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CONDIÇOES CLIMÁTICAS EM ~EAS DE OCORRtNCIA NATURAL E DE
CULTIVO DE GUARANÁ, CUPUAÇU, BACURI E CASTANHA-DO-BRASIL
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.Therézinha Xavler Bastosl
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O crescente número de projetos agropecuários que está
utilizando culturas perenes tropicais em monocultivo e em consórcio,
na Amazônia Brasileira, 'vem exigindo que se desenvolvam estudos com
vistas a definir os requerimentos climáticos das espécies mais pro
missoras para os vários sistemas de cultivo.

Dentre as espécies nativa~ da região, que estão despertaE
do maior interesse nesse sentido, destacam-se o guaranã, a castanha-
-do-brasil e algumas espécies frutíferas, entre as quais o cupuaçu
e o bacuri, todos pouco estudados sob o ponto de vista agroclimáti
co, principalmente, as fruteiras.

Assim sendo, o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico
Omido- CPATU, vem desenvolvendo estudos com vistas a caracterizar
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as exigências climáticas dessas espécies partindo, inicialmente,
de levantamentos da distribuição geográfica e das condições climá
ticas de sua.s áreas de ocorrência natural e de eul tivo.

Os dados referentes ~s áreas de d{spersão das espécies
sao provenientes de consultas a herbários,a bibliografia e a espe-
cialistas, enquanto que as informações referentes ~s condiçõescli
mát}cas, vêm sendo obtidas no arquivo de dados meteorológicos do
CPA~U •

Os resultados alcançados até o momento, evidenciam q\le as
amplitudes de variação das condições climáticas a que ficam subme
tidas-o bacuri, cupuaçu e castanha-do-brasil, coincidem praticame~
te com as encontradas em sua área de ocorrência natural, enquanto
que as refererites ao guaraná, apresentam-se consideravelmente maio
res, uma vez que essa cultura está se expandindo com mais intensida
de nos limites da Amazônia Brasileira e, fora dessa, notadamente em
áreas próximas ao litoral, nos Estados da Bahia, Espírito Santo e
são Paulo •

.Os valores apresentados na Tabela 1, mostram a amplitude
de variação anual e mensal, de elementos climáticos nas áreas de
dispersão natural e cultivo dessas quatro espécies perenes,_ eviden
ciando que o bacuri fica submetido a totais anuais de deficiência
hídrica mais pronunciados que os prevalecentes nas áreas de ocorrên
cia das três outras espécies.

No tocante a temperatura do ar, os valores médios anuais
e mensais mais elevados de temperatura máxima são encontrados na
área de ocorrência do bacuri; os valores médios menos elevados, de
temperatura mínima, naarea de ocorrência do guaraná, enquanto qu~,
com referência ~ UTI\idadedo ar, os valores médios mais elevados se
concentram na área .de ocorrência da castanha-do-brasil, e, em ter
mos de duração do brilho solar, os to~ais anuais mais e menos eleva
dos são encontrados, respectivamente,. nas áreas de ocorrência do
tacuri e guaranâ.
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Na seq~~ncia do estudo, serao levantadas as condiç~es cli
rnaticas de áreas onde o Centro Nacional de Recursos Genéticos
CENARGEN efetuou coleta de gerrnoplasrnadas espécies estudadas.
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Cupuaçu

24,8 - 27,0
24;2 - 28,2
24,9 - 33,0
28,6 - 35,6
20,2- 23,8
17,0 - 24,8

77 - 88
64 - 93

2000 - 2800
1900 - 3100

1 - 6
100 - 1400~h'~
10 - 350~'d~

2 - 7~h'~

*

Bacuri

24,8 - 27,4
24,2 - 29,5
30,5 - 33,8
29,6 - 36,7
19,2 - 23,,8
16,1 - 24,8

71 - 88
55 - 93

2200 - 2900
1300 - 3100

1 - 7
O - 140010',

10 - 700~'d~

2 - 8;'t::'t:

.'\
'7

TABELA1. Variáveis clirráticas em áreas de"dispersão na:turale e cultivo de: guaraná, cupuaçu, bacuri e cas

tanha-do-brasil

Variável climática
" ..

Guarana Castanha-do-
brasil

24,3 - 27,2
24,3 - 28,2
30,2 - 32,6
28,2 - 34,0
19,9 - 23,5
16,8 - 23,8

79 - 91
'l:J

71 - 93 ~<,

2000 - 2500 ~
w"V1800 - 2900 I ~

O0-6 o C
'l:J-

300 - 12001;;', ~ ~

O - 450~h', c::: ~
I

O - 7M: »u.z
PJ Q~ »• 3:'mOOz+:"-4
1°

'D.
)'("i't:

cálculo de balanço hí?rico segundo Thornthwaite & Mather (1955) assumindo retenção híctrica =
cálculo de balanço híctrico segundo Thornthwaite & Mather (1955) assu~ndo retenção híctrica =

100 mm

300 mn

+:"

Temperatura média COe)anual
'I'errçera'tura média COe)mensal
Temperatura máximamédia COe) anual
Temperatura máximanédia (oe) mensal
Temperatura mínima média C°e) anual
Temper-atura mfnírra média COe)mensal

Umidade relativa media (%) anual
Umidade relativa media (%) mensal

Total anual horas de brilho solar-
Total p.luviomêtrtico anual (rrm)

N9 meses can, total pluviometrico <100 rrm

Excedente híctrico anual (rrm)

Deficiência híctrica anual (mn)

N9 meses com deficiência híctrica

21,5 - 27,5
17,5 - 29,0
26,0 - 32,5
22,0 - 35,0
17,0 - 23,5
13,0 - 24,1

70 - 88
66 - 93

1700 - 2600
1200 - 2800

1 - 6
50 - 1500~~

O - 400~"
O - 7":
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