições extremas de verão e inverno, respectivamente. 

Anualmente, a precipitação pluviométrica normal para o Rio Grande do Sul se 

estabelece entre 1100 mm e 2000 mm, sendo as áreas compreendidas pelo Planalto 

da Bacia do Paraná as que sempre registram os maiores totais pluviométricos, dado 

o efeito da orografia. 

No que se refere ao zoneamento da precipitação, o Rio Grande do Sul pode 

ser classificado como uma área apta, pois as chuvas são distribuídas regularmente 

ao longo do ano em função das sucessivas passagens frontais quase semanais 

(Sartori, 2003), não se estabelecendo, portanto, áreas marginais ou inaptas do ponto 

de vista da precipitação para a cultura da roseira. 

 

O segundo elemento climático a ser analisado foi a umidade relativa do ar. 

Segundo o mapa da Figura 60, a umidade relativa do ar sazonal e anualmente no 

Rio Grande do Sul varia entre valores médios de 50% a 85%, sendo o verão a 

estação do ano que possui os menores valores, e outono e inverno, em 

contrapartida, como as estações do ano mais úmidas para o Estado. 
                                                 
1 Todas as Figuras referentes aos mapas de espacialização dos atributos climáticos, Zoneamento 
Agroclimático e Balanço Hídrico Climatológico citados e explicados neste Capítulo 6 estão contidos 
no Volume 02 desta Tese de Doutorado. 
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Sabendo-se que a roseira se desenvolve plenamente com valores de 

umidade relativa do ar entre 60% e 70%, pois é uma planta que não se adapta a 

climas muito úmidos (Caneva, 1974), todas as estações do ano, bem como a 

situação anual, para o Rio Grande do Sul, apresentaram condições aptas, marginais 

e inaptas para o cultivo desta flor. 

As estações do ano que mais se apresentaram favoráveis ao seu cultivo 

foram a primavera e verão. Durante o outono e inverno, praticamente a maioria do 

território Sul-Rio-grandense apresentou áreas inaptas para o cultivo. Cabe ressaltar 

que a roseira é podada durante os meses de inverno, logo tais condições não são 

nocivas à esta planta uma vez que encontra-se podada. 

Em relação à situação anual, a maior parte do Estado situa-se em uma 

condição marginal do ponto de vista da aptidão climática ligada à umidade relativa. 

Percebe-se claramente, portanto, que um zoneamento alicerçado apenas na 

condição média anual é capaz de mascarar nuances e variações que só podem ser 

observadas através de um zoneamento mensal ou sazonal. Salienta-se, aqui, a 

relevância do zoneamento agroclimático sazonal e anual, conforme citado pelo 

MAPA (2010). 
 

Para a análise da temperatura média do ar, principal elemento climático a ser 

levado em consideração para o zoneamento agroclimático das roseiras ao ar livre no 

Rio Grande do Sul, pode-se observar, segundo o mapa da Figura 61, que o Estado 

apresenta, em sua maioria, condições aptas para o plantio da roseira, surgindo 

áreas marginais apenas no verão e inverno, pois as temperaturas médias variam ao 

longo do ano entre 14°C e 27°C, e a classe de aptidão climática ligada à 

temperatura do ar está entre 12°C e 24°C. 

 
Após análise da temperatura média do ar, torna-se necessária a análise das 

variações de medição relacionadas à temperatura do ar, como a temperatura 

máxima média, mínima média, máximas e mínimas absolutas. 

De acordo com os mapas de temperatura máxima média da Figura 62, o Rio 

Grande do Sul apresenta valores que variam de 16°C no inverno e atingem 36°C 

durante o verão. Em tal situação, apenas o verão torna-se uma época 

completamente inapta para a o cultivo da roseira quando levado em consideração 

apenas a temperatura máxima média. Para as condições primaveris, outonais, 
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invernais e anuais, o Estado apresenta condições de marginais à aptas para o 

cultivo, sendo inapta apenas uma pequeno setor do noroeste do território sul-rio-

grandense nas condições primaveris e outonais. 

Neste caso, a temperatura do ar quando inserida em estudos de zoneamento 

agroclimático, sua condição média torna-se importante para a definição de classes 

de aptidão, entretanto, é na sua variabilidade intra e interanual que podem residir as 

condições de inaptidão para determinada cultura. Nesse sentido, torna-se importante 

levar, também, em consideração, as variações das medições da temperatura do ar 

nos estudos de zoneamento agroclimático. 
 
 
 Quando analisada a temperatura mínima média do ar para o Rio Grande do 

Sul (mapa da Figura 63), percebe-se uma inversão do quadro apresentado pela 

temperatura máxima média do ar. Os valores registrados de temperatura obviamente 

são inferiores, variando de 06°C para condições invernais, até máximas de 20°C 

para condições vernais, o que confere ao verão uma época do ano totalmente apta 

para o cultivo das roseiras no que diz respeito à variação das temperaturas mínimas 

médias do ar. 

 Para as situações primaveris, outonais e anuais, o Rio Grande do Sul pode 

ser enquadrado como uma área marginal para o cultivo da roseira, quando levado 

em consideração apenas esta variação de leitura da temperatura do ar, à exceção 

da faixa litorânea e fronteira com a Argentina. 

Entretanto, o inverno apresenta-se como uma época do ano totalmente 

restrita (inapta) para o cultivo da roseira, pois, conforme visto pela bibliografia citada 

que, abaixo de 10°C, a roseira cessa seu crescimento, comprometendo o 

desenvolvimento da planta, e consequentemente da flor, que é comercializada. 

Assim, as análises relativas à temperatura mínima média inferior mostram que 

regiões que apresentam baixas temperaturas em determinados períodos do ano 

podem ser regiões que ofereçam riscos a quem planta a roseira, situação 

agroclimática que não poderia ter sido flagrada caso fosse levada apenas em 

consideração a temperatura média do ar. 
 

 
Além das variações de medições da temperatura do ar, como as médias 

máximas e mínimas, há o registro das máximas e mínimas absolutas, que são os 
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valores reais máximos e mínimos registrados pela temperatura, logo, não constituem 

médias, mas sim, registros pontuais. 

Para a temperatura máxima absoluta registrada nas Normais Climatológicas 

no Estado do Rio Grande do Sul, sua espacialização encontra-se na Figura 64 

observam-se temperaturas máximas absolutas sempre acima dos 30°C, à exceção 

do inverno na divisa com Santa Catarina, no Planalto da Bacia do Paraná, local onde 

as temperaturas são mais reduzidas devido à altitude. 

 Nesse cenário, em todas as estações do ano, bem como na situação anual, o 

Rio Grande do Sul apresenta-se como uma área totalmente desfavorável para o 

cultivo da roseira ao ar livre. Logo, os valores de temperatura máxima absoluta 

definem-se como uma grande condição de desfavorabilidade do cultivo desta flor no 

Estado, mesmo em áreas que podem ser classificadas como aptas, mas se a 

temperatura atingir valores semelhantes a este, e se tal condição perdurar por muito 

tempo, certamente processos fisiológicos levarão à morte do tecido vegetal por 

conta do excesso de transpiração exercido pela planta, mesmo em uma área 

primeiramente classificada como apta. Dessa forma, são nas variações extremas 

que podem ser encontrados os grandes entraves do ponto de vista climático para o 

desenvolvimento pleno de uma cultura agrícola.  

 

 Assim como na temperatura máxima absoluta do ar, o mesmo quadro 

climático pode ser descrito na análise da temperatura mínima absoluta do ar (Figura 
65), que varia ao longo das estações do ano de valores entre -5°C (Serra do 

Nordeste, no inverno) e 12°C (verão do Litoral), permanecendo o Estado sempre 

com temperaturas mínimas absolutas abaixo de 0°C. 

 Tal condição confere ao Rio Grande do Sul a inaptidão para o cultivo da 

roseira em qualquer estação do ano e anualmente (à exceção do litoral sul-rio-

grandense, durante o verão, que por efeito da maritimidade não é tão frio). 

Temperaturas extremamente reduzidas comprometem não só a parte externa da 

planta, uma vez que pode congelar a água dos tecidos e leva-los à morte, notado 

através do escurecimento de partes da planta (necrose), mas também seu sistema 

radicular, pois o abaixamento significativo da temperatura significa que o solo perdeu 

muita energia para a atmosfera, e esta perda pode levar tanto a água do solo quanto 

o sistema radicular da planta ao congelamento, comprometendo-a irreversivelmente. 
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 Mais uma vez reforça-se que é, também, nas condições extremas e mínimas 

de temperaturas que podem residir condições de inaptidão climática como fator de 

desenvolvimento pleno em áreas aptas. 
 

 No que se refere às horas de frio, tanto abaixo de 10°C quanto de 7°C, a 

FEPAGRO realizou a contagem do número de horas, entre maio e setembro, ao 

longo do período de 1945 a 1975 (Normais Climatológicas) no qual a temperatura 

permanece abaixo destes valores. Conforme Mota (1985), a maioria dos vegetais 

inicia algum processo de redução de crescimento quando a temperatura atinge 

10°C. 

Para o Rio Grande do Sul, conforme o mapa da Figura 66, de maio a 

setembro, o Estado apresenta de 500 a 1000 horas com temperatura abaixo de 

10°C, e de 100 a 500 horas com temperaturas abaixo de 7°C. Tal condição 

climática, independente do tempo de duração destas temperaturas, o Estado foi 

classificado como área inapta, pois, no caso da roseira, esta planta literalmente 

cessa seu crescimento abaixo desta faixa térmica. 

Nesse sentido, assim como na análise das temperaturas máximas e mínimas 

absolutas, as horas de frio podem ser consideradas momentos nos quais surgem 

condições de inaptidão climática como fator de desenvolvimento pleno dos roseirais, 

mesmo estes se localizando em áreas aptas para seu cultivo.  

 
 Na análise do vento, especialmente ligada à sua velocidade, conforme 

salientado na metodologia (item 5.1) os dados foram coletados a partir dos mapas 

do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, elaborado pela Secretaria Estadual de Minas, 

Energia e Comunicação (SEMC) para o levantamento do potencial eólico do Estado. 

 Nesse sentido, na análise da velocidade média do vento, sazonal e anual, o 

Rio Grande do Sul apresentou-se como uma área apta para o cultivo da roseira, na 

qual a velocidade média do vento varia anualmente entre 4 m/s e 9 m/s, sendo 

classificado, segundo a Escala de Beaufort, como ventos fracos a moderados, nos 

quais apenas poeiras e papéis são levantados, bem como movem-se os galhos das 

árvores. 

 Entretanto, pode-se dizer, de antemão, que o vento é o atributo climático que 

possui maior variabilidade, uma vez que responde aos movimentos da dinâmica 

atmosférica nas diversas escalas. Assim, apenas a velocidade média do vento não 
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seria um parâmetro confiável de análise. Dessa forma, adicionou-se ao estudo o 

mapa de velocidade atingida pelas rajadas anualmente (Figura 67). 

 Ao se analisar as rajadas de vento, que ultrapassam os 46 m/s (velocidade de 

furação, segundo a Escala de Beaufort), o Rio Grande do Sul torna-se uma área 

inapta para o cultivo, não só de roseiras, mas de qualquer outra planta que se 

projeta acima da superfície, pois uma rajada com esta velocidade pode levar à perda 

total da cultura, dependendo da fase na qual ocorra. 

Assim como na análise das temperaturas máximas e mínimas absolutas, as 

rajadas de vento podem ser consideradas condições de desfavorabilidade climática 

para o desenvolvimento pleno dos roseirais.  

 
 A radiação solar, por sua vez, um dos principais elementos de 

desenvolvimento dos vegetais, no Rio Grande do Sul não se apresenta como um 

elemento climático favorável ao cultivo de roseiras, conforme mostram os mapas da 
Figura 68. 

 Nas condições primaveris, outonais e anuais, o Estado como um todo se 

apresenta como uma área marginal, que pode ser considerada favorável ao 

desenvolvimento da roseira, mas não se constituiria em uma condição ótima para a 

planta. O verão apresenta duas áreas classificadas como aptas para o 

desenvolvimento pleno da roseira, localizadas no noroeste e fronteira com Argentina 

e no litoral e centro-sul do Estado. 

 Em relação ao inverno, o território sul-rio-grandense apresentou-se como 

totalmente inapto para o cultivo da roseira, ou seja, as condições de energia solar 

são inferiores ao exigido pela cultura. Cabe ressaltar que os roseirais são podados 

nesta época, portanto, a redução da radiação solar nesta época não constitui um 

fator negativo ao desenvolvimento vegetal, que necessita do período de dormência.  

 

 Por fim, na análise da insolação, como visto anteriormente, a roseira não 

possui fotoperíodo, ou seja, não necessita de um determinado número de horas de 

brilho solar para que saia do estágio de dormência invernal, mas segundo Petry 

(2000), são ideais os dias nos quais a insolação dure de 6 a 7 horas. 

 De acordo com o mapa da Figura 69, o inverno é a estação do ano na qual 

são registrados os menores períodos de insolação, com uma média de 420 horas ao 

final da estação, o que daria, em média, 4,6 horas de sol por dia, abaixo do exigido 
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pela cultura. Logo, o inverno seria a estação inapta para o cultivo de roseiras, 

lembrando-se que nesta época realiza-se a poda de inverno. 

 Nas situações primaveris, outonais e anuais, o Estado apresenta-se como 

uma área marginal, à exceção do oeste na fronteira com a Argentina. O verão 

destaca-se como a única época do ano em que o território do Rio Grande do Sul fica 

quase totalmente apto, apresentando médias diárias de insolação de 8,3 horas, 

acima do exigido pela cultura. 

 A insolação, portanto, mesmo não sendo determinante para o 

desenvolvimento da roseira, torna-se um fator de importância secundária, pois no 

caso da primavera e outono, quanto menor a duração do dia, menores serão as 

temperaturas e consequentemente maior os valores de umidade relativa do ar, que 

podem ser prejudiciais, pois se constitui um meio de propagação de doenças. 

  

 

6.1.2 – Do Zoneamento Agroclimático - Normais Climatológicas 

 
 

A) Balanço Hídrico Climatológico 
 
 Uma vez desenvolvidos os gráficos de BHC para as Normais Climatológicas 

da FEPAGRO nas oito regiões produtoras de roseiras no Rio Grande do Sul, foi 

construído um mapa de caráter ilustrativo do balanço hídrico nas referidas regiões, e 

que pode ser visualizado através da Figura 70. 

 De acordo com os valores de temperatura e precipitação das Normais 

Climatológicas apresentadas no mapa da Figura 70, evidencia-se que no Rio 

Grande do Sul, nas oito regiões produtoras, não se pode evidenciar a existência de 

estação seca ou com deficiência hídrica. Apenas nos municípios de Pelotas e 

Taquari pode ser observada uma redução nos meses de verão, entretanto tal 

deficiência é sumariamente reposto nos meses outonais. 

 Em todas as oito localidades, o inverno mostrou-se como a estação do ano 

que possui os maiores acumulados do ano, apresentando redução na primavera e 

verão, com o retorno à situação máxima no inverno, mas não apresentando déficits 

que possam ser prejudiciais às culturas agrícolas, inclusive à roseira. 
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 Segundo Sartori (1993), não há aumento da quantidade de chuva durante o 

inverno no Rio Grande do Sul, o que acontece é a redução dos valores de 

evapotranspiração em função de uma menor entrada de radiação solar (em função 

da posição latitudinal do Estado) e consequentemente menores temperaturas, 

favorecendo a permanência da umidade no solo. 

 Conforme Barbosa (2003) e Fraga (2007), os cultivares de roseiras são 

irrigados diariamente através de técnicas de gotejamento ou aspersão. No caso do 

Rio Grande do Sul, tal procedimento é realizado não com a intenção de reposição de 

uma situação de déficit hídrico do solo, mas apenas para manutenção da água no 

mesmo (Silva, 1987). 

 

 

A1) Primavera 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático das Normais 

Climatológicas para as condições primaveris (Figura 71), foi possível identificar 

áreas aptas de subclasse 2b para o cultivo de rosas, as quais se estendem por 

quase todo o território do Rio Grande do Sul. Apenas a leste de Porto Alegre situa-

se uma área apta de subclasse 1b; 

 

• Na região Nordeste do Rio Grande do Sul, há a ocorrência de uma pequena 

área marginal de subclasse 2b; 

 

• A temperatura média da primavera, bem como restrições às Temperaturas 

Máximas e Mínimas Absolutas; às Temperaturas Máximas e Mínimas Médias; às 

Horas de Frio abaixo de 10°C entre maio e setembro; às condições médias de 

Umidade Relativa do Ar superiores à 75%, à insolação inferior à 6 horas/dia e 

Radiação Solar inferior a 2000 Lux/dia; e às Rajadas de Vento (Velocidade superior 

a 40m/s), superiores à 46 m/s passaram a ser os fatores limitantes das áreas 

recomendadas para cultivo de rosas na região de estudo; 

 

• Todas as regiões produtoras encontram-se em área Apta tipo 2b. 

 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
160

A2) Verão 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático da Figura 72, foi 

possível identificar áreas aptas de subclasse 2a para o cultivo de rosas, as quais se 

estendem por quase todo o território do Rio Grande do Sul. Apenas as porções 

centro-nordeste, central e extremo norte apresentam áreas marginais de subclasse 

2b; 

 

• No extremo nordeste do Rio Grande do Sul, há a ocorrência de áreas inaptas 

para o cultivo de rosas; 

 

• Em condições vernais para o Rio Grande do Sul, ocorrem Restrições às 

Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às Horas de Frio abaixo de 10°C entre 

maio e setembro; e às Rajadas de Vento (Velocidade superior a 46 m/s) passaram a 

ser os fatores limitantes das áreas recomendadas para cultivo de rosas na região de 

estudo; 

 

• Todas as regiões produtoras encontram-se localizadas em áreas aptas, tipo 

2b, à exceção da Região Produtora Serra Gaúcha e leste da região Planalto, que 

localizam-se em áreas inaptas e marginais tipo 2b, respectivamente. 

 

 

A3) Outono 

 

• Para a situação outonal no Rio Grande do Sul, conforme mostra o mapa de 

Zoneamento Agroclimático da Figura 73, foi possível identificar apenas áreas aptas 

de subclasse 1a e 1b para o cultivo de rosas; A primeira zona estende-se apenas 

por um pequeno setor do território do Rio Grande do Sul, localizada no extremo 

oeste do Estado; 

 

• Não há a ocorrência de áreas marginais e inaptas para o cultivo de rosas; 
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• Em condições outonais, portanto, ocorrem restrições climáticas ao cultivo da 

rosa relacionadas às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às Horas de Frio 

abaixo de 10°C entre maio e setembro; às condições médias de Umidade Relativa 

do Ar superiores à 75%, à insolação inferior à 6 horas/dia e Radiação Solar inferior a 

2000 Lux/dia; e às Rajadas de Vento (Velocidade superior a 46 m/s) passaram a ser 

os fatores limitantes das áreas recomendadas para cultivo de rosas na região de 

estudo; 

 

• Todas as regiões encontram-se zoneadas em áreas aptas tipo 1a. Apenas o 

município de Uruguaiana (Região Produtora Centro-Oeste) localiza-se em área apta 

tipo 1b. 

 

 

A4) Inverno 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático (Figura 74), foi 

possível identificar áreas aptas de subclasse 2b para o cultivo de rosas apenas em 

uma pequena região do oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina; 

 

• No setor centro-norte do Rio Grande do Sul, há a ocorrência de uma grande 

área marginal de subclasse 2b; 

 

• Ainda, no Rio Grande é Sul há a grande ocorrência de áreas inaptas para o 

cultivo de rosas, especialmente nas porções centro-sul e extremo norte e sul; 

 

• No que tange as áreas aptas e marginais, Restrições às Temperaturas 

Máximas e Mínimas Absolutas; às Temperaturas Máximas e Mínimas Médias; às 

Horas de Frio abaixo de 10°C entre maio e setembro; às condições médias de 

Umidade Relativa do Ar superiores à 75%, à insolação inferior à 6 horas/dia e 

Radiação Solar inferior a 1000 Lux/dia; e às Rajadas de Vento (Velocidade superior 

a 46 m/s); 
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• Todas as regiões produtoras foram classificadas como inaptas. Apenas parte 

das regiões Planalto, Noroeste e Centro-Oeste foram classificadas como marginais, 

mas mesmo assim, muito restritivas (subclasse tipo 2b). 

 

 

A5) Análise Anual 

 

• Por fim, na situação anual no Rio Grande do Sul, (Figura 75), foi possível 

identificar áreas aptas e marginais de subclasse 1a, 1b e 2a para o cultivo de rosas; 

As zonas aptas estendem-se pelas regiões litorâneas, entorno de Porto Alegre e 

noroeste do Estado; 

 

• Não há a ocorrência de áreas inaptas para o cultivo de rosas; 

 

• No que se refere às condições médias anuais para o cultivo de rosas no Rio 

Grande do Sul, portanto, ocorrem restrições climáticas relacionadas às 

Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às Horas de Frio abaixo de 10°C entre 

maio e setembro; às condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores à 

75%, à insolação inferior à 6 horas/dia e Radiação Solar inferior a 2000 Lux/dia; e às 

Rajadas de Vento (Velocidade superior a 46 m/s); 

 

• Todas as regiões foram classificadas como marginais para o cultivo da 

roseira, em subtipos 1a, 1b e 2a. Apenas parte das regiões Vale do Caí, Noroeste e 

Litoral Norte puderam ser classificadas como aptas tipo 1b e 2a, respectivamente. 

 

Para sintetizar os resultados encontrados nas análises descritas nos itens A1 a 

A5, os mapas das Figuras 71 a 75 trazem, respectivamente, o zoneamento 

agroclimático do Rio Grande do Sul para condições climáticas de primavera, verão, 

outono, inverno e anual. A Tabela 21 apresenta as áreas ocupadas pelas diferentes 

zonas agroclimáticas para a produção de rosas ao ar livre no Estado do Rio Grande 

do Sul. 
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Tabela 21 – Áreas ocupadas pelas subclasses de restrições climáticas (Normais Climatológicas) 

associadas às áreas aptas e marginais ao cultivo de rosas no Rio Grande do Sul 
 

Classes de Aptidão Climática (km², % e ha) Est. 
do Ano Ap-1a Ap-1b Ap-2a Ap-2b M-1a M-1b M-2a M-2b In 

Prim.  

0,0 

8.779 

(3,1%) 

877.900 

 

0,0 

268.572 

(95,2%) 

26.857.200 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

4.655 

(1,7%) 

465.500 

 

0,0 

Verão  

0,0 

 

0,0 

221.933 

(78,7%) 

22.193.300 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

54.103 

(19,2%) 

5.410.300 

5.970 

(2,1%) 

597.000 

Outono 7.893 

(2,8%) 

789.300 

274.113 

(97,2%) 

27.411.300 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Inverno  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

12.810 

(4,5%) 

1.281.000 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

98.386 

(34,9%) 

9.838.600 

170.809 

(60,6%) 

17.080.900 

Anual 3.103 

(1,1%) 

310.300 

19.973 

(7,1%) 

1.997.300 

17.451 

(6,2%) 

1.745.100 

 

0,0 

174.810 

(62,0%) 

17.481.000 

21.668 

(7,7%) 

2.166.800 

45.002 

(15,9%) 

4.500.200 

 

0,0 

 

0,0 

 
Ap – Apta; M – Marginal; In – Inapta. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

 De acordo com a Tabela 21, pode-se observar que nas análises primaveris, 

vernais e outonais, a maior parte do Rio Grande do Sul está condicionada a um 

zoneamento apto para o plantio de roseiras, com 95,2%,78,7% e 97,2% do território, 

respectivamente. 

 São nas condições invernais que reside a inaptidão climática para o cultivo 

desta flor, totalizando 60,6% do Estado com áreas inaptas e 34,9% com áreas 

marginais com presença de subclasses muito restritivas ao cultivo (2b). 

 Na situação anual, o Zoneamento Agroclimático é condicionado às restrições 

marginais de cultivo, com predomínio da subclasse 1a (menos restritiva), 

representando 62,0% do território sul-rio-grandense, seguidas pelas subclasses 1b e 

2a, com 7,7% e 15,9%, respectivamente do Estado. As áreas aptas ao cultivo na 

análise anual somam menos de 15% do Rio Grande do Sul. 

 

 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
164

6.2 - DO ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO – ANOS-PADRÕES 
 

 

A segunda parte deste capítulo concentra-se na análise do zoneamento dos 

elementos climáticos referentes aos anos-padrões selecionados como 

representativos de padrões mais chuvosos, menos chuvosos e habitual, 

representado, respectivamente, pelos anos de 2002, 2004 e 2007. Segue-se uma 

análise sobre o Balanço Hídrico Climatológico e o zoneamento agroclimático 

propriamente dito. 

 

 

6.2.1 – Do zoneamento dos elementos do clima 

 

 

6.2.1.1 – Ano-Padrão Mais Chuvoso (2002) 

 

 

Os atributos do clima mapeados para a construção do zoneamento das dos 

anos-padrões, foram individualmente espacializados, com a finalidade de mostrar a 

variação das áreas aptas, marginais e inaptas para o cultivo da roseira quando se 

realiza a zonação apenas de um elemento climático em comparação com a 

totalidade dos mesmos, em um zoneamento de ano-padrão. 

Foram zoneados, sazonal e anualmente, para os três anos-padrões 

analisados, a precipitação pluviométrica, a umidade relativa do ar, a temperatura 

média do ar, bem como suas variações: temperatura máxima média, temperatura 

mínima média, temperatura máxima absoluta e temperatura mínima absoluta. 

O mapa da Figura 76 apresenta a espacialização da precipitação 

pluviométrica sazonal e anual, bem como a classificação agroclimática para cada 

cenário sazonal e anual. 

De acordo com o mapa da Figura 76, a precipitação no ano-padrão mais 

chuvoso de 2002 no Rio Grande do Sul variou, sazonalmente, de valores em torno 

de 400 mm a 1600 mm, principalmente quando observadas condições extremas de 

inverno e primavera, respectivamente. O total anual se estabeleceu entre 2200 mm 

e 3200 mm, sendo as áreas compreendidas pelo Planalto da Bacia do Paraná 
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sempre são as que registram os maiores totais pluviométricos, dado o efeito da 

orografia. 

Nesse sentido, o ano de 2002 pode ser caracterizado como um ano 

extremamente chuvoso, especialmente sua primavera, dada a atuação do fenômeno 

El Niño neste ano (Berlato; Fontana, 2002). No que se refere ao zoneamento da 

precipitação, o Rio Grande do Sul pode ser classificado como uma área apta, pois 

mesmo sendo um ano muito chuvoso, as chuvas foram distribuídas regularmente ao 

longo do ano (à exceção da primavera), mas como abordado pela revisão 

bibliográfica, não se pode estabelecer, portanto, áreas marginais ou inaptas do 

ponto de vista da precipitação para a cultura da roseira. 

 

 Outro elemento climático zoneado para o ano de 2002 foi a umidade relativa 

do ar, que pode ser melhor visualizada através do mapa da Figura 77, onde se pode 

observar que a umidade seguiu uma tendência acima da média, respeitando o total 

pluviométrico maior. Os valores variaram de 70% a 85% entre condições outonais e 

invernais. 

 As estações que compreendem a primavera, verão e outono puderam ser 

classificadas como as mais aptas para o cultivo da roseira, quando se leva em conta 

apenas a umidade relativa do ar. Apenas um pequeno setor do nordeste do Estado 

foi classificada como marginal nas condições primaveris e vernais, uma vez que tal 

região apresenta menores temperaturas e maiores totais pluviométricos, o que 

dificulta a evapotranspiração. 

 Nas condições invernais, a fronteira com a Argentina foi classificada como 

área inapta e quase a totalidade do Estado como área marginal. Apenas o nordeste 

e litoral sul apresentaram-se como áreas aptas ao cultivo, mas cabe lembrar que no 

inverno as roseiras são podadas, logo, vê-se a necessidade da poda ligada à 

umidade relativa do ar. Nas condições anuais, praticamente a metade oeste do Rio 

Grande do Sul foi classificada como área marginal, enquanto a metade leste é área 

apta.  

 

 Logo após o zoneamento das condições de umidade relativa do ar, a 

temperatura média, elemento mais importante do zoneamento, foi espacializado e 

zoneado, conforme pode ser observado no mapa da Figura 78. 
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 De acordo com o mapa da Figura 78, as temperaturas médias variaram neste 

ano entre 14°C e 27°C (inverno e verão), o que condicionaram a existência de áreas 

aptas e marginais na maior parte do Estado. Para as condições vernais o centro e 

fronteira com a Argentina foram áreas classificadas como marginais, enquanto que 

para o inverno apenas o extremo sul do Rio Grande do Sul pode ser classificado 

como área apta. Nas demais estações do ano e situação anual o Estado 

apresentou-se como área apta, resultado das temperaturas médias permanecerem 

em intervalos entre 15° 25°C. 

 

Analisando-se as variações de medição da temperatura do ar, no que se 

refere às máximas médias observadas sazonal e anualmente durante o ano de 2002 

no Rio Grande do Sul, o mapa da Figura 79 apresenta a espacialização e zonação 

deste atributo do clima. 

De acordo com este mapa, as temperaturas máximas médias no Estado 

ficaram entre 15°C e 36°C, comparando-se as condições invernais e vernais. 

Durante o verão e a primavera, registraram-se áreas inaptas no Rio Grande do Sul, 

dado às altas temperaturas registradas nestas estações do ano. 

Durante o verão, quase todo o território Sul-Rio-grandense foi classificado 

como área inapta, à exceção do extremo sul e nordeste do Estado, ainda observou-

se uma pequena área apta, dado à influência das elevadas altitudes no gradiente 

térmico no Estado. Na primavera, por sua vez, o litoral e um pequeno setor no 

entorno do Município de São Borja apresentaram-se como áreas inaptas, mas a 

maior área do Estado foi classificada como apta. 

Para as condições outonais e anuais o Rio Grande do Sul apresentou-se 

como área apta, à exceção das áreas litorâneas e fronteira com a Argentina, que 

puderam ser classificadas como áreas marginais. 

No que tange as análises relativas à temperatura máxima média, elas 

mostram que regiões que apresentam elevadas temperaturas em determinados 

períodos do ano podem ser regiões que ofereçam riscos a quem planta a roseira, 

situação agroclimática que não poderia ter sido flagrada caso fosse levada apenas 

em consideração a temperatura média do ar. 
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 Para a temperatura mínima média, os valores registrados no Rio Grande do 

Sul neste ano-padrão mais chuvoso de 2002 encontraram-se entre 08°C e 24°C 

para as condições invernais e vernais. À exceção do inverno, e parte da situação 

anual, as demais estações do ano se apresentaram quase que totalmente aptas 

quando levada em consideração a temperatura mínima média do ar (mapa da 

Figura 80). 

 Nas condições invernais, as temperaturas abaixo de 10°C foram responsáveis 

por classificar a maioria do Estado como uma área inapta, o que reforça a atitude 

dos agricultores, bem como citado pela bibliografia, que no inverno há a 

necessidade da poda para a o período de dormência da roseira, além de preservá-la 

de condições invernais extremas. 

Assim como as temperaturas máximas médias, o zoneamento das 

temperaturas mínimas médias pode indicar regiões que ofereçam riscos a quem 

planta esta flor, o que não poderia ter sido evidenciado em um zoneamento 

agroclimático que não levasse em conta as variações da temperatura média do ar. 

 

 Através do mapa da Figura 81, que apresenta a espacialização e 

zoneamento das temperaturas máximas absolutas registradas no Rio Grande do Sul 

durante o ano de 2002, em todas as estações do ano e situação anual o Estado 

pode ser classificado como área inapta, uma vez que as temperaturas máximas 

absolutas estiveram sempre acima de 27°C (até 40°C) em todas as situações, à 

exceção das condições invernais. Apenas durante este inverno, as temperaturas 

apresentaram-se entre 21°C e 28°C, quando as máximas absolutas são inferiores, o 

que conferiu ao Rio Grande do Sul a existência de áreas aptas, marginais e inaptas 

nas porções sul e central, Planalto da Bacia do Paraná e fronteira com a Argentina, 

respectivamente. 

Nesse cenário, em todas as estações do ano, à exceção do inverno, o Rio 

Grande do Sul apresenta-se como uma área totalmente desfavorável para o cultivo 

da roseira ao ar livre. Logo, os valores de temperatura máxima absoluta definem-se 

como uma grande condição de desfavorabilidade do cultivo desta flor no Estado, 

mesmo em áreas que podem ser classificadas como aptas, se a temperatura atingir 

valores semelhantes a este. 
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Assim, são nas variações extremas que podem ser encontrados os grandes 

entraves do ponto de vista climático para o desenvolvimento pleno de uma cultura 

agrícola, mesmo em um ano classificado como mais chuvoso.  

 

Por fim, a análise da temperatura mínima absoluta do Rio Grande do Sul para 

um ano-padrão mais chuvoso (2002), muito influenciada pela alta pluviosidade 

registrada no Estado, conferindo-lhe mínimas absolutas menos extremas quando 

comparadas às Normais Climatológicas, que pode ser melhor visualizada através 

dos mapas da Figura 82. 

As temperaturas mínimas absolutas para este ano variaram entre 0° e 18°C 

para as situações de inverno e verão, respectivamente. Tais temperaturas 

conferiram ao Rio Grande do Sul durante as condições de inverno e anual região 

inapta para o cultivo da roseira ao ar livre, enquanto que a primavera e apresentou 

tanto áreas marginais quanto aptas, condição ótima para as roseiras, dado que a 

brotação ocorre nesta época do ano. 

Para as condições vernais e outonais, há a ocorrência de áreas marginais e 

inaptas, entretanto, o outono apresenta-se mais inapto em função das temperaturas 

mais baixas serem registradas nesta estação do ano em comparação com o verão, 

que apresentou apenas uma pequena área inapta no Centro-Norte do Estado. 

 Tal condição confere ao Rio Grande do Sul a inaptidão para o cultivo da 

roseira em qualquer estação do ano e anualmente (à exceção da primavera). 

Temperaturas extremamente baixas comprometem não só a parte externa da planta, 

mas também seu sistema radicular, conforme mencionado anteriormente. 

 Mais uma vez reforça-se que é, também, nas condições extremas e mínimas 

de temperaturas que podem residir condições de inaptidão climática como fator de 

desenvolvimento pleno em áreas aptas e marginais. 

 

 

6.2.1.2 – Ano-Padrão Menos Chuvoso (2004) 

 

 

Para o ano-padrão menos chuvoso representado pelo ano civil de 2004, o Rio 

Grande do Sul apresentou déficits de precipitação em diversas regiões, o que 

conferiu a alteração na variabilidade habitual dos demais elementos do clima. Nesse 
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sentido, os mapas da Figura 83 apresentam a espacialização sazonal e anual da 

precipitação para o ano de 2004, bem como a zonação agroclimática para este 

elemento climático. 

De acordo com os mapas da Figura 83, a precipitação no Estado para este 

ano variou entre as estações de totais de que vão de 100 mm a 600 mm. Na analise 

anual, a precipitação variou entre 900 mm e 1600 mm. Como abordado na 

fundamentação teórica, não se pode estabelecer classes de aptidão climática para a 

roseira quando se analisa apenas a precipitação, pois esta cultura recebe 

diariamente água através de irrigação (por aspersão ou gotejamento), assim, a falta 

de precipitação não seria um entrave ao desenvolvimento desta cultura. 

Entretanto, conforme abordado por Sartori (1993a, 1993b), e confirmado em 

Silveira, Sartori, Silva, et. al. (2006), quando os totais pluviométricos no Estado estão 

abaixo dos padrões habituais, o que caracterizaria um ano-padrão menos chuvoso, 

podem ser comuns perdas nos diversos setores econômicos, dentre eles a 

agricultura. 

As áreas em que se registrou precipitação pluviométrica inferior à 1300 mm 

anuais, ou menos de 300 mm sazonais, foram classificadas como marginais, uma 

vez que se enquadram na classificação de ano-padrão, ou estação-padrão, menos 

chuvosa, abordada em Sartori (op. cit.), e que podem enfrentar problemas devido 

aos totais pluviométricos inferiores ao habitual. 

Ainda, de acordo com a Figura 83 no verão, inverno e situação anual, as 

áreas compreendidas pelas fronteiras com a Argentina e Uruguai e pelo litoral sul 

foram as que apresentaram condições marginais do ponto de vista da pluviometria. 

Tais áreas historicamente sofrem com estiagens, conforme abordado por Silveira, 

Sartori, Silva, et. al. (op. cit.). As demais áreas do Estado, assim como nas situações 

outonais e primaveris , foram classificadas como aptas. 

 

 A umidade relativa do ar, por ser um ano menos chuvoso, também sofreu 

reduções, o que tornou o Estado uma área mais apta para o cultivo da roseira ao ar 

livre quando se estabelece a umidade como o componente climático de 

desenvolvimento da cultura, ao ser comparado com as condições apresentadas pela 

umidade relativa das Normais Climatológicas e do ano-padrão mais chuvoso. Nesse 

sentido, os mapas da Figura 84 apresentam melhor esta espacialização. 
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 Os valores de umidade relativa do ar variaram em todas as estações do ano, 

bem como na situação anual, entre 60% e 85%, valores muito próximos das faixas 

de aptidão climática. 

 As situações sazonais de primavera, verão e outono apresentaram condições 

de aptidão e de área marginal. Para a primavera, as áreas marginais estão 

localizadas no oeste do Rio Grande do Sul, entre as fronteiras com Argentina e 

Uruguai, noroeste e entorno da Lagoa dos Patos, porém o restante do Estado (que é 

a maioria do território) apresentou-se como área apta. Para as condições vernais e 

outonais, o norte, litoral e o centro e extremo sul do Estado foram áreas classificadas 

como marginais para o desenvolvimento da roseira. Entretanto o verão apresentou 

maior área apta quanto a umidade relativa do ar, evidenciando ser um verão menos 

úmido que o habitual. 

 Para as situações de inverno e anual, o litoral e o centro do Estado foram 

classificados como área inapta; o norte e centro-sul como áreas marginais; e o 

extremo oeste como área apta, observando-se sempre o predomínio das áreas 

marginais sobre as demais, à exceção das condições anuais, que se apresentaram 

bastante favoráveis. 

 Observa-se, portanto, que em anos menos chuvosos a umidade relativa do ar 

mais baixa torna-se uma excelente condição para o desenvolvimento pleno da 

cultura de roseiras em diversas regiões do Rio Grande do Sul, conforme mostraram 

os mapas da Figura 84.  

 

Comparando-se os mapas das Figuras 84, os da Figura 77 referente à 

Umidade Relativa do Ar (URA) em um ano-padrão mais chuvoso, percebe-se que no 

menos chuvoso aumentam as áreas classificadas como “marginais”, especialmente 

na primavera, verão e outono, bem como na análise anual surgem áreas inaptas. A 

situação invernal permanece quase semelhante nos dois casos. 

 

Na análise da temperatura média sazonal e anual para um ano considerado 

menos chuvoso, as condições de redução da pluviosidade deram ao Estado uma 

condição de maior favorabilidade para o desenvolvimento da roseira ao ar livre, 

conforme mostram os mapas da Figura 85. 

De acordo com os mapas, observa-se que as temperaturas sazonais e anual 

variaram entre 12°C e 27°C (extremos de inverno e verão, respectivamente), mas 
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que, de forma geral, foram condições favoráveis ao cultivo, pois após o zoneamento 

da temperatura média do ar, observa-se que a primavera, outono e situação anual 

apresentaram-se totalmente favoráveis à roseira. O verão apresentou uma porção 

do Estado, na fronteira com a Argentina, como área marginal, devido às elevadas 

temperaturas médias. 

O mais interessante é que o inverno, diferentemente das condições 

apresentadas pelas Normais Climatológicas, não apresentou áreas aptas, apenas 

áreas marginais, e uma pequena área apta a noroeste, na fronteira com a Argentina, 

próximo ao município de Itaqui. 

Assim, fica evidenciado que em condições invernais para anos-padrões 

menos chuvosos, o cultivo da roseira torna-se mais favorável, uma vez que a 

redução das chuvas provem ao Estado temperaturas não tão baixas para as 

situações invernais, o que é mais favorável para a roseira, que não se adapta à 

temperaturas médias inferiores à 10°C, situação térmica comum apresentada nas 

Normais Climatológicas e no ano mais chuvoso (Figuras 61 e 78, respectivamente). 

 

 Analisando-se a variação da temperatura do ar, especialmente a temperatura 

máxima média, evidencia-se o surgimento de áreas inaptas, conforme pode ser 

visualizada nos mapas da Figura 86. 

 De acordo com esses mapas, as temperaturas máximas médias ficaram 

sempre acima dos 23°C, o que reforça a caracterização dos anos-padrões menos 

chuvosos, à exceção do inverno, que apresentou temperaturas médias máximas 

sempre abaixo de 20°C. 

 Nesse sentido, as condições vernais e outonais foram as mais desfavoráveis 

para o cultivo de roseiras, pois apresentaram grandes áreas inaptas, à exceção das 

porções extremas no sul e nordeste no Estado. Na primavera e na situação anual, a 

grande maioria, apresentou-se como área apta. Apenas na fronteira com a Argentina 

surgem áreas marginais nas duas situações, e na primavera, uma área inapta no 

entorno no município de São Borja. 

 O inverno, por ter apresentado temperaturas máximas médias sempre abaixo 

do 20°C mostrou-se totalmente apto para o cultivo de roseiras. Nesse sentido, 

apenas as condições vernais e outonais de temperatura máxima média, em anos-

padrões menos chuvosos podem ser encaradas como situações de entrave ao 

desenvolvimento pleno de roseiras no Rio Grande do Sul. 
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 As temperaturas mínimas médias, conforme podem ser visualizadas nos 

mapas da Figura 87 variaram na faixa entre 13°C e 20°C, à exceção do inverno, que 

apresentou sempre temperaturas mínimas médias abaixo de 10°C. 

 As condições de temperatura mínima média primaveril e anual apresentaram-

se, em sua grande maioria, como formadoras de áreas marginais; ainda, na 

primavera observa-se uma parte do centro-leste do Rio Grande do Sul como área 

inapta, e apenas o entorno do município de São Borja (a nordeste), nas condições 

anuais, apresentou-se como área apta. 

 Por se tratar de temperatura mínima média, o Rio Grande do Sul, durante 

todo o verão apresentou-se como área apta, pois as temperaturas mínimas não 

chegam a cair muito. No entanto o outono aparece como estação muito favorável, à 

exceção do norte do Estado, na divisa com Santa Catarina, que apresentou 

condições marginais, devido às temperaturas inferiores a 15°C. 

 Mas foi o inverno que se apresentou totalmente inapto para o cultivo de 

roseiras. Nesse sentido, pode-se afirmar que as temperaturas mínimas médias de 

inverno podem ser um grande entrave ao desenvolvimento da roseira, mesmo para 

áreas que foram classificadas como aptas do ponto de vista dos demais elementos 

climáticos. Entretanto cabe lembrar a realização da poda dos pés de roseiras nesta 

estação, reafirmando o clima invernal do Rio Grande do Sul totalmente desfavorável 

a esta cultura agrícola. 

  

 Ao final, analisando-se conjuntamente o zoneamento das temperaturas 

máximas e mínimas absolutas, de acordo com os mapas das Figuras 88 e 89, 

observa-se que na variação das temperaturas do ar, ocorre uma inversão quanto à 

aptidão nas estações de verão e inverno, respectivamente. 

 As temperaturas máximas absolutas sazonais e anuais ficaram sempre acima 

dos 27°C, chegando próximo aos 38°C, à exceção do inverno, que registrou 

temperaturas máximas absolutas sempre abaixo dos 27°C. As mínimas absolutas 

sempre estiveram abaixo dos 7°C, menos no verão, cujos registros térmicos sempre 

estiveram acima dos 10°C, à exceção do nordeste do Estado, onde as temperaturas 

chegaram às mínimas absolutas de 8°C. 

 Estas duas situações climáticas conferiram às estações primaveris, outonais e 

anuais condições de total inaptidão climática. O verão apresentou-se inapto apenas 
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para as condições de temperatura máxima absoluta, enquanto para as mínimas 

absolutas, o verão ficou classificado como área marginal. O inverno pode ser 

classificado como inapto para as temperaturas mínimas absolutas, mas para as 

máximas absolutas, a referida estação do ano apresentou-se tanto inapta, quanto 

marginal e apta. 

 Pode-se afirmar, portanto, que o inverno apresentou as maiores variações de 

temperatura, tanto máximas absolutas quanto mínimas absolutas, e por tal condição 

climática, é a estação que possui a maior variação de classificações agroclimáticas. 

Esta situação apresentada pelo inverno reforça que em tal estação torna-se 

necessariamente obrigatória a poda da roseira, uma vez que esta flor, dada a sua 

sensibilidade, não suportaria tamanha variação intranual dos elementos climáticos, 

especialmente as variações de temperatura, mesmo em um ano-padrão menos 

chuvoso.  

 

 

6.2.1.2 – Ano-Padrão Habitual (2007) 

 

 
O ano-padrão habitual de 2007 foi considerado, segundo análise dos gráficos 

das Figuras 47 e 48, como o ano que pode ser enquadrado dentro dos padrões de 

normalidade da circulação atmosférica regional, o que pode ser evidenciado através 

da precipitação pluviométrica mensal, sazonal e anual. 

Os mapas da Figura 90 apresentam a distribuição sazonal e anual das 

chuvas no Rio Grande do Sul durante 2007. Todo o Estado, à exceção do extremo-

norte, na divisa com Santa Catarina, e o sul, na fronteira com o Uruguai, apresentou 

chuvas dentro da normalidade. O extremo-norte apresentou totais supranormais de 

chuvas, especialmente na primavera, enquanto que o sul apresentou valores 

inferiores aos das normais, nos meses vernais e invernais. Entretanto, o quadro 

geral de precipitação no Estado manteve-se dentro da normalidade. 

De acordo com os mapas da Figura 90, a precipitação concentrou-se no 

extremo-norte do Estado em todas as estações do ano, mas a média sazonal foi de 

aproximadamente 400 mm, dentro dos padrões normais. Apenas no verão e inverno 

a fronteira com o Uruguai apresentou valores de precipitação sazonal entorno de 
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100 mm; durante o outono, foi a Região Metropolitana de Porto Alegre que registrou 

tais índices. 

Assim como fora abordado no item 6.2.1.1, Sartori (1993a, 1993b) afirma que 

quando os totais pluviométricos no Estado estão abaixo dos padrões habituais, o 

que caracterizaria um ano-padrão menos chuvoso, podem ser comuns a ocorrência 

de perdas nos diversos setores econômicos, dentre eles a agricultura. 

Nesse sentido, as áreas que registraram precipitação pluviométrica inferior à 

1300 mm anuais, ou menos de 300 mm sazonais, foram classificadas como áreas 

marginais, uma vez que se enquadram na classificação de ano-padrão, ou estação-

padrão menos chuvosa, e que podem ocorrer mesmo em anos-padrões habituais. 

Dessa forma, as estações do verão, outono e inverno apresentaram totais 

pluviométricos que puderam ser enquadrados como de área marginal, bem como o 

extremo-sul do Estado para análise anual. A primavera foi a única estação, no 

território Sul-Rio-grandense, que pode ser considerada totalmente apta.  

 

A umidade relativa do ar é resposta direta da pluviosidade, que, estando em 

média dentro dos padrões normais, também conferiu padrão mais úmido ao Estado, 

indo a encontro dos resultados encontrados em Sartori (2003), ao afirmar que a 

umidade relativa do ar média para o Rio Grande do Sul está entre 75% e 85%. 

Assim, os mapas da Figura 91 apresentam a espacialização, e zonação 

agroclimática da umidade relativa para a cultura da roseira ao ar livre. De acordo 

com os mapas, a variação higrométrica no Rio Grande do Sul foi pequena, variando 

de valores mínimos de 60% no inverno, no extremo-Oeste do Estado, enquanto os 

valores máximos registrados foram de 85% em quase todo o território sul-rio-

grandense no verão. 

Todas as estações do ano, inclusive a análise anual, apresentaram áreas 

marginais e inaptas, sempre com o predomínio da primeira sobre a segunda, à 

exceção do verão, quando mais da metade do Estado foi considerado inapto. As 

áreas inaptas tiveram uma concentração maior no entorno da Lagoa dos Patos e 

região litorânea, enquanto que o restante do Estado apresentou-se com o 

predomínio de áreas de subclasse marginal. O inverno foi a única estação do ano a 

apresentar duas pequenas áreas aptas, na fronteira com a Argentina. 

As condições habituais apresentadas no ano de 2007 reforçam o 

conhecimento cientifico e empírico de que o verão do Rio Grande do Sul é 
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extremamente úmido, o que pode ser prejudicial às roseiras, uma vez que calor 

associado à alta umidade relativa do ar favorece o surgimento de doenças nas 

folhas e flores. 

 

 A temperatura média do ar, principal elemento climático para o zoneamento 

agrícola de uma cultura, durante o ano habitual de 2007, variou no Rio Grande do 

Sul, entre condições invernais e vernais, de 09°C a 25°C, ou seja, zona apta para o 

cultivo da roseira (Figura 92). 

 Assim, a primavera, o verão, o outono e situação anual apresentaram-se 

totalmente favoráveis ao cultivo da roseira; apenas o inverno não apresentou áreas 

aptas, mas áreas marginais na maior parte do Estado, e áreas inaptas no noroeste 

sul-rio-grandense.  

 

Caso se considerasse apenas a temperatura média do ar para o zoneamento 

agroclimático da cultura da roseira, o resultado final seria este: apenas o inverno 

apresenta condições desfavoráveis ao cultivo desta flor. Entretanto, o Zoneamento 

Agroclimático completo, além de levar em consideração os demais atributos 

climáticos, deve também levar em consideração as demais variações da 

temperatura, as quais podem evidenciar a variabilidade deste elemento, e promover 

a reclassificação de uma área outrora classificada como apta do ponto de vista 

médio da temperatura. 

É o que se demonstra nesta pesquisa, e que pode ser evidenciado através 

dos mapas da Figura 93, que apresentam a variação sazonal e anual da 

temperatura máxima média no Rio Grande do Sul no ano habitual de 2007. 

As temperaturas máximas médias no ano de 2007 variaram entre 14°C, no 

inverno, a 34°C no verão (amplitude de 20°C), conferindo ao Estado diferentes 

zonações agroclimáticas. A primavera, inverno e situação anual apresentaram-se, 

em sua maioria, como estações favoráveis ao cultivo da rosa em quase todo o 

Estado. O outono, por sua vez, apresentou características marginais e inaptas para 

o cultivo desta flor, especialmente no entorno da região Metropolitana de Porto 

Alegre; apenas o noroeste e extremo-norte do Rio Grande do Sul apresentaram 

condições favoráveis ao desenvolvimento das rosáceas. 

O verão foi a estação do ano considerada extremamente inapta para as 

atividades ligadas à cultura da roseira, à exceção da porção nordeste do Estado. 
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Nesse sentido, as temperaturas máximas médias podem ser consideradas grandes 

entraves ao desenvolvimento das roseiras em condições vernais.  

 

Outra variação de medição da temperatura são as mínimas médias, e que 

podem ser visualizadas, para o Rio Grande do Sul no ano de 2007, nos mapas da 

Figura 94, que mostram que as temperaturas mínimas médias variaram nas 

estações da primavera, verão e outono entre 15°C e 20°C, classificando estas três 

estações como totalmente aptas para o cultivo da roseira, à exceção de um pequeno 

setor do nordeste do Estado, onde as temperaturas mínimas médias são muito 

baixas devido à altimetria. 

As temperaturas mínimas médias anuais sempre ficaram abaixo de 15°C, 

conferindo à situação anual a classificação de área marginal. O inverno, por sua vez, 

apresentou-se totalmente inapto, pois as temperaturas registraram-se sempre 

abaixo dos 10°C. Cabe lembrar que as roseiras são podadas durante esta estação, 

dado o período de dormência. No entanto, tais condições térmicas não permitiriam 

um satisfatório desenvolvimento da cultura. 

 

 Por meio do mapa da Figura 95, que apresenta a espacialização e 

zoneamento das temperaturas máximas absolutas registradas no Rio Grande do Sul 

durante o ano de 2007, todas as estações do ano e a situação anual puderam ser 

classificadas como áreas inaptas, uma vez que as temperaturas máximas absolutas 

estiveram sempre acima de 27°C em todas as situações, à exceção das condições 

invernais na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

 Apenas durante este inverno, as temperaturas apresentaram-se entre 24°C e 

32°C, conferindo ao Rio Grande do Sul a existência de áreas aptas a nordeste 

(Planalto da Bacia do Paraná), áreas inaptas no Litoral Norte, e áreas marginais, em 

sua maioria, dominando do restante do território sul-rio-grandense. 

 Observa-se, portanto, que é nas condições de temperaturas absolutas que 

residem as grandes adversidades climáticas para o desenvolvimento pleno de uma 

cultura, especialmente a roseira, que se desenvolvem justamente nos meses 

primaveris, vernais e outonais, estações nas quais podem ser registradas as 

temperaturas absolutas máximas, e que podem ser muito prejudiciais à cultura. 

 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
177

Por fim, em uma análise da temperatura mínima absoluta no Rio Grande do 

Sul para o ano-padrão habitual, os mapas da Figura 96 evidenciam melhor sua 

variação e posterior zoneamento térmico. 

As temperaturas mínimas absolutas para este ano variaram entre -03° e 15°C 

para as situações de inverno e verão, respectivamente. As temperaturas negativas e 

próximas de zero ocorreram durante o inverno, outono e situação anual, 

respectivamente, conferindo a estas situações total inaptidão climática. A primavera 

apresentou tanto áreas marginais quanto inaptas. Nas condições vernais, houve a 

ocorrência de áreas marginais (maioria) e aptas (fronteira com Argentina e entorno 

de Porto Alegre). 

 Tal condição confere ao Rio Grande do Sul a inaptidão para o cultivo da 

roseira em qualquer estação do ano e anualmente (à exceção do verão). 

Temperaturas extremamente baixas comprometem tanto a parte externa quanto 

subterrânea da planta (raízes). Mais uma vez reforça-se que é, também, nas 

condições extremas e mínimas de temperaturas que podem residir condições de 

inaptidão climática como fator de desenvolvimento pleno em áreas aptas e 

marginais.  
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6.2.2 – Do Zoneamento Agroclimático dos Anos-Padrões 

 

 

6.2.2.1 – Ano-Padrão Mais Chuvoso (2002) 

 

 

B) Balanço Hídrico Climatológico 
 

 Para a construção dos gráficos de balanço hídrico dos anos-padrões 

representativos de situações mais chuvosas, menos chuvosas e habituais, foram 

utilizados os valores mensais de temperatura média e precipitação das Estações da 

FEPAGRO inseridas nas regiões produtoras de roseiras no Rio Grande do Sul 

(Tabela 20). 

Para o ano de 2002, considerado como mais chuvoso (Figuras 47 e 48), 

foram desenvolvidos os gráficos de BHC com os referidos dados da FEPAGRO 

sendo, então, construído um mapa de caráter ilustrativo do balanço hídrico normal 

para o ano de 2002 das oito regiões, e que pode ser visualizado através da Figura 

129. 

Segundo o mapa da Figura 97, todas as oito regiões apresentaram grande 

armazenamento hídrico durante o ano todo, à exceção do mês de fevereiro em 

Santa Rosa, Caxias do Sul e Maquiné, bem como nos meses de janeiro e fevereiro 

para Santa Maria e Taquari. Entretanto, os valores acumulados invernais (superiores 

a 200 mm) são superiores em relação ao das Normais Climatológicas, bem como os 

meses primaveris e outonais apresentam a mesma tendência de queda e aumento 

da disponibilidade hídrica. 

De acordo com o mapa da Figura 70, que apresentou o BHC Normal do Rio 

Grande do Sul para as Normais Climatológicas, os meses vernais possuem 

naturalmente tendência a apresentar leve deficiência hídrica, mas não em função da 

redução das chuvas nesta estação (Sartori, op. cit.), mas sim em função da maior 

entrada de radiação solar, maior duração dos dias e aumento da evapotranspiração. 

Entretanto, tal condição não oferece riscos à cultura da roseira. 

 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
179

 
B1) Primavera 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático do ano-padrão mais 

chuvoso no Rio Grande do Sul (Figura 98), representado pelo ano de 2002, 

especialmente ressaltando as condições primaveris, foi possível identificar áreas 

aptas de subclasse 1a, 1b e 2a para o cultivo de roseiras, as quais se estendem pela 

fronteira com a Argentina, nordeste e região central e litoral sul, respectivamente. 

Apenas no noroeste do Rio Grande do Sul, no entorno do município de São Borja, 

localiza-se uma zona apta de subclasse 2a; 

 

• No nordeste do Rio Grande do Sul, especialmente no município de Caxias do 

Sul, registrou-se a ocorrência de apenas 1 (uma) geada, classificada como tardia, 

sendo um fenômeno climático desfavorável aos roseirais, mesmo estando localizado 

em área apta; 

 

• A temperatura média da primavera para este ano de 2002 apresentou-se apta 

para o desenvolvimento de roseirais. Entretanto, ocorrem restrições climáticas 

relacionadas às Temperaturas Máximas e Mínimas Médias, e às condições médias 

de Umidade Relativa do Ar superiores a 75%. 

 

• Todas as Regiões Produtoras apresentaram-se aptas ao cultivo da roseira, 

especialmente as regiões Centro-Oeste e Noroeste, que foram classificadas em 

subclasse 1a (menos restritiva). 

 

 

B2) Verão 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático da Figura 99, foi 

possível identificar áreas aptas de subclasse 2a e 2b para o cultivo de roseiras, as 

quais se estendem, respectivamente, pelo centro-norte, extremo sul e nordeste sul-

rio-grandense.  
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• Foram, também, identificadas áreas marginais de subclasse 2a nas áreas 

compreendidas por parte do litoral e regiões centrais do Estado, bem como nas 

fronteiras com a Argentina e Uruguai, sendo esta classe a de maior predomínio no 

Estado para as condições vernais do ano de 2002. 

 

• Em condições vernais deste tipo para o Rio Grande do Sul, ocorrem 

restrições às Temperaturas Máximas e Mínimas Médias e às condições médias de 

Umidade Relativa do Ar superiores a 75%. 

 

• As Regiões Produtoras Planalto, Serra Gaúcha, Hortênsias, Vale do Caí, 

Litoral Norte e Litoral Sul foram classificadas como aptas subclasses 2a e 2b. As 

regiões Centro-Oeste e Noroeste classificam-se como Marginais tipo 2a. 

 

 

B3) Outono 

 

• Para a situação outonal mais chuvosa de 2002 no Rio Grande do Sul, 

conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático da Figura 100, foi possível 

identificar áreas aptas de subclasse 1a para o cultivo de rosas, que se estende por 

toda a região central do Estado, desde a fronteira com o Uruguai até os limites 

territoriais com o estado de Santa Catarina. 

 

• Há, ainda, a ocorrência de duas grandes áreas marginais para o cultivo de 

rosas, especialmente as condições ligadas subclasse 1b, e que se estendem ao 

longo da fronteira com a Argentina e todo o litoral sul-rio-grandense, bem como no 

setor nordeste e entorno da capital, Porto Alegre. 

 

• Em condições outonais para este ano mais chuvoso, portanto, ocorrem 

restrições climáticas ao cultivo da rosa relacionadas às Temperaturas Máximas e/ou 

Mínimas Absolutas, e às condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores a 

75%. 
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• As regiões produtoras do Planalto e parte das regiões Noroeste (município de 

Cruz Alta), Litoral Sul e Centro-Oeste, foram classificadas como Aptas tipo 1a (pouco 

restritivas). As demais regiões foram enquadradas como Marginais tipo 1b. 

 

 

B4) Inverno 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático da Figura 101, foi 

possível identificar áreas aptas de subclasse 1a e 1b para o cultivo de rosas apenas 

em um pequeno setor do extremo sul do Estado. 

 

• Praticamente todo o Rio Grande do Sul nas condições invernais de 2002, 

apresentou-se como área marginal de subclasse 1a para o cultivo da roseira, 

conforme pode ser visualizado no mapa da Figura 101. 

 

• Ainda, registrou-se grande ocorrência de geadas em pelo menos 15 

municípios distribuídos por todo o Estado, sendo o de Pelotas o que registrou o 

maior número de ocorrências deste fenômeno: 13 ao total. 

 

• No que tange as áreas aptas e marginais citadas, as Temperaturas Máximas 

e/ou Mínimas Absolutas, bem como as condições médias de Umidade Relativa do Ar 

superiores a 75% aparecem como os principais fatores limitantes das áreas 

recomendadas para cultivo de rosas na região de estudo; 

 

• Todas as regiões foram enquadradas no Zoneamento Agroclimático como 

zonas Marginais (subclasse 1a) para a produção de rosas, à exceção dos 

municípios de Chuí, Santa Vitória do Palmar e Pelotas (Região Produtora Litoral 

Sul), que foram classificadas como áreas aptas tipos 1b e 1a, respectivamente. Tem-

se, neste caso, um inverno pouco restritivo ao cultivo da roseira no Rio Grande do 

Sul, condição dada às temperaturas médias menos elevadas em função da maior 

pluviometria. 
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B5) Análise Anual 
 

• Na situação anual no Rio Grande do Sul (Figura 102) foi possível identificar 

apenas áreas aptas de subclasse 1a, e 2a para o cultivo de rosas. As zonas aptas 

de subclasse 1a, maior porção do território, estendem-se pelas regiões litorâneas, 

entorno de Porto Alegre, nordeste e norte do Estado, na divisa com Santa Catarina, 

bem como em uma área no entorno do município de São Borja, na fronteira com a 

Argentina; as zonas de subclasse 2a estendem-se pelas regiões centro-sul e 

fronteiras com Argentina e Uruguai. 

 

• Não houve a ocorrência de áreas marginais inaptas para o cultivo de rosas. 

 

• No que se refere às condições médias anuais para o cultivo de rosas no Rio 

Grande do Sul no ano-padrão mais chuvoso de 2002, portanto, ocorrem restrições 

climáticas relacionadas às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas e às 

Temperaturas Máximas e Mínimas Médias. 

 

• Apenas a Região Produtora Centro-Oeste foi classificada como área apta 1a 

(pouco restritiva), as demais sete regiões produtoras puderam ser enquadradas 

como zonas aptas, subclasse 1b (pouco mais restritivas). 

 

Para sintetizar os resultados encontrados na análise dos mapas das Figuras 
98 a 102, que trazem respectivamente o zoneamento agroclimático do Rio Grande 

do Sul para condições climáticas de primavera, verão, outono, inverno e anual para 

o ano-padrão mais chuvoso de 2002, a Tabela 22 apresenta as áreas ocupadas 

pelas diferentes zonas agroclimáticas encontradas para a produção de roseiras ao 

ar livre no Estado. 
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Tabela 22 – Áreas ocupadas pelas subclasses de restrições climáticas associadas às áreas aptas e 
marginais ao cultivo de rosas no Rio Grande do Sul - Zoneamento do Ano-Padrão Mais Chuvoso 

(2002) 
 

Classes de Aptidão Climática (km², % e ha) Est. 
do Ano Ap-1a Ap-1b Ap-2a Ap-2b M-1a M-1b M-2a M-2b In 

Prim. 93.350 

(33,1%) 

9.335.000 

17.763 

(6,3%) 

1.776.300 

5.987 

 (60,6%) 

598.700 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Verão  

0,0 

 

0,0 

76.362 

(27,1%) 

7.636.200 

32.984 

(11,7%) 

3.298.400 

 

0,0 

 

0,0 

172.651 

(61,2%) 

17.265.100 

 

0,0 

 

0,0 

Outono 146.209 

(51,8%) 

14.620.900 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

135.791 

(48,2%) 

13.579.100 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Inverno 1.662 

(0,6%) 

166.200 

5.987 

(2,1%) 

598.700 

 

0,0 

 

0,0 

275.356 

(97,3%) 

27.535.600 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Anual 131.019 

(46,4%) 

13.101.900 

 

0,0 

150.981 

(53,6%) 

15.098.100 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 
Ap – Apta; M – Marginal; In – Inapta. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

De acordo com a Tabela 22, nas análises primaveris e anual predominam 

condições de aptidão para o cultivo da roseira, especialmente das subclasses 2a, 

que correspondem à 60,6% e 53,6% do Estado do Rio Grande do Sul, 

respectivamente. 

Na análise sobre o verão do ano mais chuvoso se 2002, prevalecem 

condições marginais de cultivo, com predomínio da subclasse 2a, que se estende 

por 61,2% do território sul-rio-grandense. 

No outono mais chuvoso de 2002, ocorre um equilíbrio entre as condições 

aptas e marginais de cultivo, com predomínio de 51,8% de áreas aptas tipo 1a 

(pouco restritivas), e 48,2% de áreas marginais tipo 2a. 

No inverno, dominam em quase todo o Rio Grande do Sul áreas marginais 

tipo 1a (97,3%). Apenas no extremo sul do Estado dominam condições de aptidão 

climática, mas que não somam 3% das áreas totais. 
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6.2.2.2 – Ano-Padrão Menos Chuvoso (2004) 

 

 

C) Balanço Hídrico Climatológico 
 

Para o ano de 2004, considerado como menos chuvoso do ponto de vista das 

médias históricas (Figuras 47 e 48), foi desenvolvida a mesma metodologia de 

construção dos gráficos de BHC para os referidos dados das estações da 

FEPAGRO localizadas nas oito regiões produtoras. Assim, o mapa de caráter 

ilustrativo do balanço hídrico normal para o ano de 2004 pode ser melhor visualizado 

na Figura 103. 

 O ano de 2004 foi considerado historicamente um dos menos chuvosos para 

o Rio Grande do Sul, ocorrendo, por conta da deficiência hídrica que se estendeu 

durante o verão de 2005, a perda de várias lavouras no Estado como um todo, 

repercutindo economia gaúcha e no cotidiano das áreas urbanas, o que foi 

brilhantemente discutido em Silveira, Sartori, Silva, et. al. (2005). 

 Nesse sentido, de acordo com a Figura 103, todas as localidades analisadas 

apresentaram deficiência hídrica nos meses de verão, e em alguns casos, tal 

situação prolongou-se após o verão e iniciou-se no final da primavera, diminuindo o 

período de grande armazenamento hídrico do inverno, como foram os casos dos 

municípios de Maquiné e Pelotas. Além destes municípios, Passo Fundo, Santa 

Rosa, Santa Maria e Taquari foram os mais atingidos pelo déficit hídrico vernal. 

Apenas Caxias do Sul e Veranópolis não tiveram grande modificação da situação 

normal de BHC. 

 Outra observação interessante a ser mencionado sobre o BHC do ano de 

2004 no Rio Grande do Sul é para a situação dos meses invernais, que não 

apresentaram condição de deficiência hídrica, mas tiveram grande redução de 

armazenamento, especialmente no mês de agosto para as cinco localidades de 

Passo Fundo, Caxias do Sul, Veranópolis, Taquari e Maquiné. 

No entanto, os municípios de Santa Rosa e Pelotas apresentaram um inverno 

com índices de armazenamento bem inferiores aos registrados no mapa da Figura 

81 (Normais Climatológicas). Santa Maria foi o único município a registrar condições 

invernais e primaveris normais. 
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A grande redução do BHC não se apresenta como um entrave à cultura da 

roseira, uma vez que é irrigada durante o ano todo. O que chama a atenção é para a 

situação a qual se encontram (ou podem se encontrar) os recursos hídricos 

estaduais em um ano-padrão menos chuvoso, pois, conforme Silveira, Sartori, Silva, 

et. al. (op. cit. p. 10): 

 
... a estiagem serviu de alerta a todos os segmentos da sociedade, 
pois daí emergiram questões ambientais importantes como a poluição 
e o assoreamento dos cursos d’agua. O uso elevado das águas para 
irrigação também é uma questão importante a ser levada em 
consideração na formulação de políticas publicas relacionadas a 
recursos hídricos. 

 

 Para os autores, ainda há a necessidade, por parte do poder público, de 

formulação de planos emergenciais para enfrentar situações como esta estiagem, 

pois as políticas agrícolas devem ser mais bem instituídas a fim de atender as 

necessidades dos produtores, principalmente os de pequeno porte, nos quais podem 

ser enquadrados os roseiristas. 

 

 

C1) Primavera 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático das condições 

primaveris relacionadas ao ano-padrão menos chuvoso de 2004 (Figura 104), foi 

possível identificar áreas aptas de subclasse 2a e 2b para o cultivo das roseiras, as 

quais se estendem por quase todo o território do Rio Grande do Sul. 

 

• Nas regiões Sudoeste, Noroeste, Litoral e Vales da região Centro-Leste do 

Rio Grande do Sul, há a ocorrência de áreas aptas de subclasse 2b. No restante do 

Estado, que compreende a maioria do território, dominam condições de aptidão 

climática de subclasse 2a. 

 

• Apenas no município de Veranópolis, na Serra Gaúcha (nordeste do Estado), 

registraram-se durante esta primavera duas geadas tardias, o que confere a esta 

área, antes apta, condições de inaptidão, uma vez que as geadas são nocivas aos 

roseirais. 
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• As Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas, as Temperaturas Máximas 

e/ou Mínimas Médias e as condições médias de Umidade Relativa do Ar superior a 

75% passaram a ser os fatores limitantes das áreas aptas recomendadas para 

cultivo de roseiras no Rio Grande do Sul. 

 

• Predomínio de áreas aptas (tipos 2a e 2b) em todas as regiões produtoras do 

Estado. 

 

 

C2) Verão 

 

• Conforme mostra o mapa da Figura 105, foi possível identificar áreas aptas 

de subclasse 2a e 2b para o cultivo de roseiras, as quais se estendem por quase 

todo o território do Rio Grande do Sul, respectivamente centro-sul e litoral e áreas 

compreendidas pelo Planalto da Bacia do Paraná. 

 

• Na fronteira com a Argentina, foram identificadas áreas marginais dos tipos 2a 

e uma pequena área marginal de subclasse 2b, próxima ao município de São Borja.  

 

• Em condições vernais do ano-padrão menos chuvoso de 2004 para o Estado, 

ocorrem restrições ligadas às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; Às 

Temperaturas Máximas e/ou Mínimas Médias; e às condições médias de Umidade 

Relativa do Ar superior a 75%. 

 

• Predomínio de áreas aptas (tipos 2a e 2b) em todas as regiões produtoras do 

Estado. Apenas nos municípios de Uruguaiana e Alegrete (região Centro-Oeste) 

dominam condições marginais tipo 2a de cultivo. 
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C3) Outono 

 

• Para a situação outonal deste ano menos chuvoso, o Rio Grande do Sul, 

conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático da Figura 106, apresentou 

condições semelhantes às da primavera, com ocorrência de áreas aptas de 

subclasse 2a e 2b para o cultivo de rosas; A primeira zona estende-se pelas 

Fronteiras com Santa Catarina e Uruguai (respectivamente norte e sul do Estado). A 

área de subclasse 2b concentra-se do litoral à fronteira com a Argentina, ocupando 

todo o centro do Estado. 

 

• Não há a ocorrência de áreas marginais e inaptas para o cultivo de roseiras 

nestas condições outonais de 2004. 

 

• Portanto, ocorrem restrições climáticas ao cultivo da rosa relacionadas às 

Temperaturas Máximas e/ou Mínimas Médias, e às condições médias de Umidade 

Relativa do Ar superiores a 75%. 

 

• Predomínio de áreas aptas (tipos 2a e 2b) em todas as regiões produtoras do 

Estado. 

 

C4) Inverno 

 

• Segundo o mapa da Figura 107, foi possível identificar para as condições 

invernais do ano-padrão menos chuvoso de 2004 áreas aptas de subclasse 1b para 

o cultivo de rosas apenas em uma pequena região do oeste do Rio Grande do Sul, 

na fronteira com a Argentina, próxima ao município de Itaqui; 

 

• Na fronteira com o Uruguai e Argentina, principalmente no setor sudoeste do 

território sul-rio-grandense, estende-se uma área marginal de subclasse 2a. 

 

• Nos setores centro-norte e centro-sul do Rio Grande do Sul, há a ocorrência 

de outra grande área marginal, entretanto este é de subclasse 2b; 
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• Há grande ocorrência de áreas inaptas para o cultivo de rosas, especialmente 

nas porções centro-leste e litoral norte e sul, com um pequeno enclave inapto no 

Planalto sul-rio-grandense. 

 

• Registraram-se, também, geadas em pelo menos 12 municípios sul-rio-

grandenses, espalhados por todo o território, mas com uma leve concentração de 

ocorrências na fronteira com o Uruguai (porção sudoeste do Estado). O Município 

que registrou o maior número de ocorrência de geadas foi Uruguaiana, da divisa 

com a Argentina (8 ao total), seguido pelos municípios de Santana do Livramento, 

Bagé e São Gabriel, com 7 ocorrências de geadas neste inverno. 

 

•  O predomínio da subclasse tipo 2b, tanto nas áreas aptas quanto marginais 

passa a ser as grandes restrições climáticas ao cultivo da roseira no Rio Grande do 

Sul no inverno menos chuvoso de 2004, especialmente as condições climáticas 

ligadas às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às Temperaturas Máximas 

e/ou Mínimas Médias; e às condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores 

a 75%. 

 

• Predomínio de áreas marginais (tipos 2a e 2b) em todas as regiões 

produtoras do Estado. Apenas as regiões Vale do Caí, Litoral Norte e parte do Litoral 

Sul e Hortênsias apresentaram-se totalmente inapto ao cultivo. 

 

 

C5) Análise Anual 

 

• Na análise anual do Rio Grande do Sul para o ano-padrão menos chuvoso de 

2004, (Figura 108), foi possível identificar áreas aptas de subclasse 2a e 2b, bem 

como áreas marginais de subclasse 2b para o cultivo de rosas; 

 

• As zonas aptas de subclasse 2a estendem-se pelas regiões noroeste e as 

regiões fronteiriças do Estado com a Argentina e Uruguai. No entanto as zonas 

aptas de subclasse 2b estão localizadas no entorno da Lagoa dos Patos e Vale do 

Rio Jacuí (Depressão Periférica do Rio Grande do Sul). 
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• As zonas marginais (tipo 2b) concentram-se por todo o norte do Estado, nas 

áreas ocupadas pelo Planalto da Bacia do Paraná e estendendo-se pela região 

central até o extremo Sul do Estado, no entorno da Lagoa Mirim e Mangueira. 

 

• Não houve a ocorrência de áreas inaptas para o cultivo de rosas, mas 

registraram-se geadas em pelo menos 12 municípios sul-rio-grandenses, 

espalhados por todo o território, concentrando-se no setor sudoeste do Estado 

(fronteira com Argentina e Uruguai), o que confere a essas localidades, condições 

de inaptidão climática para o cultivo de roseiras em anos representativos de 

situações com precipitação abaixo das médias históricas. 

 

• Assim como na análise das condições climáticas de inverno, o predomínio da 

subclasse tipo 2b, tanto nas áreas aptas quanto marginais, passa a ser a grande 

restrição climática ao cultivo da roseira no Rio Grande do Sul no inverno menos 

chuvoso de 2004, especialmente as condições climáticas ligadas às Temperaturas 

Máximas e Mínimas Absolutas; às Temperaturas Máximas e/ou Mínimas Médias; e 

às condições médias de Umidade Relativa do Ar superior a 75%. 

 

• Predomínio de áreas aptas (tipos 2a e 2b) em nas regiões produtoras do 

Centro-Oeste e Noroeste. Nas regiões Vale do Caí, Litoral Norte, Litoral Sul, 

Hortênsias, Serra Gaúcha e Planalto houve o predomínio de áreas marginais tipo 2b 

(mais restritivas). 

 

Nesse contexto, a Tabela 23 apresenta as áreas ocupadas, sazonal e 

anualmente, pelas diferentes zonas agroclimáticas encontradas para a produção de 

rosas ao ar livre no Estado do Rio Grande do Sul neste ano menos chuvoso de 

2004. 
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Tabela 23 – Áreas ocupadas pelas subclasses de restrições climáticas associadas às áreas aptas e 
marginais ao cultivo de rosas no Rio Grande do Sul - Zoneamento do Ano-Padrão Menos Chuvoso 

(2004) 
 

Classes de Aptidão Climática (km², % e ha) Est. 
do Ano Ap-1a Ap-1b Ap-2a Ap-2b M-1a M-1b M-2a M-2b In 

Prim.  

0,0 

 

0,0 

179.090 

(60,3%) 

17.909.000 

102.910 

(39.7%) 

10.291.000 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Verão  

0,0 

 

0,0 

99.662 

(35,3%) 

9.966.200 

102.910 

(47,8%) 

10.291.000 

 

0,0 

 

0,0 

43.664 

(15,4%) 

4.366.400 

38.786 

(13,7%) 

3.878.600 

 

0,0 

Outono  

0,0 

 

0,0 

122.776 

(43,5%) 

12.277.600 

102.910 

 (56,5%) 

10.291.000 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Inverno  

0,0 

14.626 

(5,2%) 

1.462.600 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

71.533 

(25,4%) 

7.153.300 

141.890 

(50,3%) 

14.189.000 

53.951 

(19,1%) 

5.395.100 

Anual  

0,0 

 

0,0 

102.078 

(36,2%) 

10.207.800 

48.727 

(17,3%) 

4.872.700 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

131.195 

(46,5%) 

13.119.500 

 

0,0 

 
Ap – Apta; M – Marginal; In – Inapta. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

De acordo com a Tabela 23 predominam em todas as estações do ano e 

situação anual, à exceção do inverno, classes aptas dos tipos 2a e 2b, e marginais 

dos tipos 2a e 2b (verão, e anual). O inverno apresentou-se majoritariamente 

marginal (cerca de 80% do Estado). 

Comparando-se as Tabelas 22 e 23 referentes às áreas ocupadas pelas 

classes aptas, marginais e inaptas em um ano mais e menos chuvoso, 

respectivamente, observa-se que em um ano mais chuvoso, predominam áreas dos 

tipos aptas 1a e 1b, enquanto que em um ano menos chuvoso, predominam as 

áreas aptas dos tipos 2a e 2b. 

As áreas marginais mais restritivas (tipos 2a e 2b) só são vistas no ano 

menos chuvoso, bem como as áreas inaptas. Nesse sentido, vê-se que um ano 

menos chuvoso possui mais restrições climáticas ao cultivo da roseira quando 

comparado com um ano mais chuvoso. 
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6.2.2.2 – Ano-Padrão Habitual (2007) 

 

 

D) Balanço Hídrico Climatológico 
 

Para o ano de 2007, considerado habitual do ponto de vista da circulação 

atmosférica regional, que acaba repercutindo sobre a precipitação (Figuras 47 e 48), 

foi aplicada a mesma metodologia de construção dos gráficos de BHC com os dados 

das estações da FEPAGRO localizadas nas regiões produtoras. Dessa forma, o 

mapa de ilustração dos gráficos de BHC Normal para o ano de 2007 pode ser visto 

na Figura 109. 

 No ano de 2007, todas as oito regiões apresentaram o balanço hídrico dentro 

da normalidade conforme o BHC das Normais Climatológicas (Figura 70), 

salientando-se, também, a ocorrência de leve deficiência nos meses vernais em 

Santa Maria, Taquari e Pelotas. 

 No entanto, o que chama a atenção para este balanço hídrico de um ano-

padrão habitual é a ocorrência de quedas nos acumulados durante os meses de 

inverno, o que não ocorreu apenas em Taquari, mas nas demais sete localidades. 

Tal fato deve-se à pequena redução das chuvas durante o mês de junho e julho em 

comparação com a média histórica (Figura 48), mas que não comprometeu o BHC 

desta estação do ano, não a tornando uma estação com deficiência hídrica. 

 Cabe salientar que durante o inverno os pés de roseiras são podados, uma 

vez que tal processo é realizado como prática de manejo da cultura e por condições 

climáticas que podem ser prejudiciais aos mesmos. Mesmo assim, as roseiras 

continuam sendo irrigadas, mas para evitar o congelamento do solo em dias nos 

quais há grande perda de radiação terrestre, que podem levar ao congelamento 

deste e morte do sistema radicular da planta, e não por deficiência hídrica. 

 Nesse sentido, o ano de 2007 possui um BHC muito semelhante ao 

apresentado pelas Normais Climatológicas, salientando apenas esta condição 

invernal peculiar a este ano habitual. 
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D1) Primavera 

 

• De acordo com o mapa da Figura 110, a Primavera do ano-padrão habitual 

de 2007 apresentou-se apta para o cultivo de roseiras, com dois tipos de áreas 

aptas: 1b e 2b.  

 

• No setor nordeste do Rio Grande do Sul, bem como no entorno da Região 

Metropolitana de Porto Alegre, na fronteira com a Argentina (município de Itaqui) e 

um pequeno enclave no norte, foram encontradas áreas aptas de subclasse 2b; 

 

• Na grande maioria do território do Rio Grande do Sul, dominam condições de 

aptidão climática de subclasse 1b para a cultura das rosáceas. 

 

• Não foram registrados casos de geadas tardias nestas condições primaveris 

de ano-padrão habitual. 

 

• As Temperaturas Máximas e Mínimas Médias e as condições médias de 

Umidade Relativa do Ar superiores a 75% passaram a ser os fatores limitantes das 

áreas recomendadas para cultivo de rosas na região de estudo, especialmente nas 

áreas de classe tipo 2b; 

 

• Todas as regiões foram enquadradas como aptas tipo 1b. Apenas uma parte 

do Vale do Caí e Litoral Norte apresentaram-se aptos tipo 2b (pouco mais restritivo). 

 

 

D2) Verão 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático da Figura 111, foi 

possível identificar áreas aptas de subclasse 2a e 2b para o cultivo de roseiras no 

Estado. A primeira classe citada estende-se por quase todo o território do Rio 

Grande do Sul, apenas a faixa de fronteira com a Argentina apresentou áreas aptas 

de subclasse 2b; 
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• Não há a ocorrência de áreas marginais e inaptas para o cultivo de rosas 

neste verão habitual; 

 

• Em condições vernais para o Rio Grande do Sul, as Temperaturas Máximas e 

Mínimas Médias e as condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores a 

75% passaram a ser os fatores limitantes das áreas recomendadas para os 

cultivares de roseiras. 

 

• Todas as regiões foram enquadradas como aptas tipo 2b (mais restritivo). 

Apenas o extremo oeste e extremo noroeste apresentaram-se menos restritivo, com 

domínio de classe apta tipo 1b. 

 

 

D3) Outono 

 

• Na situação outonal no ano de 2007 no Rio Grande do Sul, conforme mostra 

o mapa de Zoneamento Agroclimático da Figura 112, foi possível identificar apenas 

áreas aptas de subclasse 1b, 2a e 2b. 

 

• A primeira zona (1b) estende-se pela Fronteira com a Argentina e noroeste do 

Estado; a subclasse 2a estende-se por quase todo o restante do território Sul-Rio-

grandense, à exceção de um pequeno setor no entorno de Porto Alegre e Litoral 

Lacustre do Rio Grande do Sul, que é classificada como área de subclasse 2b. 

 

• Não há a ocorrência de áreas marginais e inaptas para o cultivo de rosas; 

 

• Em condições outonais, portanto, ocorrem restrições climáticas ao cultivo da 

rosa relacionadas às Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas e às Médias e as 

condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores a 75%. 

 

• Quanto às regiões produtoras, a situação outonal permaneceu praticamente 

idêntica à situação vernal. 
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D4) Inverno 

 

• Conforme mostra a Figura 113, em condições invernais dos anos-padrões 

habituais, como o ano de 2007, é possível identificar áreas marginais de subclasse 

1a e 1b para o cultivo de rosas, bem como áreas totalmente inaptas para o cultivo 

desta flor. 

 

• No setor centro-norte do Rio Grande do Sul (Planalto) e Fronteira com a 

Argentina, há a ocorrência de duas grandes áreas inaptas; 

 

• No extremo Oeste do Estado, entre os municípios de Uruguaiana e Quarai 

localiza-se uma zona marginal de subclasse 1a. No restante do território, dominam 

condições marginais para o cultivo de roseiras, especialmente as condições 

marginais ligadas à classe 1b. 

 

• Registrou-se ocorrência de geadas em pelo menos seis municípios sul-rio-

grandenses, espalhados por todo o Estado. Dentre eles, o que mais registrou 

geadas entre os meses de junho e agosto foi Uruguaiana, com um total de 20 

ocorrências, seguido por Quarai (16 casos). 

 

• No que tange às áreas marginais, as Temperaturas Máximas e Mínimas 

Absolutas e as condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores a 75% 

passaram a ser os fatores limitantes das áreas recomendadas para os cultivares de 

roseiras. 

 

• As regiões produtoras do Planalto e Noroeste apresentaram-se totalmente 

inaptas ao cultivo da roseira em um ano-padrão habitual. As demais regiões 

produtoras foram enquadradas em condições marginais 1b. Apenas os municípios 

de Uruguaiana e Alegrete (região produtora Centro-Oeste) foram classificados como 

marginais 1a. 
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D5) Análise Anual 

 

• Analisando-se o ano de 2007 (ano-padrão habitual), o Rio Grande do Sul 

inteiro pode ser classificado como área apta de subclasse 1b no que se refere às 

temperaturas médias para o cultivo de roseiras (Figura 114). 

 

• Não há, portanto, a ocorrência de áreas marginais e inaptas para o cultivo de 

rosas; 

 

• Assim como nas condições invernais, somando-se à análise anual, registrou-

se ocorrência de geadas nos mesmos seis municípios sul-rio-grandenses, 

espalhados por todo o Estado. Nesse sentido, pode-se indicar que essa região entre 

outras do Rio Grande do Sul apresenta condições de inaptidão climática para o 

cultivo de roseiras em anos representativos de situações com precipitação dentro 

dos padrões normais, mesmo estando localizada em área apta, devido às geadas. 

 

• No que se refere às condições médias anuais para o cultivo de rosas no Rio 

Grande do Sul no ano de 2007, as Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas e 

as condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores a 75% são os principais 

atributos climáticos que impedem o pleno desenvolvimento dos roseirais nas áreas 

aptas.  

 

• Todas as regiões produtoras classificadas como apta 1b. 

 

Para sintetizar os resultados encontrados na análise descrita nas quatro 

condições sazonais do ano de 2007 (itens D1 a D5), a Tabela 24 apresenta as áreas 

ocupadas pelas diferentes zonas agroclimáticas encontradas para a produção de 

rosas ao ar livre no Rio Grande do Sul. 
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Tabela 24 – Áreas ocupadas pelas subclasses de restrições climáticas associadas às áreas aptas e 
marginais ao cultivo de rosas no Rio Grande do Sul - Zoneamento do Ano-Padrão Habitual (2007) 

 
Classes de Aptidão Climática (km², % e ha) Est. 

do Ano Ap-1a Ap-1b Ap-2a Ap-2b M-1a M-1b M-2a M-2b In 

Prim.  

0,0 

238.697 

(84,6%) 

23.869.700 

 

0,0 

43.303 

(15,4%) 

4.330.300 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Verão  

0,0 

30.633 

(10,9%) 

3.063.300 

 

0,0 

251.367 

(89,1%) 

25.136.700 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Outono  

0,0 

40.506 

(14,4%) 

4.050.600 

225.752 

(80,0%) 

22.575.200 

15.747 

(5,6%) 

1.574.700 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Inverno  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

13.291 

(4,7%) 

1.329.100 

199.535 

(70,7%) 

19.953.500 

 

0,0 

 

0,0 

69.174 

(24,6%) 

6.917.400 

Anual  

0,0 

282.000 

(100%) 

28.200.000 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 
Ap – Apta; M – Marginal; In – Inapta. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 
 De acordo com a Tabela 24, em todas as estações do ano e situação anual,à 

exceção do inverno, predominaram condições de aptidão climática para o cultivo da 

roseira, especialmente aquelas ligadas às subclasses 1b e 2b, que são as mais 

restritivas, com valores acima de 80% de participação de algumas destas classes 

em todas as estações. 

 Apenas na situação invernal deu-se predomínio de áreas marginais tipo 1b 

(70,7% do Estado). Também, foi nesta estação do ano que dominam condições de 

inaptidão para a roseiricultura, em aproximadamente 25% do território do Rio 

Grande do Sul. 
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6.3 – DO ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO FINAL E A IDENTIFICAÇÃO DOS 

SISTEMAS ATMOSFÉRICOS DEFINIDORES DAS ÁREAS DE APTIDÃO 

CLIMÁTICA:  

 

 

Nesta etapa da pesquisa será apresentado o Zoneamento Agroclimático Final, 

resultado da união do Zoneamento das Normais Climatológicas (que em tese seria 

um zoneamento contendo as médias dos atributos climáticos por um período de 30 

anos, anulando quaisquer desvios climáticos) e do Zoneamento dos Anos-Padrões 

(que somaria às Normais, os anos de excepcionalidade do ponto de vista 

pluviométrico). 

Esta análise final foi feita de modo sazonal, padrão adotado para as análises 

anteriormente descritas neste capítulo. Também, a fim de se completar a pesquisa 

com a proposta de investigação da circulação atmosférica regional e dos sistemas 

produtores do clima, insere-se, nesta etapa da pesquisa, a análise sobre a 

participação dos mesmos na definição das áreas aptas, inaptas e marginais ao 

cultivo da roseira no Rio Grande do Sul. 

Primeiramente, foram analisados os mapas resultantes do Zoneamento 

Agroclimático Final (Itens “a” até “e”). Após, analisou-se a participação dos sistemas 

atmosféricos nos anos-padrões mais chuvoso, menos chuvoso e habitual, a fim de 

compor o referido zoneamento final 

 

 

6.3.1 – Do Zoneamento Agroclimático Final 

 

 

a) Primavera 

 

• Através do mapa de Zoneamento Agroclimático Final referente às condições 

primaveris representado na Figura 115, foi possível identificar áreas aptas e 

marginais de subclasse 2b para o cultivo de rosas. A primeira estende-se por quase 

todo o território do Rio Grande do Sul. Apenas no setor nordeste do Rio Grande do 

Sul, há a ocorrência de pequena área marginal de subclasse 2b; 
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• A temperatura média da primavera, bem como restrições às Temperaturas 

Máximas e Mínimas Absolutas; às Temperaturas Máximas e Mínimas Médias; às 

Horas de Frio abaixo de 10°C entre maio e setembro; às condições médias de 

Umidade Relativa do Ar superiores à 75%, à insolação inferior à 6 horas/dia e 

Radiação Solar inferior a 2000 Lux/dia; e às Rajadas de Vento (Velocidade Média 

Anual superior a 46 m/s) passaram a ser os fatores limitantes das áreas 

recomendadas para cultivo de rosas na região de estudo; 

 

• Todas as regiões foram enquadradas em áreas aptas do tipo 2b (muito 

restritivas). 

 

b) Verão 

 

• No Zoneamento Agroclimático Final para as condições climáticas de verão 

(Figura 116), tornou-se possível identificar diversas áreas, dentre elas as áreas 

aptas de subclasse 2b; áreas marginais dos tipos 2a e 2b, bem como a ocorrência 

de áreas inaptas para o cultivo de rosas. 

 

• As aptas (classe 2b) estão localizadas em duas grandes áreas: uma delas 

localiza-se no setor sul do território Sul-Rio-Grandense, e outra que se estende da 

Região Metropolitana de Porto Alegre em direção ao centro-norte do Estado, na 

fronteira com Santa Catarina, apresentando, ainda, um enclave de área apta 

próximo ao município de Veranópolis. 

 

• As áreas marginais de subclasse 2a, por sua vez, estão localizadas por toda a 

porção central do Rio Grande do Sul, desde o litoral até as fronteiras internacionais 

com Argentina (oeste e noroeste) e Uruguai (sudoeste). 

 

• No entanto, as áreas marginais de subclasse 2b estão localizadas no setor 

nordeste, bem como na região centro do Estado, em 2 áreas isoladas sobre o 

Escudo Sul-Rio-grandense. Ainda, no entorno dos municípios de São Borja e Iraí, 

outras duas áreas menores. 
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• No setor extremo nordeste do Rio Grande do Sul, há a ocorrência de apenas 

uma área inapta para o cultivo de rosas; 

 

• Em condições vernais para o Rio Grande do Sul, ocorrem restrições às 

Temperaturas Máximas e/ou Mínimas Médias, às condições médias de Umidade 

Relativa do Ar superiores a 75%. 

 

• Apenas as regiões produtoras do Planalto e Litoral Sul foram classificadas 

como aptas (tipo 2b – muito restritivas); As demais regiões foram classificadas como 

marginais (2a e 2b). Ainda, parte da região Hortênsias pode ser classificada como 

inapta (município de São Francisco de Paula e Caxias do Sul). 

 

c) Outono 

 

• Para a situação outonal do Zoneamento Agroclimático Final no Rio Grande do 

Sul, conforme mostra o mapa da Figura 117, foi possível identificar áreas aptas de 

subclasse 2a e 2b para o cultivo de rosas; A primeira zona estende-se apenas por 

duas porções do território do Rio Grande do Sul: uma localizada ao longo da 

fronteira com o Uruguai e outra no extremo norte, na divisa com Santa Catarina. 

 

• A área apta 2b fica restrita ao centro do Estado, estendendo-se para sul em 

direção ao município de Pelotas e da Lagoa dos Patos. 

 

• Grande parte do território sul-rio-grandense é ocupada pelas áreas marginais 

de subclasse 1b, que se estendem por duas grandes áreas: litoral e nordeste e a 

fronteira com a Argentina. 

 

• Não há a ocorrência de áreas inaptas para o cultivo de rosas; 

 

• Em condições outonais, portanto, ocorrem restrições quanto às Temperaturas 

Máximas e/ou Mínimas Médias, e às condições médias de Umidade Relativa do Ar 
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superiores a 75% que passam a ser os fatores limitantes das áreas recomendadas 

para cultivo de rosas na região de estudo. 

 

• As regiões Centro-Oeste, Noroeste, Serra Gaúcha, Vale do Caí, Hortênsias, 

Litoral Norte e Litoral Sul foram classificadas como áreas marginais tipo 1b. Apenas 

a região Planalto pode se enquadrar como área apta (tipo 2a e 2b). Municípios como 

Santa Maria e Pelotas também foram classificados como aptos. 

 

d) Inverno 

 

• Conforme mostra o mapa de Zoneamento Agroclimático Final para o Inverno 

(Figura 118), fica evidente a inaptidão do Estado do Rio Grande do Sul para o 

cultivo de roseiras nesta época do ano. 

 

• Entretanto, no setor centro-norte (acompanhando o Rebordo do Planalto da 

Bacia do Paraná), no extremo oeste e nordeste do Rio Grande do Sul, e no entorno 

dos municípios de Bagé e São Gabriel há a ocorrência de uma grande área marginal 

de subclasse 2b. Apenas no município de Uruguaiana, um pequeno enclave de área 

marginal tipo 2a. 

 

• Nesse sentido, no Zoneamento Agroclimático Final de Inverno, fica 

evidenciada a grande ocorrência de áreas inaptas para o cultivo de rosas. 

 

• É frequente a ocorrência de geadas em diversos municípios sul-rio-

grandenses durante o inverno, o que reforça a inaptidão do Estado durante o inverno 

para as práticas agrícolas ligadas à rosicultura. 

 

• No que tange as áreas marginais ocorrem restrições quanto às Temperaturas 

Máximas e Mínimas Absolutas; às Temperaturas Máximas e/ou Mínimas Médias e 

às condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores a 75%; 
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• Todas as regiões produtoras classificadas como inaptas, à exceção do 

extremo oeste (município de Uruguaiana e Alegrete), que foram classificados como 

marginais. 

 

e) Análise Anual 

 

• Na situação anual final do Zoneamento Agroclimático para o Rio Grande do 

Sul, (Figura 119), foi possível identificar áreas aptas dos tipos 2a e 2b para o cultivo 

de rosas; a primeira zona apta pode ser encontrada apenas no município de São 

Borja, em uma área muito reduzida. No entanto, a área apta de subclasse 2b 

estende-se pela região litorânea, entorno de Porto Alegre e da Lagoa dos Patos; 

 

• De fato, a maioria do território do Rio Grande do Sul apresentou-se 

anualmente com áreas marginais, podendo-se destacar a ocorrência dos tipos 1a, 

1b, 2a e 2b. 

 

• As áreas marginais tipo 1a estão localizadas em três grandes áreas do 

Estado: nos setores centrais e centro-sul ao longo da fronteira com o Uruguai. Ainda, 

há uma faixa próxima ao município de Uruguaiana, mas que não chega a atingir a 

divisa com a Argentina. 

 

• A área marginal tipo 2a estende-se por três porções no Estado: uma faixa 

marginal que se inicia em Ijuí, no noroeste do Estado, até do sudoeste, no município 

de Quarai; outra área localizada no entorno no Município de Bagé; e uma pequena 

área que compreende apenas o município de Pelotas. 

 

• A área marginal tipo 2b, que cobre a maior parte do Rio Grande do Sul, 

estende-se por todo o norte do Estado (Planalto), prolongando-se pelo centro 

(municípios de Júlio de Castilhos e Santa Maria) e estendendo-se até o extremo sul 

(município de Chuí). 

 

• Não há a ocorrência de áreas inaptas para o cultivo de rosas no Zoneamento 

Agroclimático Anual Final. 
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• No que se refere às condições médias anuais para o cultivo de rosas no Rio 

Grande do Sul, portanto, ocorrem restrições climáticas relacionadas às 

Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às Horas de Frio abaixo de 10°C entre 

maio e setembro; às condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores à 

75%, à insolação inferior à 6 horas/dia e Radiação Solar inferior a 2000 Lux/dia; e às 

Rajadas de Vento (Velocidade Média Anual superior a 46 m/s); 

 

• Todas as regiões foram classificadas como marginais (nas quatro 

subclasses). Mesmo este zoneamento anual final ter apresentado zonas aptas, 

nenhuma região produtora enquadrou-se nesta área. 

 

Para sintetizar os resultados encontrados na análise descrita nas diferentes 

estações do ano e espacializadas nas Figuras 115 a 119, a Tabela 25 apresenta as 

áreas ocupadas pelas diferentes zonas agroclimáticas encontradas para a produção 

de rosas ao ar livre no Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Tabela 25 – Áreas ocupadas pelas subclasses de restrições climáticas associadas às áreas aptas e 
marginais ao cultivo de rosas no Rio Grande do Sul - Zoneamento Agroclimático Final. 

 

Classes de Aptidão Climática (km² e %) Est. 
do Ano Ap-1a Ap-1b Ap-2a Ap-2b M-1a M-1b M-2a M-2b In 

Prim.  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

277.351 

(98,3%) 

27.735.100 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

4.649 

(1,7%) 

464.900 

 

0,0 

Verão  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

66.365 

(23,5%) 

6.636.500 

 

0,0 

 

0,0 

151.690 

(53,8%) 

15.169.000 

57.975 

(20,5%) 

5.797.500 

5.970 

(2,2%) 

597.000 

Outono  

0,0 

 

0,0 

75.569 

(26,8%) 

7.556.900 

70.640 

(25,0%) 

7.064.000 

 

0,0 

135.791 

(48,2%) 

13.579.100 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Inverno  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

744 

(0.2%) 

74.400 

46.975 

(16,6%) 

4.697.500 

234.281 

(83,2%) 

23.428.100 

Anual  

0,0 

 

0,0 

1.122 

(0,4%) 

112.200 

20.833 

(7,4%) 

2.083.300 

81.400 

(28,9%) 

8.140.000 

16.686 

(5,9%) 

1.668.600 

30.762 

(10,9%) 

3.076.200 

131.197 

(46,5%) 

13.119.700 

 

0,0 

 

Ap – Apta; M – Marginal; In – Inapta. 
 
Org,: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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De acordo com a Tabela 25, na situação de primavera há o predomínio de 

classes aptas tipo 2b (mais restritivas), que correspondem a 98,3% do território do 

Rio Grande do Sul. 

Para o verão, dominam classes marginais (2a e 2b – mais restritivas), aptas e 

inaptas, respectivamente com 53,8%, 20,5%, 23,5% e 2,2% do território. 

Na situação outonal, dominam condições de aptidão (classes 2a e 2b, com 

26,8% e 25,0% de participação) e de marginalidade climática, com subclasse 1b, 

representando 48,2% do Estado. 

Durante o inverno, o Estado encontrou-se quase totalmente coberto por áreas 

inaptas ao cultivo de roseiras (83,2%). As demais áreas foram classificadas como 

marginais (2a e 2b – mais restritivas), somando-se, respectivamente, 0,2% e 16,6% 

do Estado. 

Por fim, na análise anual, o Rio Grande do Sul esteve classificado pelas 

diversas subclasses restritivas tanto de aptidão quanto de marginalidade climática. 

Não houve ocorrência de áreas inaptas. A classe de maior representatividade foi a 

classe marginal tipo 2b, a mais restritiva, com quase 50% do território do Estado 

coberto pela mesma. 

 

 

6.3.2 – Da Participação de Sistemas Atmosféricos e a definição da 

Zonação Agroclimática 

 

 

Conforme salientado nos itens 2.2 (Objetivos Específicos) e 5.3 (Metodologia 

e Procedimentos) pretendeu-se nesta etapa do trabalho investigar quais sistemas 

atmosféricos foram mais atuantes nos meses representativos de primavera, verão, 

outono e inverno, respectivamente outubro, janeiro, abril e julho, dos anos de 2002, 

2004 e 2007, a fim de se averiguar quais deles foram os mais decisivos quanto à 

definição de áreas aptas, marginais e inaptas para o cultivo da roseira no Rio 

Grande do Sul. 
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a) Primavera 

 

 A estação primaveril, que no Rio Grande do Sul pode ser representada pelo 

mês de outubro, com a análise dos sistemas atmosféricos atuantes nesse mês nos 

anos de 2002, 2004 e 2007, que representaram, respectivamente, anos-padrões 

mais chuvoso, menos chuvoso e habitual, em sua sucessão, pode ser melhor 

visualizada na Figura 120. Ainda, a Figura 121 mostra o balanço de participação 

dos sistemas atmosféricos atuantes durante os meses de outubro analisados. 

 

 
Figura 120 – Sucessão diária dos sistemas atmosféricos atuantes durante o mês de outubro (2002, 
2004 e 2007) no Rio Grande do Sul2. 

 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 
 

 
Figura 121 – Balanço de Participação dos sistemas atmosféricos atuantes durante o mês de outubro 
(2002, 2004 e 2007) no Rio Grande do Sul. 

 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
                                                 
2 MPA – Massa Polar Atlântica / MPV – Massa Polar Velha / MTA – Massa Tropical Atlântica / MTC – 
Massa Tropical Continental / FPA – Frente Polar Atlântica / FE – Frente Estacionária / FQ – Frente 
Quente / C – Ciclogênese. 
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A primavera mais chuvosa, representada pelo mês de outubro de 2002, teve 

grande participação de sistemas frontais fortalecidos (Frente Polar Atlântica – FPA), 

de Frentes Estacionárias (FE), o que conferiu a grande pluviosidade da estação, 

com 25,8% e 29,0% de participação, respectivamente. Dentre as massas de ar, 

destaca-se a Massa Polar Atlântica (MPA), com 35,5% de dias de domínio, a Massa 

Polar Velha (MPV), que dominou somente 3,2% do mês, e a Massa Tropical 

Continental (MTC), com 6,5% de participação. 

 

No entanto para outubro de 2004, o predomínio da participação de MPAs 

(51,6%), caracterizadas do ponto de vista térmico, porém enfraquecidas do ponto de 

vista barométrico (Anexo 05), seguido de domínio de Massa Polar Velha (MPV), com 

12,9% de participação, e predomínio de rápidas passagens frontais (FPAs), 

dominando em 22,6% dos dias, caracterizaram a primevera deste ano. 

 

Em outubro de 2007, por se tratar de um ano habitual do ponto de vista da 

circulação atmosférica regional, observou-se a participação variada tanto de 

sistemas atmosféricos intertropicais quanto extratropicais, tais como MPA (22,6%), 

MPV (29,0%), MTC (19,4%); de FPA (16,1%) e Frentes Quentes (FQ – 6,5%) - por 

recuo de FPA, além de formação de Ciclones Frontais (C), que dominaram em 3,2% 

dos dias (1 dia). 

 

Em análise à Figura 115, que representa o Zoneamento Agroclimático Final 

de Primavera, pode-se salientar que a grande formação de áreas Aptas de 

subclasse 2b, que apresentam restrições muito ligadas especialmente às 

temperaturas máximas e mínimas médias e absolutas, às Horas de Frio abaixo de 

10°C entre maio e setembro; às condições médias de Umidade Relativa do Ar 

superiores à 75%, condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores à 75%, 

bem como insolação inferior à 6 horas/dia e Radiação Solar inferior a 2000 Lux/dia, 

tais condições são impostas pelo domínio das Massas Polares (caracterizadas) e 

Frentes Polares, que provocam nebulosidade, grande umidade do ar, e nos casos 

de invasão de ar polar fortalecido, abaixamento significativo da temperatura. Nas 

três primaveras analisadas, a participação das Massas Polares sempre foi superior a 

20%. 
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b) Verão 

 

Os sistemas atmosféricos atuantes na estação vernal, que no Rio Grande do 

Sul pode ser representada pelo mês de janeiro (WOLLMANN; SARTORI, 2009a), 

para os anos de 2002 (mais chuvoso), 2004 (menos chuvoso) e 2007 (habitual) 

podem ser melhor visualizados na Figura 122. Concomitantemente, a Figura 123 

mostra o balanço de participação dos sistemas atmosféricos atuantes durante os 

meses de janeiro analisados. 

 

 
Figura 122 – Sucessão diária dos sistemas atmosféricos atuantes durante o mês de janeiro (2002, 
2004 e 2007) no Rio Grande do Sul. 

 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 
Figura 123 – Balanço de Participação dos sistemas atmosféricos atuantes durante o mês de janeiro 
(2002, 2004 e 2007) no Rio Grande do Sul. 

 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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 Em janeiro de 2002, a maior participação da MPV em relação à MPA torna-se 

evidente (38,7% e 19,4%, respectivamente), além do surgimento da participação da 

Massa Tropical Atlântica (MTA) – 9,7% de dias de domínio - que não havia 

dominado durante a primavera, e um dia de participação da MTC (3,2%), com 

formação de Instabilidade Tropical e precipitação pluviométrica. Entre os sistemas 

produtores de chuva, salientam-se a FPA (9,7%), FQ (3,2%) e grande participação 

de ciclogêneses (16,1% dos dias), o que conferiram a este verão sua caracterização 

como chuvoso. 

 

 No verão de 2004, houve o grande domínio de MPV (quente e com totais 

menores de umidade) – 51,6% dos dias - e da participação de FPA pouco 

desenvolvidas (16,1%), que em geral estacionaram sobre o Estado, mas em função 

da fraca frontogênese, na maioria dos casos, provocavam apenas nebulosidade e 

pouca chuva, além de dois dias de ciclogênese e uma participação de FQ. 

 

 Em janeiro de 2007, houve a maior participação de massas de ar tropicais em 

relação aos anos de 2004 e 2007, como a MTA (16,1%) e MTC (6,5%), além do 

típico domínio de MPV (45,2% dos dias) e passagens frontais (FPA) semanais, que 

representaram 12,9% dos dias de janeiro de 2007, provocando precipitação dentro 

dos totais médios normais para cada uma das estações analisadas. 

 

A análise da Figura 116, que representa o Zoneamento Agroclimático Final 

de Verão, ocorreu o predomínio de áreas Marginais (em função da temperatura 

média encontrar-se, na maioria dos casos, acima de 24°C), com restrições às 

Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas; às Temperaturas Máximas e/ou 

Mínimas Médias; e às condições médias de Umidade Relativa do Ar superiores a 

75%. Os sistemas atmosféricos mais decisivos para esta zonação agroclimática 

foram as Massas Polares descaracterizadas (MPV), que nos três verões analisados, 

sempre tiveram domínio superior a 45% dos dias. As elevadas temperaturas também 

estão associadas à participação da MTA, especialmente em 2007. As condições 

hígricas elevadas estiveram associadas à MPA e ciclogênese durante o verão mais 

chuvoso. 
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c) Outono 

 

 A sucessão de sistemas atmosféricos e o balanço de participação para o mês 

representativo de outono do Rio Grande do Sul (abril) para os anos de 2002, 2004 e 

2007 podem ser visualizados nas Figuras 124 e 125. 

 

 
Figura 124 – Sucessão diária dos sistemas atmosféricos atuantes durante o mês de abril (2002, 2004 
e 2007) no Rio Grande do Sul. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 
 

 
Figura 125 – Balanço de Participação dos sistemas atmosféricos atuantes durante o mês de abril 
(2002, 2004 e 2007) no Rio Grande do Sul. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Em abril de 2002, situação distinta do verão (janeiro de 2002), houve aumento 

da participação da MPA (53,3%) em relação à MPV (3,3% dos dias), além de 

domínio de um dia de MTC. A situação chuvosa da estação foi conferida pela grande 

participação de FPAs que “estacionavam” sobre o Estado (FE), que representaram 

20% dos dias do mês. 

 

Em abril de 2004, ocorreu uma situação de igualdade entre a participação de 

MPA e MPV (33,3% de dias de domínio), além de várias passagens frontais (oito, ao 

total, que representaram 26,7% do mês), cuja fraca frontogênse, em geral, 

provocava apenas aumento de nebulosidade, com registro de pouca precipitação, 

além de dois dias de participação de MTC, com formação de linhas de instabilidade, 

que provocaram chuva apenas no Nordeste do Rio Grande do Sul, conforme os 

dados da Estação Meteorológica de Santa Rosa. 

 

No entanto, abril de 2007, representativo de outono habitual, compõe-se pela 

participação de MPA (33,3%), MPV (23,3%), MTC (3,3%), além de FPAs (23,3%), 

mais intensas, porém provocando precipitações dentro da normalidade/habitualidade 

climática sazonal, com presença de FE e ciclogêneses indiretas (quando formada 

sobre o Oceano Atlântico), que representaram 6,7% e 10% de participação no mês, 

respectivamente. 

 

A Figura 117, que representa o Zoneamento Agroclimático Final de Outono, 

mostra predomínio de áreas aptas no centro-norte e centro-sul do Estado, e de 

áreas marginais à nordeste e na faixa litorânea e fronteira com a Argentina. As 

situações de marginalidade climática estiveram condicionadas à grande participação 

da MPV em 2004 (ano menos chuvoso) e também em 2007 (habitual), em função da 

elevada amplitude térmica provocada por esta massa de ar. A MPA foi a massa de 

ar que teve maior influência no ano de 2002 (mais chuvoso). A grande participação 

de FPA (2007) e FE (2002) conferiram ao zoneamento as principais restrições 

ligadas à URA. 
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d) Inverno 
 

As Figuras 126 e 127 mostram, respectivamente, a sucessão de sistemas 

atmosféricos e o balanço de participação para o mês de julho, representativo de 

inverno do Rio Grande do Sul para os anos de 2002, 2004 e 2007. 

 

 
Figura 126 – Sucessão diária dos sistemas atmosféricos atuantes durante o mês de julho (2002, 
2004 e 2007) no Rio Grande do Sul. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 
 

 
Figura 127 – Balanço de Participação dos sistemas atmosféricos atuantes durante o mês de julho 
(2002, 2004 e 2007) no Rio Grande do Sul. 

 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
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Nos três meses de julho analisados, é notório o grande aumento da 

participação de MPAs, mais fortes em função do resfriamento do Hemisfério Sul. Na 

análise comparativa entre julho de 2002 e julho de 2007 (71% de dias domínio nos 

dois meses), que representam um inverno mais chuvoso e habitual, 

respectivamente, a sucessão de sistemas atmosféricos é muito semelhante, e 

apenas se difere nos totais pluviométricos registrados. As FPAs dominaram em 

cerca de 15% dos dias em ambos os meses. 

 

Entretanto, para o mês de julho de um inverno menos chuvoso (2004), 

ocorreu um aumento no número de passagens frontais (sete, ao total, em 

comparação com quatro ocorridas tanto em 2002 quanto em 2007), mas tais 

passagens frontais são rápidas, e o contrate higrométrico entre as massas polares 

não é o suficiente para provocar grandes volumes de chuva, mesmo quando há 

participação de frentes estacionárias e ciclogêneses. A MPA representou 51% dos 

dias, enquanto que a participação da MPV foi de 12,9%. 

 

A Figura 118, que representa o Zoneamento Agroclimático Final de Inverno, 

evidencia que 97,3% do Estado foi zoneado como área inapta para o cultivo da 

roseira. A participação da MPA em mais de 70% dos dias nos anos de 2002 e 2007, 

com abaixamento significativo da temperatura, confere restrições climáticas ligadas 

às Temperaturas Mínimas Médias e absolutas, bem como à elevada URA. Além 

disso, a ocorrência de geada em várias cidades, segundo os registros 

meteorológicos, foi determinante para esta zonação. O mesmo pode ser dito em 

relação ao ano de 2004, mesmo se tratando de um inverno menos chuvoso, as 

baixas temperaturas são freqüentes. 
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6.4 – DO TRABALHO DE CAMPO – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Foram realizadas, como procedimento metodológicos, atividades de campo 

nas quais o principal objetivo foi coletar informações sobre a cultura da roseira, tanto 

de pesquisadores das principais Universidades do Rio Grande do Sul, quanto de 

agricultores, que pudessem exprimir sua experiência no campo, para reforçar a 

revisão bibliográfica e auxiliar na interpretação dos resultados. 

Tais atividades foram realizadas entre os dias 15 e 22 de maio de 2009, 

percorrendo nove municípios do Estado do Rio Grande do Sul, compreendendo as 

principais regiões produtoras de roseiras do Estado. Consistiu na aplicação dos 

questionários desencadeadores da pesquisa (Anexos 09 e 10) diferenciados para os 

Técnicos e para os Agricultores, respectivamente. As atividades e viagens 

realizadas neste período estão descritas a seguir. 

 

• Dia 15/05/2009 (Sexta-Feira) - Porto Alegre/RS – Entrevista com o Técnico  

01. 

 

• Dia 16/05/2009 (Sábado) - São Sebastião do Caí/RS: Entrevistaram-se 

agricultores e floricultores em feiras na cidade. 

 

• Dias 17 e 18/05/2009 (Domingo e Segunda-Feira) - Santa Maria/RS. 

Entrevistaram-se agricultores e floricultores em floriculturas na cidade, e 

Técnico 02, bem como consultas técnicas na EMATER/RS – Seção Regional 

de Santa Maria. 

 

• Dia 19/05/2009 (Terça-Feira) - Uruguaiana/RS: Entrevistaram-se agricultores 

e floricultores em floriculturas na cidade. 

 

• Dia 20/05/2009 (Quarta-Feira) - Passo Fundo/RS: Visitou-se Roseirais e 

entrevistou-se agricultores na Zona Rural e floricultores em feiras na cidade, 

bem o Técnico  03. 
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• Dia 21/05/2009 (Quinta-Feira) - Antônio Prado e Gramado/RS: 

Entrevistaram-se agricultores e floricultores em floriculturas na cidade. 

 

• Dia 22/05/2009 (Sexta-Feira) - Osório/RS: Fotografias de roseiras do Litoral 

Norte do RS. 

 

O mapa da Figura 128 mostra as cidades inclusas no roteiro de atividades 

referentes ao trabalho de campo nas regiões produtoras. 
 

 
Figura 128 - Cidades inclusas no roteiro de atividades referentes ao trabalho de campo entre os dias 
15 e 22 de maio de 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2010. 
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6.4.1 – Da Análise das Entrevistas aos Técnicos 

 

 

Para a análise das entrevistas realizadas com os técnicos através da 

aplicação do questionário do Anexo 09, optou-se pela separação das análises, ou 

seja, serão analisadas separadamente as respostas de cada um dos três técnicos 

entrevistados, para evitar possíveis dúvidas aos leitores. 

 

O Técnico 01, Engenheiro Agrônomo, dedica-se à pesquisa em floricultura há 

16 anos. Quando perguntado sobre como começou a pesquisar sobre as rosas, o 

Agrônomo colocou que sua iniciação à pesquisa nesta área deu-se no Mestrado, 

analisando enxertos em determinada espécie. 

Inicialmente, foi-lhe perguntado questões referentes a análise sobre a planta. 

Em relação ao cultivo de rosas, o Técnico 01 considera que a maior produção da-se 

ao ar livre no Rio Grande do Sul, salientando que o Estado apresenta muitos 

ambientes climáticos, como a Serra, Rebordo e o próprio Planalto, Campanha, entre 

outros, e que apresentam as quatro estações bem definidas. O pesquisador citou 

que a rosa possui uma série de variedades e de gêneros que podem afetar 

profundamente na adaptação da planta a este ou aquele tipo de clima. Dependendo 

do cruzamento obtido, a nova espécie adapta-se melhor ao cultivo protegido ou ao 

cultivo a céu aberto. 

Quanto à posição no mercado produtor/consumidor do Rio Grande do Sul 

frente ao mercado nacional e internacional, o Técnico 01 colocou que a produção 

gaúcha é pequena frente a outros pólos de produção consagrados no Brasil, como 

os de São Paulo, Minas Gerais e Ceará, e que o consumo sul-rio-grandense é maior 

que a produção. Ao final, o pesquisador revelou que, tem percebido que o clima 

parece ser o grande limitador para fortalecer a produção de rosas no Rio Grande do 

Sul e competir com outras regiões. Tal resposta vem ao encontro da hipótese e 

objetivos desta pesquisa. 

Quando questionado sobre a situação do produtor em relação aos planos de 

fomento à produção, foi citado pelo Técnico 01 que o fomento à floricultora no Rio 

Grande do Sul é pequeno, pois o custo tecnológico, logístico e estrutural é alto, 

mesmo existindo o mito de que a atividade é muito rentável. O engenheiro salienta 

que para se produzir rosas é necessário muito conhecimento para se alcançar 
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qualidade, e diferencia dois tipos de produtores. Para ele, existe o “produtor 

empresário”, que está pautado na tecnologia, e o “produtor de tradição familiar”, que 

baseia seus conhecimentos e técnicas obtidas ao longo das gerações que 

produziram a rosa. Salientou que ambos os perfis de produtores parecem 

persistentes na atividade, pois parece que das flores, a rosa “é a única que não sai 

de moda” [palavras do entrevistado]. 

Quando questionado sobre qual a melhor época para poda, foi salientado que 

depende da subclasse de rosa, logo, pode ser toda estação do ano ou apenas uma 

delas, pois depende da variedade. No que se refere ao plantio, foi colocado que a 

primavera e o outono são as melhores épocas para a realização de tal atividade. 

Para a colheita, as melhores épocas citadas foram a primavera e o outono. 

Sobre as fases fenológicas da roseira, o Técnico 01 afirma que o ciclo 

vegetativo da roseira depende muito da temperatura. A planta, no frio sul-rio-

grandense, pode produzir uma flor num prazo de 60 dias, enquanto que no calor, 

esse tempo diminui para 45 dias. Explicou que a fase vegetativa corresponde a 2/3 

do ciclo, enquanto que o restante seria ocupado pela fase reprodutiva. Quando 

semeada, salienta o autor, após o décimo mês No entanto, é possível obter uma 

planta adulta que possua toda a formação adequada para a produção intensiva. 

Ao ser questionado sobre quantas colheitas podem se realizadas durante um 

ano, o Técnico  coloca que podem ser realizadas até cinco colheitas no cenário sul-

rio-grandense, pois depende muito dos sistemas de produção e, principalmente, das 

condições climáticas. 

No segundo grupo de questões, que se referem à análise do clima ideal para 

o cultivo da roseira, bem como da análise do clima do Rio Grande do Sul, ao ser 

questionado sobre quais as condições climáticas adequadas para o pleno 

desenvolvimento da roseira em cada uma de suas fases fenológicas, o agrônomo 

colocou que a alta intensidade luminosa, acima de 100 klx, temperaturas entorno de 

22°C durante o dia e 18°C durante a noite, e umidade relativa do ar entre 70-80% 

são ideais em todas as fases fenológicas da roseira. 

Na questão relativa a forma pela qual a temperatura, as chuvas, os ventos, as 

geadas, dentre outros atributos climáticos podem interferir de forma positiva e 

negativa na cultura da roseira, foi colocado que a fisiologia da planta é completa e 

facilmente atingida pelas variações meteorológicas. O Técnico 01 salientou que a 

temperatura define o comprimento do ciclo, tamanho do botão, comprimento da 
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haste e o estresse da planta; as chuvas e ventos definem a umidade do solo e do ar, 

que repercutem no fluxo de água na planta, processos que são importantes para a 

nutrição e transpiração da planta, bem como para a dispersão de doenças. Por fim, 

deu destaque à geada como fator que pode parar o crescimento e desenvolvimento 

da planta, podendo causar queimaduras e congelamento dos tecidos. 

Em relação aos principais prejuízos ocorridos em roseirais por causas 

climáticas, foi colocado que os prejuízos maiores sempre são nas infra-estruturas, 

como as estufas, especialmente quando ocorrem temporais de verão. Salienta, 

ainda que há perda de safras inteiras devido à queda de granizo e grandes 

estiagens. 

Ao ser perguntado sobre a favorabilidade do clima do Vale do Caí e Grande 

Porto Alegre para a produção de rosas, o Técnico 01 colocou que não é o ideal, pois 

há pouca luz no inverno. No entanto, no verão é muito quente, mas no inverno não é 

tão frio como em outras regiões do Rio Grande do Sul. Salienta que o diferencial da 

produção na região da-se em função da proximidade com os maiores pólos 

consumidores de rosa no Estado, como a Região Metropolitana de Porto Alegre. 

Nas questões de qualificação dos atributos climáticos da região questionada 

para o cultivo da roseira, o Técnico  coloca que a temperatura média do ar ideal para 

o cultivo de roseiras está em torno de 20°C; as chuvas precisam ser regulares, mas 

sem excesso, pois do contrário, ocorre diminuição da luz em função do aumento na 

nebulosidade; a ventilação deve ser amena, para boa circulação de ar para evitar a 

condição de umidade favorável à formação de fungos; umidade relativa do ar em 

torno de 70%; Sol pleno e sem ocorrência de geadas formariam uma situação 

climática favorável ao desenvolvimento pleno da roseira. 

Em relação à conceituação dos elementos do clima do Rio Grande do Sul 

para a produção de rosas, o Técnico 01 salientou que as temperaturas médias, 

chuvas, umidade relativa e Sol são bons, enquanto que os ventos e a geada são 

regulares para o pleno desenvolvimento dos roseirais. 

 

 

O Técnico 02, também Engenheiro Agrônomo, dedica-se à pesquisa de rosas 

há pelo menos 30 anos e seu interesse veio da produção familiar, bem como de uma 

prima que também é pesquisadora desta área. 
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Inicialmente, foram-lhe perguntadas questões referentes à análise sobre a 

planta. Em relação ao cultivo a céu aberto, o Técnico 02 colocou que sem estufas 

não tem como produzir rosas no Rio Grande do Sul, principalmente em função das 

grandes variações climáticas ligadas ao fenômeno El Niño. 

Em relação à posição no mercado produtor/consumidor sul-rio-grandense, o 

engenheiro colocou que o Estado é o maior consumidor nacional, mas salientou que 

as rosas de melhor qualidade comercializadas no Rio Grande do Sul sempre são 

importadas de outros estados brasileiros. Quanto aos programas de fomento à 

floricultura, a formação de cooperativas de produtores rurais (floricultores) e o apoio 

do SEBRAE tem sido os principais apoios encontrados para quem se dedica á 

produção de flores e plantas ornamentais, como a rosa. 

Ao ser questionado sobre qual a melhor época para a poda, o Técnico 02 

colocou que pode ser realizada em qualquer época do ano, mas que no inverno 

realiza-se a poda baixa, pois a planta precisa hibernar. O pesquisador indica o 

inverno para o plantio de mudas com raízes nuas. Sobre o tempo que uma planta 

leva para atingir seu desenvolvimento pleno, caso semeado, conforme citado, de um 

ano a um ano e meio tem-se uma planta adulta. 

A melhor época citada para a colheita foi a primavera. Sobre quantas 

colheitas podem ser realizadas em um ano, o Técnico 02 salienta que depende da 

época, pois a temperatura é o principal fator que determina o tamanho do ciclo de 

crescimento. Em condições de verão, a cada 35-45 dias é possível realizar uma 

colheita, enquanto que em condições invernais, caso não seja feita a poda baixa, 

esse período cresce para 60-70 dias. 

O segundo grupo de questões está relacionado à análise do clima ideal para 

o cultivo da roseira, bem como da favorabilidade do clima do Rio Grande do Sul para 

o cultivo desta flor. Quando perguntado quais seriam as condições climáticas 

adequadas para o pleno desenvolvimento da roseira em cada uma de suas fases 

fenológicas, o professor citou a temperatura média do ar como o principal fator 

limitante, destacando que temperaturas médias constantes entre 12°C e 18°C são 

as mais favoráveis. Ainda, destacou que utilização de estufas no verão piora este 

quadro, pois deixa a temperatura do ar mais elevada. 

Ao ser questionado sobre a forma na qual a temperatura, as chuvas, os 

ventos, as geadas, dentre outros atributos climáticos, podem interferir de forma 

positiva e negativa na cultura da roseira, o Técnico 02 salientou que as temperaturas 
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devem ser amenas, especialmente na brotação. A ocorrência de dias nublados e 

abafados é prejudicial, pois além das temperaturas serem elevadas, a iluminação é 

baixa. 

O Técnico 02 citou o Vento Norte como grande destruidor dos roseirais na 

região de Santa Maria. Este vento é historicamente citado, e foi muito estudado por 

Sartori (2000; 2003), abordando que: 

 

 
“É conhecido e mencionado desde o início da ocupação do território 
sul-rio-grandense e identificado pelos primeiros viajantes europeus 
que fizeram excursões de reconhecimento da terra do Brasil colonial, 
especialmente durante o século XIX, como Arsène Isabelle e Augusto 
de Saint-Hilaire, que narraram detalhes minuciosos do ambiente ao 
longo dos seus trajetos. Entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março 
de 1834, Isabelle (1949) descreve a região de Santa Maria em que se 
encontrava, chamando atenção para as condições atmosféricas e 
relevo, identificando-se a situação pré-frontal que enfrentaram, com o 
forte vento norte, de poucas horas de duração, e temperaturas muito 
altas. Porém, foi Machado (1950) que apresenta as primeiras 
explicações à origem do Vento Norte regional, chamando  atenção 
para a particular violência que ele assumia em Santa Maria. Com 
Sartori (1979, 1981, 1984, 2000), é que foram buscadas maiores 
explicações sobre a origem do Vento Norte regional e, mais 
especificamente, sobre as causas do Vento Norte em Santa Maria”. 
(SARTORI, 2003, p. 1). 

 

 

Sua gênese está ligada à dinâmica atmosférica regional, especialmente em 

relação às situações pré-frontais no Rio Grande do Sul, quando a Massa Polar 

Atlântica, em geral aquecida basalmente, tornando-se Massa Polar Velha (Sartori, 

1979), promove fluxos de Norte que atingem o Estado e destaca-se em Santa Maria 

com relativa violência, conforme salientado pela autora. Tal “violência” é em função 

de alguns condicionantes geoambientais locais, representados pelo relevo e pela 

presença da cidade, que podem se melhor visualizados na Figura 129. 
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Figura 129 – O Vento Norte regional, as alterações de fluxo por influência do relevo. 
 
Fonte: (SARTORI, M. G. B. 2003, p. 14). 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

  

Em relação aos principais prejuízos ocorridos em roseirais por causas 

climáticas, o Técnico 02 coloca que os prejuízos maiores estão relacionados às 

temperaturas extremamente baixas, pois abaixo de 10°C, salienta o pesquisador, a 

roseira não cresce.  

Ao ser perguntado sobre a favorabilidade do clima da Região de Santa Maria 

para a produção de roseiras, o agrônomo citou que não é a ideal, pois o Vento Norte 

é muito prejudicial aos cultivares, especialmente porque derruba as estufas das 

produções cobertas; a temperatura oscila muito, sendo comum a ocorrência de 

ondas de frio e de calor no inverno e verão, respectivamente, o que é muito 

prejudicial à roseira, mas salientou que as chuvas são bem distribuídas ao longo do 

ano, condição favorável para o desenvolvimento do cultivar. 

Nas duas últimas questões de qualificação dos atributos climáticos da região 

de Santa Maria para o cultivo da roseira, o Técnico  02 colocou que as temperaturas 

ideais estão na faixa de 12°C a 24°C, enquanto que a faixa marginal de cultivo 

estaria entorno de 24°C a 27°C. Informou que temperaturas superiores a 37°C 

provoca a paralisação do crescimento das folhas; as chuvas bem distribuídas no Rio 

Grande do Sul são ideais; sobre os ventos, todos são favoráveis, à exceção do 

Vento Norte, que é destruidor; umidade relativa do ar em torno de 70%; Sol 

abundante, pois a roseira é uma planta que “gosta” de luz solar. Em relação às 
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geadas, o pesquisador colocou que a roseira é bem resistente à este fenômeno, 

mas temperaturas abaixo de 0°C podem matar brotos novos, comprometendo todo o 

desenvolvimento de uma planta e até mesmo de um roseiral. 

Por fim, para a conceituação dos elementos do clima do Rio Grande do Sul 

para a produção de rosas, o Técnico 02 classificou os ventos e umidade relativa do 

ar como péssimos; temperatura média do ar como regular; e chuvas, Sol e geada 

como bons. 

 

 

O Técnico 03, do Curso de Agronomia da Universidade de Passo Fundo, que 

se dedica ao estudo e pesquisa das flores e plantas ornamentais há pelo menos 15 

anos, iniciando seus estudos em função da necessidade de pesquisadores na área, 

bem como exercício do ensino. 

O primeiro grupo de perguntas desencadeadoras, que dizem respeito à 

análise sobre a roseira propriamente dita, o Técnico 03 salienta que a maior parte do 

cultivo de rosas no Rio Grande do Sul da-se ao ar livre. Assim, como exposto pelos 

Técnicos 01 e 02, O Técnico 03 também coloca que o Rio Grande do Sul é o maior 

consumidor nacional, mas salientou que maioria das rosas comercializadas no 

Estado são importadas de outros estados brasileiros. 

Quanto aos programas de fomento à floricultura, a formação de cooperativas 

e associações de floricultores, o apoio do SEBRAE e do Programa Nacional de 

Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF) são os principais apoios encontrados para 

quem se dedica á produção de roseiras, conforme esclarece a pesquisadora. 

Quando questionada sobre qual a melhor época para a realização da poda, o 

Técnico 03 salientou que os meses outonais e invernais são os melhores para a 

realização da poda baixa, e que a melhor época para o plantio seria o inverno, 

quando plantada sob a forma de raiz nua. Em relação ao tempo gasto, em média, 

para a planta atingir seu desenvolvimento pleno em todas as fases, a pesquisadora 

salienta que, através do método reprodutivo com uso de enxerto, o broto surge após 

cerca de 45 dias; no entanto com a semeadura leva pouco mais de um ano. 

Em relação à melhor época para a colheita, O Técnico 03 colocou que todas 

as estações são ideais, e que a cada 45 dias pode ser realizada uma nova colheita. 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
221

Entretanto, o entrevistado chamou atenção para as colheitas de inverno, que são 

podas baixas, necessárias, pois a planta necessita entrar em dormência. 

O segundo e último grupo de questões está relacionado à análise do clima 

ideal para o cultivo da roseira, bem como da favorabilidade do clima do Rio Grande 

do Sul para o cultivo desta flor. Quando perguntado quais seriam as condições 

climáticas adequadas para o pleno desenvolvimento da roseira em cada uma de 

suas fases fenológicas, a agrônoma salientou que o frio é essencial para o período 

de dormência da planta, entretanto, nos demais meses, é interessante que a 

temperatura média se mantenha constante, sem muitas variações. 

Em relação à forma como a temperatura, as chuvas, os ventos, as geadas, 

dentre outros atributos climáticos podem interferir de forma positiva e negativa na 

cultura da roseira, O Técnico 03 salientou que alta umidade relativa do ar é muito 

favorável para o surgimento de doenças nas roseiras, chuvas constantes, mas não 

fortes, são essenciais para o desenvolvimento pleno do roseiral; e temperaturas 

muito elevadas são prejudiciais à formação da pétala.  

Dentre os principais prejuízos registrados em roseiras cujas causas estejam 

ligadas às de origem climática na região de pesquisa, a pesquisadora salienta que 

os maiores estragos sempre ocorrem devido à chuva de granizo. Sobre a 

favorabilidade do clima da região de Passo Fundo para a produção de roseiras, a 

engenheira disse ser um clima muito favorável para a roseira, pois apresenta ar 

fresco, um inverno rigoroso, mas os roseirais são podados, e o verão é mais ameno, 

bem como os valores de umidade relativa do ar são menores, ou função da altitude. 

Na penúltima questão de qualificação dos atributos climáticos da região de 

Passo Fundo para o cultivo da roseira, o Técnico 03 salienta que as temperaturas 

diurnas devem permanecer entre 23°C e 25°C e as noturnas entre 12°C e 15°C. o 

Técnico 03 ainda destacou que a roseira não é sensível ao fotoperíodo. 

Na última questão referente à qualificação dos elementos do clima na região 

de pesquisa, para os ventos e a geada, O Técnico 03 os classificou como regulares; 

a temperatura ótima; chuvas, umidade relativa e Sol como muito bons para o cultivo 

de roseiras. 
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6.4.2 – Da Análise das Entrevistas aos Agricultores 
 

 

 Foram entrevistados durante os dias 15 e 23 de maio de 2009, oito produtores 

de rosas em sete diferentes municípios, sendo 7 (sete) do sexo masculino e 1 do 

sexo feminino. Todos os entrevistados moravam no local há pelo menos 20 anos, 

mas nem todo esse tempo foi gasto produzindo rosas. Dos oito entrevistados, dois 

deles possuíam floricultura, na qual vendiam sua produção de rosas. 

 Para melhor compreender os resultados encontrados após aplicação do 

questionário do Anexo 10, a pesquisa foi dividida em três partes, de acordo com o 

grupo de questões desencadeadoras do instrumento de pesquisa. O primeiro grupo 

de questões está relacionado à análise sobre o produtor; o segundo grupo de 

perguntas diz respeito à análise da planta (roseira), e o terceiro e último grupo de 

questões desencadeadoras relacionaram-se à favorabilidade do clima de sua região 

para a cultura da roseira. 

 

 

 6.4.2.1 – Das questões sobre o produtor 

 

 

 A primeira questão desencadeadora colocada fazia menção à quantidade de 

anos dedicados à produção de rosas. Dos 8 (oito) entrevistados, 3 (três) produziam 

há menos de 10 anos, sendo 1 (um) deles havia entrado para a rosicultura há menos 

de 1 ano, outro produzia há menos de 5 (cinco) anos, enquanto o outro produzia 

rosas entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos; 1 deles produzia há mais de 10 anos, porém 

menos de 20 anos; e apenas 1 (um) entrevistado produzia rosas há mais de 20 

anos. 

 Nesse sentido, a Tabela 26 mostra a quantidade de entrevistados, as classes 

de respostas coletadas e a porcentagem referente à quantidade de anos dedicados 

à produção de rosas. Cabe ressaltar que a maioria dos entrevistados realiza tal 

atividade há pelo menos 10 anos, o que lhe conferem bom conhecimento sobre a 

planta e sobre o clima da área na qual realizam sua prática agrícola. 
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Tabela 26 – Quantidade de anos dedicados à produção de rosas. 

 
Respostas coletadas n % 

Menos de 1 ano 1 12,5
De 1 a 5 anos 1 12,5
De 5 a 10 anos 1 12,5
De 10 a 20 anos 3 37,5
Mais de 20 anos 2 25,0
Total 8 100,0

Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

 A segunda questão referia-se ao tamanho da propriedade utilizada para a 

produção de roseiras. As respostas dos entrevistados podem ser melhor 

visualizadas na Tabela 27. 

 

 
Tabela 27 – Tamanho da propriedade rural dos entrevistados. 

 
Respostas coletadas n % 

Menos de 1 hectare 4 50,0
De 1 a 5 hectares 3 37,5
De 5 a 10 hectares 0 0,0
Mais de 10 hectares 1 12,5
Total 8 100,0

Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

 De acordo com a Tabela 27, observa-se o predomínio de propriedades com 

menos de 10 hectares que estejam ligadas à produção de rosas, somando-se 87,5% 

do total dos entrevistados. Esta situação rural reforça o relatório do IBGE (1996) 

sobre o diagnóstico da floricultura brasileira, ao colocar que a maioria das atividades 

ligadas à floricultura ocorria em propriedades do tamanho mencionado. 

 A terceira pergunta relacionada à análise do produtor diz respeito às 

variedades quanto à coloração das rosas produzidas em sua propriedade rural. Para 

tal, a Tabela 28 aponta as respostas dadas pelos entrevistados. 
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Tabela 28 – Variedades produzidas pelos agricultores, de acordo com a coloração. 
 

Respostas coletadas n % 
Vermelha 10 22,7
Amarela 11 25,0
Branca 6 13,6
Rosa 8 18,1
Champanhe / Laranja 4 9,1
Bordô 3 6,8
Multicolor 2 4,5
Total 44 100,0
Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

 Cabe ressaltar que nesta questão o agricultor poderia mencionar mais de uma 

resposta, uma vez que produz diferentes gêneros de rosáceas. Ao total, foram 

coletadas 44 respostas diferentes. Dentre as cores mais citadas, estão a amarela, a 

vermelha, a rosa e a branca, com 25,0%, 22,7%, 18,1% e 13,6% das respostas, 

respectivamente. As demais cores também foram citadas, mas possuem 

representatividade menor em comparação com as anteriores. 

 Esta resposta reforça o tipo de produto final, no que se refere à coloração das 

pétalas de rosas buscada pelos consumidores, e que foi mencionado por Barbosa 

(2003) e Lopes (2007), ao expor que as variedades mais buscadas são as 

vermelhas e amarelas. 

 Nesse sentido, a Figura 130 mostra uma fotografia, coletada em campo, no 

município de São Sebastião do Caí, ressaltando um roseiral composto apenas por 

rosas de cor amarela. No entanto a Figura 131 evidencia um roseiral no Município 

de Passo Fundo, mostrando diferentes cores produzidas. Entretanto, pode ser 

observado predomínio de rosas de cores vermelhas, amarelas, rosas e brancas. 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
225

 
Figura 130 – Roseiral de flores amarelas, as mais buscadas, segundo os entrevistados. 
 
Fonte: Município de São Sebastião do Caí/RS - Trabalho de Campo – Maio/2009. 
WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 
Figura 131 – Canteiros de roseiras com várias cores.  
 
Fonte: Município de Passo Fundo/RS - Trabalho de Campo – Maio/2009. 
WOLLMANN, C. A., 2011. 
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 A quarta questão referia-se à produtividade média atingida nas propriedades 

dos entrevistados. Dos oito entrevistados, 4 deles (50%), tinham uma produtividade 

média de 500 a 1000 dúzias de rosas por mês, o que equivale de 6000 a 12000 

botões de rosa colhidos por mês em cada hectare produzido. Segundo Takane 

(2007), a média brasileira é de 18000 botões de rosa mensais por hectare. Nesse 

sentido, observa-se que a produção gaúcha está muito aquém da média dos 

maiores estados brasileiros, conforme cita o autor. 

 Para uma melhor visualização dos resultados, a Tabela 29 apresenta as 

demais respostas colhidas entre os entrevistados no que diz respeito à produtividade 

média atingida em suas propriedades. 

 
Tabela 29 – Produtividade média atingida (dúzias/mês/hectare). 

 
Respostas coletadas (dúzias/mês/hectare) n % 

Menos de 100 1 12,5
De 100 a 500 0 0,0
De 500 a 1000 4 50,0
Mais de 1000 1 12,5
Não sabe 2 25,0
Total 8 100,0

Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 
 

 

 A última questão a respeito da análise da produção e dos produtores está 

relacionada à época do ano na qual há maior procura por botões de rosa. Segundo 

os entrevistados, que poderiam se referir a mais de uma data lembrada, as datas de 

maior procura é o Dia das Mães e Dia dos Namorados, com 28,5% das respostas 

cada. 

O Dia das Mães e dos Namorados ocorrem, respectivamente, em maio e 

junho, meses outonais no Rio Grande do Sul e que antecedem à poda baixa, pois a 

planta entrará em dormência vegetativa; logo, estas datas são importantes para os 

roseiristas sul-rio-grandenses, pois fecham o calendário comercial e fenológico (de 

manejo) das roseiras para o Estado. 

Ainda, foi feita referência ao dia de Finados, que ocorre na primavera (02 de 

novembro) e reabre o calendário comercial sul-rio-grandense após o período de 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
227

dormência invernal. O Dia Internacional da Mulher, em 08 de março, também foi 

citado como uma data importante do verão. Também foram lembradas a grande 

procura em datas não especificas, bem como a grande procura em épocas de 

formaturas do Ensino Superior, que ocorrem, em geral, no final de ano, nas 

principais universidades sul-rio-grandenses. 

A Tabela 30 mostra de forma mais detalhada a porcentagem de citações 

relacionadas às datas de maior procura por rosas, segundo respostas dos oito 

agricultores entrevistados, relembrando que os mesmos poderiam se referir a mais 

de uma data lembrada, somando-se ao final, 21 respostas. 

 
Tabela 30 – Épocas do ano de maior procura por rosas. 

 
Respostas coletadas n % 

Dia das Mães e Mês das Noivas 6 28,5
Dia dos Namorados 6 28,5
Dia de Finados 2 9,5
Dia Internacional da Mulher 3 14,2
Sem datas específicas 2 9,5
Formaturas de final de ano 2 9,5
Total 21 100,0

Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

 

6.4.2.2 – Das questões sobre a planta 

 

 

 O segundo grupo de questões abordadas pelo questionário (Anexo 10) 

referia-se à análise da roseira propriamente dita, segundo os conhecimentos 

técnicos e empíricos dos oito entrevistados. Quando perguntados sobre qual a 

melhor época para o plantio, sendo que cada entrevistado poderia citar uma ou mais 

época do ano, 33,3% dos produtores citaram a primavera como a estação do ano 

melhor recomendada para o plantio. Em segundo lugar, com 26,6% das citações, 

ficou o inverno, especialmente para o plantio de raízes nuas (estaquia). Empatados 

em terceiro lugar, verão e outono, com 20,0% das citações cada estação. 
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 A seguinte questão dizia respeito a melhor estação do ano para a realização 

da poda. Aqui, cada entrevistado também sugeriu mais de uma estação, totalizando 

13 (treze) respostas. A estação mais citada para a prática da poda foi o inverno, com 

7 (sete) respostas (53,3% do total), em função da necessidade de repouso 

vegetativo da roseira, bem como a desfavorabilidade das condições climáticas 

invernais no Rio Grande do Sul. As demais estações do ano mais citadas foram o 

outono, com 23,0%, o verão, com 15,4%, e a primavera, referida apenas uma vez, 

correspondendo a 8% das respostas. 

 Quando questionados sobre quanto tempo é necessário para o 

desenvolvimento pleno da roseira; quando semeada, os agricultores referiram-se, 

cada um, a um tempo especifico, pois segundo eles, depende muito da variedade e 

que se está semeando. Para melhor classificar a respostas dos entrevistados, a 

Tabela 31 mostra o tempo necessário para a roseira atingir a fase de produção 

comercial de rosas, quando semeada. 

 
Tabela 31 – Tempo necessário para o desenvolvimento pleno da roseira até atingir a fase adulta (de 

produção comercial de flores), quando semeada. 
 

Respostas coletadas n % 
Menos de 12 meses 1 12,5
De 12 a 15 meses 3 37,5
Mais de 15 meses 1 12,5
Não sabe 3 37,5
Total 8 100,0

Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
  

 

 A seguir, foi-lhes perguntado qual a melhor época para a realização da 

colheita. Todos os entrevistados foram incisivos ao responder que a colheita da rosa 

da-se diariamente, pois a cada dia novas rosas em seus pés atingem o tamanho e 

abertura ideal para serem colhidas, ressaltando que a roseira não é uma cultura 

plantada uma única vez, e sim, pode-se colher rosa diariamente por vários anos, 

respeitando-se o período de dormência. 

 Entretanto, conforme citado pelos agricultores, as melhores épocas de 

colheita são a primavera e o verão, citados por 37,0% e 31,5% dos entrevistados 

respectivamente; segundo eles, são as melhores épocas de colheita do ponto de 
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vista do conforto pessoal, uma vez que as noites são menos frias, e as rosas são 

colhidas durante a madrugada e a céu aberto; logo o verão e a primavera 

apresentam maior favorabilidade para o agricultor trabalhar a céu aberto durante a 

madrugada. 

 Por fim, a última questão sobre a análise da roseira dizia respeito ao intervalo 

de tempo gasto por um pé de roseira para produzir uma rosa entre as colheitas. 

Segundo os entrevistados, esse tempo depende muito da variedade e do período do 

ano. Assim, foram citados mais de um período por cada roseirista, e que podem ser 

melhor vistos na computação da Tabela 32. 

 

 
Tabela 32 – Intervalo de tempo gasto por uma roseira para produzir novamente rosas e ser realizada 

uma nova colheita, segundo agricultores entrevistados. 
 

Respostas coletadas N % 
De 1 a 25 dias 4 40,0
De 25 a 50 dias 2 20,0
Acima de 50 dias 2 20,0
Não sabe 2 20,0
Total 10 100,0

Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

6.4.2.3 – Das questões sobre o clima do Rio Grande do Sul 

 

 

O terceiro e último grupo de questões está relacionado à análise do clima 

ideal para o cultivo da roseira, bem como da favorabilidade do clima do Rio Grande 

do Sul para o cultivo desta flor. Quando perguntados quais seriam as condições 

climáticas adequadas para o pleno desenvolvimento da roseira em cada uma de 

suas fases fenológicas, o que lhes foi perguntado de forma mais coloquial (de que 

forma os elementos do clima podem interferir de forma positiva e negativa na cultura 

da roseira?), os entrevistados sugeriram apenas situações climáticas negativas que 

podem ser atribuídas ao cultivo da roseira, e que podem ser melhor visualizadas 

através da Tabela 33. 
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Tabela 33 – De que forma os elementos do clima podem interferir de forma positiva e negativa na 
cultura da roseira? 

 
Respostas coletadas n % 

Temperatura muito alta, próxima de 40°C 4 20,0
Temperatura muito baixa, próxima de 0°C 3 15,0
Grande variação da temperatura 3 15,0
Elevada umidade relativa do ar 1 5,0
Geadas e granizo 3 15,0
Baixa insolação / pouco Sol 2 10,0
Ventos muito fortes / rajadas 3 15,0
Excesso de chuvas / doenças 1 5,0
Total 20 100,0

Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

 

 A maioria dos entrevistados, 20% deles, citou as altas temperaturas, próximas 

dos 40°C, como situações climáticas desfavoráveis para o cultivo de roseiras. Em 

segundo lugar, empatados com 15% das citações, estão: temperaturas muito baixas, 

próximas de 0°C, a grande variação da temperatura (amplitude térmica), geadas e 

granizo e as rajadas de vento. 

 Segundo Machado (1950), Sartori (2000) e Rossato, et. al. (2004), que 

estudaram as ondas de calor no Rio Grande do Sul, os autores colocam que a 

variabilidade das temperaturas extrapolam os valores normais, ou seja, são 

registradas a ocorrência de episódios em que as temperaturas diárias máximas e 

mínimas foram superiores a 33°C e 22°C, respectivamente, por pelo menos 3 dias 

consecutivos, e que podem desencadear inúmeros problemas para o ser humano, 

inclusive à repercussões negativas na agricultura. 

 Ainda, conforme Machado (op. cit.), ondas de calor podem ser mais 

frequentes na região central do Estado, e são mais comuns no verão, porém, podem 

ocorrer em qualquer época do ano. Sartori (2000, p. 208) foi além, e estabeleceu as 

causas dinâmicas do ponto de vista da circulação atmosférica regional para a 

gênese das Ondas de Calor na região central, bem como em todo o Rio Grande do 

Sul. Para a autora, as seguintes situações climáticas decorrem do “... domínio 

persistente, por ordem de importância, da Massa Polar Velha (MPV), da Tropical 

Atlântica continentalizada (MTAc) ou da Massa Tropical continental (MTc)”. 
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 No entanto as ondas de frio, segundo Machado (op. cit.), pode ser definida 

como um fenômeno meteorológico que consiste em uma forte queda de temperatura 

dentro de certo período, devendo os valores extremos satisfazer determinadas 

condições, ou seja, dentro de um período de tempo de 24 horas as temperaturas 

devem descer a pelo menos 0ºC nas regiões de maior altitude e a 3ºC nas regiões 

de menores altitudes, como na Depressão Central do Estado. 

Para Sartori (2003), as ondas de frio representam períodos de duração 

variável (de 3 a 9 dias) com fortes quedas de temperatura, embora na maioria dos 

casos não ultrapasse 4 dias. Comumente, ocorrem de fins de outono até início de 

primavera, com maior freqüência em julho, quando se intensificam os gradientes 

térmicos entre as altas e baixas latitudes, estimulando as invasões dos anticiclones 

polares (Anticiclone Polar Atlântico). 

Costa, Sartori, Fantini, et. al. (2006), que estudaram recentemente tais 

fenômenos, a maior freqüência desses fenômenos se deu nos meses de inverno, 

devido a maior participação e domínio dos sistemas atmosféricos de origem polar 

mais intensos, principalmente a Massa Polar Atlântica com trajetória continental pelo 

reforço de ar frio recebido do Anticiclone Polar Pacífico. 

Ainda, dentre as condições climáticas citadas pelos agricultores, o granizo 

caracteriza-se, de acordo com Conti (1998), como um fenômeno climático 

esporádico que acontece em condições de forte instabilidade atmosférica, a partir da 

formação de nuvens cúmulo-nimbos com grande concentração de cristais de gelo, 

devido aos bruscos e intensos movimentos convectivos. É um fenômeno de escala 

local, precipitando em uma coluna, e é indesejável para a lavoura pelos danos 

causados a todo o tipo de cultura, principalmente nas fases iniciais das etapas de 

crescimento das plantas. 

Muito pouco se estudou sobre a ocorrência de granizo no Rio Grande do Sul, 

pois no que se refere ao clima do Estado, os trabalhos de Araújo (1930), Machado 

(1950) e Moreno (1961), que são considerados clássicos, não abordam esse 

fenômeno. Merece destaque o trabalho de Berlato; Fontana (2002), que calcularam 

as probabilidades de ocorrência sazonal de granizo no Rio Grande do Sul através de 

técnicas estatísticas. 

Recentemente, Vieira, Sartori, Patussi, et. al. (2004) estudaram os impactos 

da queda de granizo nas lavouras de fumo da região central do Rio Grande do Sul. 

Para os autores: 
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“Na agricultura, o granizo promove significativos estragos. A sua 
ocorrência é sinônimo de perda para os agricultores, pois basta uma 
pequena precipitação para que as perdas na lavoura sejam 
significativas, gerando perdas econômicas para o agricultor, indústria 
e município e com isso, prejuízo para toda sociedade que se 
relaciona direta ou indiretamente com a agricultura”. (VIEIRA, 
SARTORI, PATUSSI, et. al., 2004, p. 8). 

 

 

 Foi perguntado aos agricultores se já haviam sofrido algum tipo de prejuízo no 

seu roseiral em decorrência de fenômenos climáticos, e 75% dos entrevistados 

afirmaram ter tido perda, parcial ou total. Apenas dois deles (25%) não tiveram 

perdas por questões climáticas. Em relação ao tipo de fenômeno climático que levou 

à perda do roseiral, afora os que não lembravam, pois diziam ter ocorrido há vários 

anos, as geadas, tardias ou precoces, foram as respostas mais enfatizadas pelos 

agricultores. Dos seis entrevistados que responderam afirmativamente, alguns 

citaram outras causas, que podem ser melhor visualizadas na Tabela 34. 

 
Tabela 34 – Fenômeno climático ligado ao prejuízo no roseiral, segundo os entrevistados. 

 
Respostas coletadas n % 

Perda total por geada tardia ou precoce 2 25,0
Perda por causa da força dos ventos 1 12,5
Queima dos botões por geada 1 12,5
Não lembra 4 50,0
Total 8 100,0

Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 
 

  

 A última pergunta relacionava-se à conceituação pessoal que cada um dos 

agricultores achava sobre os principais atributos climáticos que tinham efeito sobre a 

produção de rosas. Essa questão nos induz a entender como o agricultor analisa 

empiricamente o clima do Rio Grande do Sul, e em especial de sua região com a 

finalidade voltada à produção de rosas. 

Não se pretendeu buscar a percepção do ponto de vista de como o agricultor 

sabe se determinada estação será boa ou não para a produção (previsão climática), 

mas apenas analisar como ele conceitua o clima do Estado na sua visão pessoal, 
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uma vez que há grande interrelação do agricultor com a terra, sua produção e clima 

(SARTORI, 2002). 

Nesse sentido, a Tabela 35 mostra a avaliação apresentada por cada 

agricultor. Aqui cada entrevistado também poderia citar mais de uma vez cada 

atributo climático. 

 
Tabela 35 – Avaliação sobre o clima das regiões produtoras de rosas, segundo os roseiricultores. 

 
Respostas coletadas Péssima Regular Boa Muito Boa Ótima Total 
Temperatura 1 5 2 - - 7 
Chuvas - 3 3 - - 6 
Ventos 1 3 2 - - 5 
Umidade 1 4 2 - - 7 
Sol 1 2 4 1 - 8 
Geada / Neve 2 3 3 - - 8 
Total 6 20 16 1 - 43 
Total (%) 13,9 46,5 37,2 2,4 - 100 
Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
 
Org.: WOLLMANN, C. A., 2011. 

 

 

 De acordo com a Tabela 35, 46,5% dos atributos climáticos das regiões 

produtoras de rosas citados pelos entrevistados receberam uma avaliação regular 

para o plantio de roseiras no Rio Grande do Sul. Dentre os mais citados está a 

temperatura e a umidade; 37,2% das citações enquadraram-se em uma 

classificação boa, particularmente as condições de Sol.  

Assim, de forma geral, segundo a visão empírica dos agricultores, o clima do 

Rio Grande do Sul, bem como de sua região de produção, pode ser enquadrado 

entre condições regulares a boas para o cultivo da roseira. 
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A partir do momento no qual se optou por trabalhar com o tema zoneamento 

agroclimático para as roseiras no Estado do Rio Grande do Sul, constatou-se que 

muitas linhas de pesquisa, não só dentro da Geografia, mas na Agronomia, 

Botânica, Administração e Economia, também tem se preocupado com esta 

problemática. Nesse sentido, optou-se pela Climatologia Geográfica como linha de 

pesquisa para o desenvolvimento deste trabalho, dado ao bom embasamento 

metodológico já existente e ao baixo índice de trabalhos dentro desta seara 

científica. 

 Realizada a revisão teórica pertinente, viu-se que as roseiras, e a floricultura 

ornamental, são do ponto da Ciência Geográfica ainda um tema pouco explorado. 

Outro ponto interessante é o fato de que as roseiras não podem mais ser 

consideradas plantas silvestres, dado o longo processo histórico de manejo e 

cruzamentos realizado pelo ser humano. Sendo assim, todas as variedades 

existentes são cruzadas e seu desenvolvimento fenológico reside nas práticas de 

manejo, que são ajustadas ao calendário agrícola e comercial. 

No que tange ao tema zoneamento agroclimático, constatou-se que as 

Ciências Agronômicas podem ser consideradas as áreas do conhecimento que 

possuem o maior acervo de pesquisas dedicadas ao zoneamento agrícola, enquanto 

que a Climatologia Geográfica ainda apresenta baixo índice de trabalhos dentro 

desta seara científica. Observou-se, também, que nos congressos brasileiros torna-

se expressivo número de trabalhos que podem ser classificados como “estudos de 

caso” relativos a zoneamento climático, enquanto que é escasso o número de 

trabalhos baseados em resgates teórico-metodológicos, daí a necessidade da 

extensa revisão bibliográfica nesta pesquisa. 

 Na primeira etapa do trabalho, que consistiu em realizar o zoneamento 

agroclimático das Normais Climatológicas utilizando-se os atributos climáticos 

disponíveis, observou-se que a Umidade Relativa do Ar e as variações de medição 

da Temperatura do Ar (Máximas e Mínimas Médias e Absolutas), constituem-se nos 

principais entraves para o cultivo da roseira em qualquer estação do ano para o Rio 

Grande do Sul. As Horas de Frio de maio a setembro apenas reforçam a 
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necessidade de poda que a planta necessita para as condições invernais, bem como 

a dormência faz parte de seu desenvolvimento. 

 Os ventos (velocidade média) não se constituem grandes entraves ao cultivo 

das roseiras como se pressupunha inicialmente, mas residem nas rajadas as 

principais limitações para o cultivo da roseira, dado o poder destrutivo que possuem 

sobre um cultura tão frágil como a desta flor. As condições de Radiação Solar e de 

Insolação, apresentaram-se, de forma geral como áreas marginais do ponto de vista 

de aptidão agroclimática para o desenvolvimento das roseiras, à exceção do verão, 

que apresentou áreas aptas. 

 No que se refere à análise conjunta dos atributos climáticos, que constitui em 

tese o zoneamento agroclimático, observa-se que há o predomínio das áreas aptas 

nas situações primaveris, outonais e vernais. Entretanto, tais condições aptas 

referem-se à aptidão agroclimática ligada à temperatura média do ar, ocorrendo 

restrições de plantio ligadas a outros atributos do clima. 

As condições invernais apresentaram-se majoritariamente inaptas (97% do 

território gaúcho). As condições anuais chamam a atenção, pois dominam áreas 

marginais para o cultivo da roseira no Estado, com restrições ligadas, 

principalmente, às variações extremas de temperatura, tanto máxima quanto 

mínima. 

 Em relação aos anos-padrões mais e menos chuvosos, no primeiro caso a 

aptidão climática é maior (no que se refere ao total das áreas), entretanto, tal 

situação está ligada à temperatura média do ar e suas derivações, já que a elevada 

umidade relativa do ar condicionada pela pluviosidade acima da média e cobertura 

de nuvens favoreceu um abaixamento das temperaturas ao longo do ano, 

favorecendo a aptidão para a produção de rosas. 

No caso do ano menos chuvoso, a umidade relativa do ar registrada foi menor 

em relação às Normais Climatológicas e favoreceu o surgimento das áreas aptas, 

mas a escassez de chuvas e consequente redução da nebulosidade favoreceram 

condições marginais e inaptas ligadas à temperatura do ar (tanto a média quanto as 

variações de medição). 

 O ano-padrão habitual apresentou-se, de forma geral, semelhante às 

condições agroclimáticas observadas no zoneamento das Normais Climatológicas. A 

temperatura média do ar não se constituiu no principal entrave ao cultivo da flor, mas 

sim, a Umidade Relativa do Ar. Esteve, portanto, ligada às condições de 
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temperaturas absolutas as grandes adversidades climáticas para o desenvolvimento 

pleno da roseira, que se desenvolvem justamente nos meses primaveris, vernais e 

outonais, estações nas quais podem ser registradas as temperaturas absolutas 

máximas, e que podem ser muito prejudiciais à cultura. 

Assim como na análise das Normais Climatológicas, para o ano-padrão mais 

chuvoso, menos chuvoso e habitual, predominam tanto áreas aptas quanto 

marginais para o cultivo da roseira do ponto de vista da temperatura média do ar, 

mas analisando-se concomitantemente os demais atributos climáticos, observaram-

se as principais restrições climáticas relacionadas a estes. 

O inverno, nos três casos típicos, apresentou-se majoritariamente inapto, 

reforçando a necessidade de poda e dormência da planta, muito salientada na 

revisão teórico-metodológica e a nos trabalhos de campo. 

Quando realizado o Zoneamento Agroclimático Final – hipótese inicial deste 

trabalho - que se constituiu na sobreposição dos mapas das Normais Climatológicas 

e dos anos-padrões selecionados, pode ser observado, além do grande predomínio 

das áreas marginais sobre as demais, à exceção das condições vernais, o aumento 

da participação de subclasses mais restritivas. 

Assim, observou-se que, com a inclusão do zoneamento de anos-padrões 

sobre o de normais climatológicas, não houve modificação ou reclassificação de 

áreas inicialmente mapeadas, mas sim, ocorreu o aumento do número de 

participação de subclasses de restrição quanto aos demais elementos climáticos 

analisados, especialmente ligados à umidade relativa e temperaturas máximas e 

mínimas. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que no Rio Grande do Sul podem ser 

produzidas roseiras, entretanto, condições marginais de cultivo dão aos cultivares, 

menor quantidade e qualidade de flores, respondendo, assim, à hipótese do autor. 

Na realização do balanço de participação de sistemas atmosféricos como 

definidores das áreas de aptidão, marginalidade e inaptidão climática para os anos-

padrões analisados, que compôs o Zoneamento Agroclimático Final como proposta 

e contribuição metodológica desta pesquisa, observou-se que durante a primavera, 

nos três outubro analisados, as condições de aptidão climática estiveram ligadas à 

grande participação das Massas Polares (típicas) e Frentes Polares.  

Durante o verão, a elevada participação da Massa Polar Velha, Massa 

Tropical Atlântica e Massa Tropical Continental tornaram a maior parte do Estado 
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áreas marginais ao cultivo da roseira, associada ainda à participação de 

ciclogêneses e instabilidades tropicais. 

O zoneamento agroclimático apto para o outono, do ponto de vista dos 

sistemas atmosféricos, foi definido pela participação da Massa Polar Atlântica, 

entretanto, a participação da Frente Polar Atlântica e de sua derivação estacionária 

(Frente Estacionária) criaram condições marginais em função da elevada umidade e 

grande nebulosidade. O inverno, por sua vez, quase totalmente condicionado a um 

zoneamento inapto, esteve ligado quase exclusivamente ao predomínio de massas 

polares muito caracterizadas, com temperaturas reduzidas, elevada umidade relativa 

e ocorrência de geadas. 

Em relação aos trabalhos de campo, evidenciou-se o grande conhecimento 

tanto por parte dos técnicos quanto dos agricultores. O que chama a atenção é que, 

foi perguntado aos dois grupos de entrevistados as mesmas questões, mas de forma 

diferente, respeitando-se seu vocabulário, obtendo-se, ao final, semelhantes 

respostas, tanto em relação à análise da planta quanto sobre o clima do Rio Grande 

do Sul. Assim, tanto o conhecimento cientifico quanto o empírico servem, e serviram 

para esta pesquisa, como base para o desenvolvimento de um estudo agroclimático. 

Por fim, este estudo sobre o zoneamento agroclimático das roseiras ao ar 

livre no Rio Grande do Sul vem sanar em parte as lacunas existentes nos estudos 

desta planta e da climatologia. Assim, esse estudo contribui não só para as 

indagações do autor, mas também para o rol de pesquisas da Climatologia 

Geográfica brasileira e sul-rio-grandense, servindo, portanto, como fonte teórico-

metodológica que possa motivar investigações futuras. 

Dentre essas investigações futuras, salienta-se a realização de um 

zoneamento de riscos climáticos, calculando-se a probabilidade de ocorrência de 

estações e anos aptos, marginais e inaptos em uma série histórica. Também, seria 

motivador experiências em campo para definição de valores de evapotranspiração 

da cultura e cálculo de graus-dia, que favoreceriam a construção de calendários 

agrícolas para a roseiricultura, trabalhos ainda inexistentes. 

No que tangem as dificuldades encontradas na pesquisa, salientam-se a 

dificuldade de coleta dos dados meteorológicos secundários em órgãos de pesquisa 

nacional e estadual para a realização de um zoneamento em escala climática 

regional, bem como material bibliográfico a cerca da temática proposta, praticamente 

inexistente na literatura científica brasileira. 
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ANEXO 01 
Gráficos de Análise Rítmica – Caxias do Sul/RS 
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ANEXO 02 
Gráficos de Análise Rítmica – Maquiné/RS 
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ANEXO 03 
Gráficos de Análise Rítmica – Passo Fundo/RS 
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ANEXO 04 
Gráficos de Análise Rítmica – Pelotas/RS 
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ANEXO 05 
Gráficos de Análise Rítmica – Santa Maria/RS 
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ANEXO 06 
Gráficos de Análise Rítmica – Santa Rosa/RS 
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ANEXO 07 
Gráficos de Análise Rítmica – Taquari/RS 
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ANEXO 08 
Gráficos de Análise Rítmica – Veranópolis/RS 
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ANEXO 09 
Instrumento de Pesquisa 

Questionário de Entrevista ao Técnico 
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USP/FFLCH – DOUTORADO EM GEOGRAFIA FÍSICA 

CÁSSIO ARTHUR WOLLMANN / Prof. Dr. EMERSON GALVANI 

<< Zoneamento Agroclimático para a Produção de 

Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul >> 

 

>> INSTRUMENTO DE PESQUISA – ENTREVISTA AO TÉCNICO 

 

N°: _________ 

Cidade da entrevista: ____________________________ 

Nome: _______________________________________ Sexo: (    ) M  (    ) F 

Escolaridade: __________________________________ 

Formação: ____________________________________ 

Profissão: _____________________________________ 

 

>> QUESTÕES DESENCADEADORAS – ANÁLISE SOBRE O TÉCNICO 
 

Há quantos anos se dedica à pesquisa sobre rosas?________________________________ 

 

>> QUESTÕES DESENCADEADORAS – ANÁLISE SOBRE A PLANTA 
Em relação ao cultivo de rosas no Rio Grande do Sul, o Sr./Sra. considera que a maior 

produção da-se ao ar livre ou em ambiente protegido? Qual é mais rentável? Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Qual a posição do mercado produtor/consumidor do Rio Grande do Sul frente ao mercado 

nacional e internacional? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Na sua opinião, qual a situação do produtor em relação aos programas de fomento à 

produção rural? Caso apresente dificuldades, o que os leva a ainda produzir rosas? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Qual a melhor época para poda e/ou plantio? 

Poda -  (    ) Primavera  (    ) Verão  (    ) Outono  (    ) Inverno 

Plantio -  (    ) Primavera  (    ) Verão  (    ) Outono  (    ) Inverno 

 

Quantas e quais são as fases fenológicas da roseira? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Qual o tempo gasto, em média, para a planta atingir seu desenvolvimento pleno em todas as 

fases? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Qual a melhor época para a colheita? 

(    ) Primavera  (    ) Verão  (    ) Outono  (    ) Inverno  

 

Quantas colheitas podem ser realizadas no decorrer de 1 ano? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

>> QUESTÕES DESENCADEADORAS – ANÁLISE SOBRE O CLIMA 
 

Quais as condições climáticas adequadas para o pleno desenvolvimento da roseira em cada 

uma de suas fases fenológicas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

De que forma a temperatura, as chuvas, os ventos, as geadas, dentre outros atributos 

climáticos podem interferir de forma positiva e negativa na cultura da roseira? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lembra em qual/quais anos ocorreram prejuízos em roseirais em função de temporais, 

geadas, secas, dentre outras causas de origem climática na sua região de pesquisa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Como o Sr./Sra. Considera o clima da região de _________________ no que diz respeito à 

cultura da roseira? É um clima favorável ou desfavorável para seu cultivo? Que atributos são 

favoráveis e quais podem ser considerados desfavoráveis para o desenvolvimento pleno da 

cultura? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Qual a faixa ideal, para as condições meteorológicas, para o cultivo da roseira? 

Temperatura - ______________________________________________________________ 

Chuvas - __________________________________________________________________ 

Ventos - __________________________________________________________________ 

Umidade - _________________________________________________________________ 

Sol -  ____________________________________________________________________ 

Geada - ___________________________________________________________________ 

 

Por fim, que conceito o Sr./Sra. daria para os atributos climáticos característicos da sua 

região de produção no que concerne a produção de rosas? 

Temperatura - (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Chuvas -  (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Ventos -  (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Umidade -  (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Sol -   (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Geada -  (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 
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ANEXO 10 
Instrumento de Pesquisa 

Questionário de Entrevista ao Roseirista 
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USP/FFLCH – DOUTORADO EM GEOGRAFIA FÍSICA 

CÁSSIO ARTHUR WOLLMANN / Prof. Dr. EMERSON GALVANI 

<< Zoneamento Agroclimático para a Produção de 

Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul >> 

 

>> INSTRUMENTO DE PESQUISA – ENTREVISTA AOS PRODUTORES 

 

N°: _________ 

Cidade da entrevista: ____________________________ 

Nome: _______________________________________ Sexo: (    ) M  (    ) F 

Local onde realiza a atividade: ____________________ 

Há quantos anos mora no local? ___________________ 

 

>> QUESTÕES DESENCADEADORAS – ANÁLISE SOBRE O PRODUTOR 
Há quantos anos produz rosas? ________________________________________________ 

 

Qual o tamanho da propriedade que o Sr./Sra. utiliza para produzir rosas? 

__________________________________________________________________________ 

 

Quais as variedades de rosas que são produzidas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Qual a produtividade média atingida? 

__________________________________________________________________________ 

 

Qual a época do ano que possui maior procura por rosas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

>> QUESTÕES DESENCADEADORAS – ANÁLISE SOBRE A PLANTA 
 

Qual a melhor época para poda e/ou plantio? 

Plantio - (    ) Primavera  (    ) Verão  (    ) Outono  (    ) Inverno 

Poda -  (    ) Primavera  (    ) Verão  (    ) Outono  (    ) Inverno 

 



 
 
Zoneamento Agroclimático para a Produção de Roseiras (Rosaceae spp.) no Rio Grande do Sul 

 

Cássio Arthur Wollmann – Tese de Doutorado – Vol. 01 

   
275

Qual o tempo gasto, em média, para a planta atingir seu desenvolvimento pleno? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Qual a melhor época para a colheita?  

(    ) Primavera  (    ) Verão  (    ) Outono  (    ) Inverno 

 

Quantas colheitas podem ser realizadas no decorrer de 1 ano? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

>> QUESTÕES DESENCADEADORAS – ANÁLISE SOBRE O CLIMA 
De que forma a temperatura, as chuvas, os ventos, as geadas, dentre outros atributos 

climáticos podem interferir de forma positiva e negativa na cultura da roseira? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

O Sr./Sra. já teve prejuízos em seu roseiral em função de temporais, geadas, secas, dentre 

outras causas de origem climática? 

(    ) Sim; (    ) Não. 

 

Quais os prejuízos? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Por fim, que conceito o Sr./Sra. daria para os atributos climáticos característicos da sua 

região de produção no que concerne a produção de rosas? 

Temperatura - (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Chuvas -  (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Ventos -  (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Umidade -  (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Sol -   (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 

Geada -  (    ) Péssima  (    ) Regular  (    ) Boa  (    ) Muito Boa  (    ) Ótima 
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