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O ciclo 2021/2022 foi marcado pela severa 

estiagem na região Sul do Brasil, com impacto 

significativo no desempenho produtivo dos pomares 

de macieira. A baixa precipitação pluviométrica 

durante o ciclo produtivo 2021/2022, associada às 

baixas temperaturas a partir da metade do mês de 

abril de 2022, foram decisivas para a redução e 

paralisação do crescimento vegetativo, assim como 

para maximizar a senescência e abscisão foliar. 

Destaca-se a uniformidade da senescência foliar 

nas cultivares Gala e Fuji visualizada nos pomares de 

macieira da região dos Campos de Cima de Serra, 

mesmo em pomares com problemas de crescimento 

vegetativo excessivo, a exemplo de pomares com 

alternância produtiva na safra 2021/2022 (Figura 1). 

A partir do mês de abril de 2022, houve a 

retomada da ocorrência de chuvas de maior volume 

na região dos Campos de Cima da Serra. Nos ciclos 

2020/2021 e 2021/2022, a precipitação acumulada 

entre os meses de abril e maio para os municipios de 

Bom Jesus, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha e Vacaria 

foi inferior a média histórica regional (Figura 2). 

Diferindo dos dois ciclos anteriores, a precipitação 

acumulada entre os meses de abril e maio de 2022 

foi superior a média histórica regional. O alto volume 

de chuvas registrados no mês de maio de 2022, 

repercutiram em acúmulo superior a 350mm. 

Destaque para o municipio de Vacaria, em que foi 

registrado 566 mm de precipitação no período de 1° 

de abril a 31 de maio de 2022. 

 

Figura 1. Senescência e abscisão foliar em pomares de 

macieira. Vacaria, RS. 31/05/2022. 

A ocorrência de baixas temperaturas nos 

municípios de Bom Jesus, Caxias do Sul, Lagoa 

Vermelha e Vacaria foi superior à média histórica 

regional para o período de 1º abril a 31 de maio de 

2022. A partir da metade do mês de abril de 2022, 

houve redução significativa das temperaturas 

minimas diárias diferindo do ciclo 2021/2022, em 

que a ocorrência das temperaturas abaixo do limiar 

foi evidenciada ao final do mês de abril de 2021  

(Figura 2). 
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Figura 2. Precipitação acumulada entre os dias 01 de abril 
e 31 de maio, nas safras de 2020/21, 2021/22 e 2022/23, 
nos municípios de Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Vacaria 
e Bom Jesus, RS. Fonte dos dados meteorológicos: Bom Jesus - 

Estação Meteorológica da BASF (2409); Caxias do Sul - Estação 
Meteorológica da BASF (2417); Lagoa Vermelha - Estação Meteorológica 
da BASF (2416); e Vacaria - Estação Meteorológica do INMET (A880). 

 

As temperaturas médias registradas no mês de 

abril foram similares ao ciclo 2021/2022 para os 

municipios de Bom Jesus, Caxias do Sul e Vacaria 

(Tabela 1). Para o município de Lagoa Vermelha, as 

temperaturas máxima e mínima, assim como a 

temperatura média do mês de abril de 2022, foram 

abaixo do registrado para o mesmo período em 

2021. A temperatura média do mês de abril em 2022 

foi 1,5 °C abaixo do valor médio registrado em 2021. 

As temperaturas médias registradas em abril de 2022 

foram abaixo da média histórica para todas as 

localidades em análise.  

Com relação às temperaturas registradas no mês 

de maio de 2022, destaca-se que as temperaturas 

máximas diárias tiveram os menores valores 

registrados desde o ano de 2015. Em relação ao ano 

anterior, as temperaturas máximas em maio de 2022 

tiveram uma redução de 2,5 °C, 3,2 °C, 2,8 °C e 3,9 °C 

para os municípios de Bom Jesus, Vacaria , Lagoa 

Vermelha e Caxias do Sul, respectivamente. Não 

houve padrão de redução das temperaturas mínimas 

diárias para as localidades em análise, assim como 

evidenciado nas temperaturas máximas diárias. 

Para o mês de maio de 2022, as médias das 

temperaturas mínimas para os municípios de Bom 

Jesus, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha e Vacaria foram 

de 6,4 °C, 8,4 °C, 8,3 °C e 7,3 °C, respectivamente 

(Tabela 1). As temperaturas médias registradas no 

mês de maio foram inferiores à média histórica para 

todas as localidades em análise. Houve redução da 

temperatura média no mês de maio de 2022 em 

relação ao ano anterior, variando a redução de 1,4 °C 

a 2,1 °C. 
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Figura 1. Temperaturas mínimas e máximas médias diárias entre os dias 01 de abril e 31 de maio, nas safras 
de 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nos municípios de Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Vacaria e Bom Jesus, RS. 
Fonte dos dados meteorológicos: Bom Jesus - Estação Meteorológica da BASF (2409); Caxias do Sul - Estação Meteorológica da BASF (2417); Lagoa 
Vermelha - Estação Meteorológica da BASF (2416); e Vacaria - Estação Meteorológica do INMET (A880). 
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Tabela 1. Temperatura média mensal observada nos meses de abril e maio, entre os anos de 2015 e 2022, nos 

municípios de Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha e Caxias do Sul, RS. 

 

Fonte dos dados meteorológicos: Bom Jesus - Estação Meteorológica da BASF (2409); Caxias do Sul - Estação Meteorológica da BASF (2417); Lagoa 
Vermelha - Estação Meteorológica da BASF (2416); e Vacaria - Estação Meteorológica do INMET (A880) 
 
 

O padrão térmico evidenciado em abril e maio 

de 2022 proporcionou maior acúmulo em frio para 

as quatro localidades em análise. Foram 

contabilizadas 51 e 44 horas  com temperatura  

igual ou inferior  a 4 °C (HF≤4 °C), entre os meses de 

abril e maio de 2022, nos municípios de Bom Jesus 

e Vacaria, respectivamente (Tabela 2). No mesmo 

período foram contabilizadas 20 e 30 HF≤ 4 °C para 

os municípios de Caxias do Sul e Lagoa Vermelha, 

respectivamente (Tabela 3). 

Para os municípios de Bom Jesus, Caxias do Sul, 

Lagoa Vermelha e Vacaria foram registradas 180, 

101, 136 e 180 horas de frio com temperatura igual 

ou inferior a 7,2 °C (HF≤7,2 °C), respectivamente 

(Tabelas 2 e 3). O acúmulo de HF≤4 °C e HF≤7,2 °C 

em 2022 no município de Bom Jesus foi inferior ao 

observado no mesmo período de 2021. Para 

Vacaria, o acúmulo de HF≤4 °C e HF≤ 7,2 °C é 

analogo ao observado no ciclo anterior. Já para o 

município de Caxias do Sul, o acúmulo de HF≤ 4 °C 

em 2022 não diferiu do registrado em 2021, porém 

o acúmulo de HF≤7,2 °C foi inferior ao registrado na 

safra anterior. Destaque para o município de Lagoa 

Vermelha que apresentou maior acúmulo de HF    

≤4 °C e HF≤7,2 °C em 2022, quando comparado a 

média histórica e ao acúmulo observado nos ciclos 

2020/2021 e 2021/2022.  
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Tabela 2. Número de horas de frio para as temperaturas referenciais de 4,0 °C; 7,2 °C; e 10,0 °C e unidades de 

frio segundo modelo Carolina do Norte modificado por Ebert et al., 1986, ocorridas mensalmente e 

acumuladas entre os dias 01 de abril e 31 de maio, na média histórica e nas safras de 2020/21 e 2021/22 e 

2022/2023, nos municípios de Bom Jesus e Vacaria, RS. 

 
¹ Valor médio dos anos de 2014 a 2018, cujos dados foram obtidos em Estação Meteorológica da BASF (2409); 2 Valor médio dos anos de 2009 a 
2018, cujos dados foram obtidos em Estação Meteorológica do INMET (A880); ³Modelo Carolina do Norte proposto por Shaltout e Unrath (1983) e 
modificado por Ebert et al. (1986). 
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Tabela 3. Número de horas de frio para as temperaturas referenciais de 4,0 °C; 7,2 °C; e 10,0 °C e unidades de 

frio segundo modelo Carolina do Norte modificado por Ebert et al., 1986, ocorridas mensalmente e 

acumuladas entre os dias 01 de abril e 31 de maio, na média histórica e nas safras de 2020/21 e 2021/22 e 

2022/2023, nos municípios de Caxias do Sul e Lagoa Vermelha, RS. 

 
 
¹ Valor médio dos anos de 2014 a 2018, cujos dados foram obtidos da Estação Meteorológica da BASF (2417); 2 Valor médio dos anos de 2014 a 
2018, cujos dados foram obtidos da Estação Meteorológica da BASF (2416); ³ Modelo Carolina do Norte proposto por Shaltout e Unrath (1983) e 
modificado por Ebert et al. (1986). 

 

 

 

Em Bom Jesus, no ano de 2022, ocorreu o 

acúmulo de 364 horas de frio com temperatura igual 

ou inferior a 10 °C (HF≤10 °C) e de 425 unidades de 

frio (UF), segundo modelo Carolina do Norte 

modificado por Ebert et al. (1986) (Tabela 2). Foram 

contabilizadas 364, 270 e 294 HF≤10 °C para Vacaria, 
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Lagoa Vermelha e Caxias do Sul (Tabelas 2 e 3 e 

Figura 3). 

Em Vacaria, foram quantificadas 483 UF em 2022, 

enquanto em 2020 e 2021 foram acumuladas 369 UF 

e 378 UF, respectivamente (Tabela 2 e Figura 3). 

Foram contabilizadas 335 UF e 377 UF em Lagoa 

Vermelha e Caxias do Sul, respectivamente (Tabelas 

2 e 3 e Figura 3). Para as quatro localidades em 

análise, o acúmulo de UF foi superior em 2022 em 

relação à média histórica e aos valores registrados no 

último ciclo produtivo (2021/2022). 

O acúmulo em frio registrado até o final do mês 

de maio de 2022 é positivo para a fruticultura de 

clima temperado, assim como o aumento do volume 

das chuvas foi importante para restabelecimento de 

reservatórios e aumento da umidade nas camadas de 

solo mais profundas. 

As condições climáticas de 2021/2022 

determinaram menor crescimento vegetativo e 

contribuíram para a alta uniformidade de 

senescência e abscisão foliar evidenciada nos 

pomares ao final do mês de maio de 2022. A indução 

da desfolha é sempre indicada nesse período, mas 

advindo do processo natural de senescência essa 

prática terá menor nível de demanda nesse ciclo. 

Contudo, nos pomares com grande proporção de 

folhas remanescentes, a exemplo de pomares com 

quadro de alternância produtiva no ciclo 2021/2022 

e pomares em formação e conduzidos sob tela 

antigranizo, a indução da desfolha é indicada, tanto 

pelo aspecto fitossanitário quando pela possibilidade 

de suprimir parte do efeito das baixas temperaturas 

na dinâmica de dormência de gemas. 

Considerando os impactos da severa estiagem 

que assolou a região produtora de maçãs no Sul do 

Brasil, é imprescindível a adequada avaliação das 

estruturas de frutificação formadas, podendo fazer 

uso da análise de gemas, como subsídio à definição 

da intensidade de poda de inverno. De maneira 

geral, a intensidade de poda será reduzida, mas é 

oportuno a adequada execução no sentido de ajuste 

da estrutura de planta para aumento da 

interceptação de luz e maior facilidade de manejo no 

próximo ciclo produtivo. 
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Figura 3. Acúmulo de horas de frio ≤7,2 °C e ≤10 °C e unidades de frio, segundo modelo Carolina do Norte modificado por Ebert et al. (1986), entre os dias 
01 de abril e 31 de maio nas safras de 2020/21, 2021/22 e 2022/23 nos municípios de Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha e Caxias do Sul, RS. Fonte dos dados 

meteorológicos: Bom Jesus - Estação Meteorológica da BASF (2409); Caxias do Sul - Estação Meteorológica da BASF (2417); Lagoa Vermelha - Estação Meteorológica BASF (2416); e Vacaria - Estação Meteorológica do 
INMET (A880). 


