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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi estimar as temperaturas basais e quantificar a soma de 
graus-dias para subperíodos de feijão-caupi, cultivar BR3 Tracuateua. Para isso, 
foram realizados plantios em seis épocas diferentes: 10 de agosto, 30 de agosto, 18 
de setembro,10 de outubro, 2 de novembro e 23 de novembro de 2011, utilizando 
13-15 sementes por metro linear, em uma área de 1,5 ha. Foi utilizado um 
delineamento inteiramente casualizado com seis repetições. Foram estimadas 
temperaturas basais inferiores pelos métodos do menor desvio padrão em dias e 
graus-dias, menor coeficiente de variação e pelo método da regressão linear. A 
temperatura basal superior foi estimada pelo método do desvio padrão em graus-
dias e coeficiente de variação constante. As temperaturas basais encontradas estão 
próximas dos valores citados pelas literaturas, porém a necessidade térmica 
apresentou valores diferenciados. A temperatura basal inferior e superior 
consideradas foram respectivamente 8,55 ºC e 38 ºC. A necessidade térmica para o 
ciclo de desenvolvimento da cultura entre semeadura e maturação fisiológica 
considerando as temperaturas basais encontradas, foi em média 1052,96 ºC dias. 
PALAVRAS-CHAVE : fenologia, graus-dia, temperaturas cardinais, Vigna 
unguiculata (L.) Walp 

 
 

BASAL TEMPERATURES AND THERMAL NEEDS FOR COWPEA 
DEVELOPMENT CYCLE 

 
ABSTRACT 

The objective of this  study was to estimate the basal temperatures and quantify the 
sum of degree-days for  subperiods of cowpea cv.BR3 Tracuateua. For this aim 
plantation was done during six different periods: 10 of August, 30 of August, 18 of 
September, 10 of October, 2 of November and 23 of November in 2011, using 13-15 
seeds per meter in a 1.5 hectare area, in a  completely randomized delineation with 
six repetitions. Lower basal temperatures were estimated using methods of smaller 
standard deviation for days and degree-days, smaller coefficient of variation and 
linear regression method. The higher basal temperature was estimated through 
standard deviation method in degree-days and constant coefficient of variation. The 
basal temperatures found are close to the values cited by the literature, but the 
thermal need values were different. The considered lower and higher basal 
temperatures were 8.55 ºC and 38 ºC respectively. The thermal need for the crop 
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development between sowing and physiological maturation, considering the found 
basal temperatures, were 1052.96 ºC days in average.  
KEYWORDS: Vigna unguiculata (L.) Walp, degree-days, phenology, cardinal 
temperatures 
 

INTRODUÇÃO 
No Brasil o feijão-caupi é cultivado predominantemente, por agricultores 

familiares e tem grande importância na alimentação básica da população, 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste (BARBOSA et al., 2010; SILVA et al., 
2010;  BORGES et al., 2012). O rendimento médio, no Brasil, é de aproximadamente 
400 kg por hectare, sendo que uma das principais causas desse baixo rendimento 
são as condições de ordem técnica (SABOYA, et al., 2013) e principalmente 
climática (REBELLO et al., 2011). 

A temperatura do ar é o principal elemento meteorológico que afeta o 
desenvolvimento das culturas interferindo em aspectos fisiológicos e bioquímicos 
das espécies vegetais (WAHID et al., 2007). Apesar do feijão-caupi possuir 
características adaptativas, inerentes à região Nordeste, como suportar altas 
temperaturas e locais com limitações hídricas (NASCIMENTO et al., 2011), 
temperaturas muito altas prejudicam a fotossíntese líquida e, consequentemente, o 
crescimento e o desenvolvimento desta cultura (CRAUFURD et al., 1996a).    

Um dos índices mais utilizados para relacionar o grau de desenvolvimento de 
uma cultura com a temperatura do ar é o graus-dias (GD). O conceito de graus-dia 
considera que para completar uma determinada fase fenológica ou seu ciclo total, a 
planta necessita acumular energia diariamente, a partir de uma temperatura base 
favorável ao desenvolvimento, que por sua vez é variável com a espécie vegetal. 

Um dos problemas no cálculo do GD é o estabelecimento das temperaturas 
favoráveis, pois normalmente a soma térmica é estimada utilizando-se temperaturas 
basais estabelecidas para várias culturas, o que não é recomendado. Para a 
utilização deste método torna-se necessário o conhecimento das temperaturas 
basais inferior e superior da cultivar, que regem a mudança de fase fenológica de 
determinada espécie, sendo estas, os limites para o desenvolvimento de vegetais 
(LUCAS et al., 2012). 

Normalmente, a temperatura basal inferior (Tb) é determinada por métodos 
estatísticos, como menor desvio padrão em dias (DPd), em graus-dias (DPGd), 
coeficiente de variação (CV) e método da regressão linear com base em 
observações fenológicas e da temperatura do ar (YANG et al., 1995). A temperatura 
basal superior (TB) também pode ser determinada de modo similar, através do 
método do desvio padrão em graus-dias confirmado matematicamente pelo 
coeficiente de variação dado no valor de temperatura do ar. A escolha da 
temperatura basal superior é confirmada quando o desvio padrão ou o coeficiente de 
variação se tornam constantes (SOUZA et al., 2009). 

Vários autores estudaram o uso do GD para determinar o desenvolvimento de 
culturas, como feijão-caupi (MOURA et al., 2012), feijão (MIRANDA & CAMPELO 

JÚNIOR, 2010) e milho (WAGNER et al., 2011). Porém estes trabalhos estimaram a 
soma térmica utilizando-se temperaturas basais estabelecidas pela literatura.  

Neste sentido, partindo-se da hipótese de que há variações de temperaturas 
basais para diferentes espécies e subperíodos, o objetivo deste estudo foi estimar as 
temperaturas basais e quantificar a soma de graus-dia para subperíodos do ciclo do 
feijão-caupi, cultivar BR3 Tracuateua. 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
1783 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado na região nordeste do estado do Pará, no 

município de Castanhal. O campo experimental ficou localizado em uma área com 
1,5 ha de plantio de feijão-caupi, onde as coordenadas geográficas são: latitude 
1°19'24.48"S longitude 47°57'38.20"W. 

Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado com seis repetições. 
Cada repetição se constituiu de linhas de um metro de comprimento, contendo em 
média 10 plantas, as quais foram monitoradas continuamente a partir da 
emergência. A cultivar utilizada foi a BR3 Tracuateua. Durante o experimento, 
herbicidas e inseticidas foram utilizados quando necessário e foi disponibilizada 
irrigação complementar.  

A primeira semeadura foi realizada em 10 de agosto de 2011 e, a segunda 30 
de agosto, a terceira 18 de setembro, a quarta 10 de outubro, a quinta 2 de 
novembro e a sexta 23 de novembro, todas a uma taxa de 13-15 sementes/ m 
baseada em testes de germinação. Durante as semeaduras realizou-se fertilização 
fundamentada no resultado da análise química do solo, com a formulação NPK (20-
40-30) na quantidade de 350 kg ha-1.  

Para a caracterização física e química do solo em estudo, foram coletadas 
amostras em toda a área experimental, nas profundidades de 0 a 20 cm. O solo foi 
convencionalmente preparado no final da estação chuvosa e em seguida ocorreu a 
semeadura com espaçamento de 0,5 m entre linhas e 10 plantas por metro linear, 
gerando uma densidade de 200.000 plantas por ha.  

 Uma estação agrometeorológica foi instalada à uma altura de três  metros na 
área experimental para medir as variáveis climáticas, a qual foi equipada com 
sensores de temperatura e umidade do ar, e precipitação pluviométrica. Todos os 
sensores foram conectados a um datalogger CR10X (Campbell Scientific, Inc.) e a 
um multiplexador AM416 (Campbell Scientific, Inc.), ambos programados para 
efetuar a leitura dos sensores a cada 10 segundos, com gravação das médias e dos 
totais a cada 10 minutos. Semanalmente os dados foram coletados através do 
software PC208. 

O desenvolvimento fenológico foi avaliado diariamente usando a escala 
proposta por GEPTS & FERNÁNDEZ (1982). Foram observados os seguintes 
estádios: Germinação (V0), Cotilédones acima do solo (V1), folhas cotiledonares 
expandidas (V2), primeira folha trifoliolada (V3), terceira folha trifoliolada (V4), botão 
floral (R5), antese da primeira flor (R6), primeira vagem tipo canivete (R7), 
enchimento dos grãos (R8) e maturação fisiológica com mudança na cor da vagem 
(R9). Definiu-se como o início de um determinado estádio fenológico, o instante em 
que 50% das plantas da linha ou mais atingiram o estádio em questão. Assim, a 
frequência de ocorrência das fases era o principal critério para determinar a 
evolução fonológica (GIUNTA et al., 2009). 

A Tb foi calculada pelo método do menor DPd e DPGd (ARNOLD, 1959) 
representado pela equação (1), confirmado matematicamente pelo CV (BARROS et 
al., 2010). As temperaturas escolhidas, a priori, e utilizadas para a determinação da 
temperatura base variaram de 1 a 20 °C, em interval os de 1°C em 1°C. A equação 
utilizada para o cálculo dos graus-dia segue abaixo: 

 

∑ 




 −−= Tb
TT

GDacum 2
minmax

                 (1) 
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Em que GDacum são os graus-dia acumulados (°C dia), Tmax é a temperatura 
máxima absoluta do ar (°C) e Tmin é a temperatura mínima absoluta do ar (°C). O 
método da regressão linear também foi utilizado para determinar a Tb (SENTELHAS 

et al., 1994). O desenvolvimento relativo (DR) foi determinado como segue: 
 

DR= 100/N 
 

Em que, N o número de dias do período do ciclo da cultura. 
Por meio de regressão linear simples foi obtida a relação entre o 

desenvolvimento relativo da cultura e a temperatura média do ar. A Tb foi obtida 
considerando-a igual à temperatura média, quando o desenvolvimento relativo era 
igual à zero. 

A TB foi determinada após a obtenção da Tb, de modo similar, porém, 
considerou-se para a TB o valor de temperatura do ar, em que DPGd e CV se tornou 
constante (SOUZA et al. 2009). Foram utilizadas para esta estimativa as 
temperaturas de uma variação de 2 em 2 graus, compreendidos de 20 a 40 ºC.  

Tanto para os cálculos para obter a TB, quanto para a caracterização da 
necessidade térmica foram utilizadas os casos um e dois descritos por OMETTO 
(1981) conforme as Equações (2) e (3), pois foram os que abrangeram as condições 
térmicas no período do experimento. Tais casos estão apresentados abaixo: 

 
Caso 1 : Tb < Tmin; Tmax < TB 
 
 

)min(
2

minmax
TbT

TT
GD −+




 −=                                                 (2) 

 
 
 
Caso 2:  Tb < Tmin; TB < Tmax 
 
 

)(*2

)()()(*)(*2 2

TmTM

TBTMTmTMTbTmTmTM
GD

−
−−−+−−=                  (3) 

 
em que GD são os graus-dia (°C dia). 

Os cálculos de graus-dias acumulados foram efetuados para todos os estádios 
fenológicos, utilizando temperaturas basais inferiores variáveis de acordo com a fase 
fenológica, com temperatura basal inferior constante e também medido em dias do 
calendário civil, para comparação dos métodos. A estatística utilizada para comparar 
a eficiência da soma térmica como descritor de tempo em comparação com os dias 
do calendário civil foi o coeficiente de variação (CV %) entre as épocas de 
semeadura. Posteriormente foi calculada a necessidade térmica para os principais 
subperíodos V0-R5, R5-R7, R7-R9 através das temperaturas basais que 
apresentaram maior coerência.  

As variáveis de duração em dias e graus-dia dos subperíodos fenológicos 
foram submetidas à análise de variância, e as médias comparadas pelo Teste de 
Tukey, a 5% de significância, além da utilização de estatística descritiva através do 
uso de médias, desvios e erros padrão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As temperaturas máximas mais elevadas ocorreram no mês de outubro com 

média de 35,11 ºC, porém o dia mais quente durante o experimento ocorreu no dia 
juliano 305, que corresponde ao dia 1 de novembro de 2011, com 38ºC (Tabela 1). 
Com relação às temperaturas mínimas, a menor registrada foi 20,01ºC no dia 15 de 
agosto.  

  
TABELA 1 . Valores de temperaturas máximas, mínimas, médias e chuva acumulada 

durante as diferentes épocas de semeio do feijão-caupi, cultivar BR3 
Tracuateua, Castanhal-PA. 

Épocas Temperatura 
máxima (ºC) 

Temperatura 
mínima (ºC) 

Temperatura 
média (ºC) 

Chuva(mm) 

E1 37,29 20,01 27,74 142,78 
E2 38,00 20,04 28,24 125,48 
E3 38,00 20,75 28,57 97,54 
E4 38,00 20,30 28,55 221,81 
E5 35,60 20,30 28,19 231,15 
E6 35,60 20,41 27,82 392,37 

 

A temperatura máxima de 38ºC ocorreu frequentemente durante as épocas 2, 3 
e 4. Durante a época 2 essa temperatura ocorreu no meio da fase V4 próximo do 
florescimento, contudo, durante a época 3 e 4 ocorreu nas fases R8 e R9 
respectivamente, ou seja, as vagens já estavam formadas. 

Durante o experimento choveu 869,44 mm e as três últimas épocas de semeio 
foram mais beneficiadas com tal precipitação, tendo sido a irrigação complementar 
mais necessária para as três primeiras épocas. As Tb foram obtidas através dos 
métodos de menor desvio padrão em graus-dias (DPGd) (Figura 1), em dias (DPd), 
menor coeficiente de variação (CV%) (Figura 2) e pelo método do desenvolvimento 
relativo (Figura 3) para as fases V0-V4, R5-R6, R7-R9, V0-R9. Porém apenas o 
subperíodo R7-R9 apresentou resultados consistentes em todos os métodos. 

Um dos motivos causadores da dificuldade na obtenção da Tb pode estar 
associado a pouca variabilidade na temperatura em algumas subfases, pois a 
amplitude térmica reduzida leva à obtenção de valores de CV muito próximos cuja 
variabilidade é crescente ou decrescente, ficando estes impossibilitados de gerar a 
curva característica da Tb, além de originar valores absurdos, totalmente 
incoerentes com aqueles apresentados pela literatura. Sendo assim, para minimizar 
erros é aconselhável testar todos os métodos disponíveis para calcular a Tb. 

O uso de diferentes métodos associados a dados inconsistentes de fenologia 
levam a diferentes estimativas da temperatura base, devido à mesma ser definida 
através de critérios estatísticos ao invés de fisiológicos, além disso, a teoria dos 
graus-dia assume uma relação linear entre a taxa de desenvolvimento e a 
temperatura do ar e assume ainda que tanto as temperaturas diurnas quanto as 
noturnas afetam, igualmente, o crescimento e desenvolvimento da planta. Fatores 
como temperatura do solo, radiação solar e fotoperíodo também podem interferir na 
estimativa da TB por métodos estatísticos (LAGO, 2009). 

A necessidade térmica foi calculada com temperatura basal inferior constante e 
variada de acordo com o ciclo da cultura. Como TB constante considerou-se 8,55 ºC 
(Figura 3b), esse valor foi obtido pelo método do desenvolvimento relativo para o 
ciclo de desenvolvimento (V0-R9) do feijão-caupi e as TB variadas foram 10 ºC, 6 ºC 
e 7 ºC para os sub períodos V0-V4, R5-R6 e R7-R9, respectivamente.  
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FIGURA 1. Determinação da temperatura basal inferior dos subperíodos V0-V4 (a), 
R7-R9 (b) e para o ciclo de desenvolvimento V0-R9 (c) do feijão-caupi cv. 
BR3 Tracuateua pelo método do menor desvio padrão em graus dias 
(DPGd). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. Determinação da temperatura basal inferior dos subperíodos R5-R6 (a), 
R7-R9 (b) do feijão-caupi cv. BR3 Tracuateua pelo método do menor 
coeficiente de variação dos graus dias. 

 
 
 
 

(a) 
(b) 

V0-R9 (c) 

(a) (b) 
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Esses valores de Tb para a cultivar BR3 Tracuateua encontram-se próximos 

dos valores obtidos por CRAUFURD et al. (1996a) e  CRAUFURD et al. (1996b) em 
experimentos conduzidos na Nigéria para verificar a influência da temperatura e do 
fotoperíodo no desenvolvimento de 22 genótipos de feijão-caupi onde encontraram 
para o subperíodo de germinação a emergência, temperatura basal inferior variando 
de 6ºC a 13ºC (CRAUFURD et al., 1996a), enquanto para o período de floração de 
7,2ºC a 10,8 °C (CRAUFURD et al., 1996b).  

Os coeficientes de variação (CV%) da duração das fases em dias do calendário 
civil e em graus-dias calculado com TB constante e variada ao longo do ciclo de 
desenvolvimento da cultura são apresentados na Figura 4. Quando se considera a 
Tb constante, o CV foi ligeiramente menor do que com a Tb variada e ambos 
menores do que a duração em dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4. Coeficiente de Variação (CV%) da duração em dias das fases 
fenológicas do feijão-caupi e dos graus dias acumulados calculados 
com Tb constante e Tb variadas. 

(a) (b) 

FIGURA 3. Determinação da temperatura basal inferior dos subperiodo, R7-R9 (a) e 
do ciclo de desenvolvimento (V0-R9) (b) do feijão caupi cv. BR3 
Tracuateua pelo método do Desenvolvimento relativo. 
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Embora exista pequena diferença de CV entre os métodos de duração das 

fases, esses resultados confirmam o efeito da temperatura sobre o desenvolvimento 
do vegetal e mostram os graus-dias sendo mais eficiente do que os dias do 
calendário civil para determinar o desenvolvimento de culturas. Mediante esses 
resultados a necessidade térmica da cultura apresentada na Tabela 2 foi calculada 
considerando como Tb constante 8,55ºC, visto que é comum adotar uma única 
temperatura basal para todo o ciclo da planta por ser mais fácil a sua aplicação. 

Baseado na metodologia proposta, a Tb foi encontrada para o intervalo de V0-
V4 e R7-R9 e ambas apresentaram valor de 38 °C (Fig ura 5). Devido à não 
consistência dos resultados obtidos para os demais subperíodos, este valor foi 
utilizado em todos os cálculos, estando muito próximo do encontrado por 
CRAUFURD et al., (1996b) na Nigéria, no período de floração, onde a Tb variou de 
34,2ºC a 40,4 ºC . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CRAUFURD et al., (1996a) encontraram valores de Tb para o período de 

germinação e emergência que variaram de 40ºC a 44ºC, porém afirmaram que 
100% das sementes germinaram em temperatura abaixo de 40ºC e que esse valor 
caiu para 60% em temperatura de 43ºC. 

Os graus-dia acumulados durante e no final de cada subperíodo são 
apresentados na Tabela 2. Para o calculo da necessidade térmica foi considerado 
Tb 8,55ºC e Tb 38ºC estimadas anteriormente, pois como visto foram os valores 
mais coerentes. A duração do ciclo fenológico do feijão-caupi variou entre 52,85 e 
56,73 dias, apresentando em média 37,33 dias para que, mais de 50% das plantas 
observadas atingissem o estádio R6 (floração plena) e mais 16,22 dias para 
atingirem a maturação fisiológica (R9) o que correspondeu à média de 724,31 e 
1052,96 graus dia (GD), respectivamente. 

A planta necessitou de maior período durante a fase vegetativa, alcançando um 

FIGURA 5- Temperaturas máximas (T.Max) e mínimas (T. Min) absolutas com 
desvio padrão, ocorridas ao longo do experimento com feijão-caupi. 
Castanhal-PA, 2011. 
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valor médio de 31,33 dias e 584,50 graus dia, comparado à fase reprodutiva na qual 
precisou de 24,28 dias e 468,46 graus dia para concluir essa fase.  Devido a esta 
cultivar apresentar hábito de crescimento indeterminado, ao longo da fase fenológica 
reprodutiva há uma sobreposição da fase vegetativa, ou seja, após o início do 
florescimento a planta continua vegetando. Porém, a fase vegetativa foi considerada 
somente até o momento em que a planta não entrava na fase R5.   
 
TABELA 2 . Duração em dias (Dur), graus-dias por fase (GDf) e graus-dias 

acumulado (GDac) do feijão-caupi, cultivar BR3 Tracuateua, nos 
subperíodos V0-R5 (Germinação- Botão floral), R5-R7 (Botão floral- 
Primeira Vagem), R7-R9 (Primeira vagem- Maturação fisiológica) nas 
diferentes épocas de semeio. Castanhal-PA, 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V0-R5 R5-R7 R7-R9 Total Época 
Dur GDf Dur GDf GDac Dur GDf GDac Dur GDac 

E1 32,3a 579,1ab 8,22b 149 b 726,1 16,2b 308,2b 1.036,3 56,7 1.036,3 
E2 31,3b 588,0a 7,30c 136 b 723,8 15,2c 319,1a 1.042,9 53,8 1.042,9 
E3 31,2b 606,8a 7,11c 142 b 748,5 16,2b 316,3ab 1.064,9 54,5 1.064,9 
E4 28,3d 571,9b 8,20b 158 a 729,9 16,3b 315,4ab 1.045,5 52,8 1.045,5 
E5 30,2c 590,1a 8,22b 156ab 765,3 15,2c 296,8b 1.042,7 53,5 1.042,6 
E6 28,3d 570,9b 9,29a 177a 747,7 18,2a 337,8a 1.085,6 55,8 1.085,5 

Med 30,26 584,5 8,1 152,8 740,3 16,2 315,6 1052,9 54,5 1052,9 
CV(%) 5,39 2,32 9,72 9,44 2,20 6,87 4,28 1,77   

(a) 

(b) 

FIGURA 6.Determinação da temperatura basal superior dos subperíodos V0-V4 (a) 
e R7-R9 (b) do feijão-caupi cv. BR3 Tracuateua pelo método do 
Coeficiente de variação e Desvio padrão em graus dias constantes. 
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Os graus-dia acumulados para o período que se estende da germinação até a 
maturação fisiológica variou entre 1036,28°C dia e 1085,56°C dia, sendo que as 
médias necessárias para o início de cada subperíodo são 19,39°C dia, para V0-V4; 
584,50 °C dia no R5-R6 e 740,26 °C dia para R7-R9. MOURA et al. (2012) 
trabalhando com feijão-caupi cv. BR 17–Gurguéia nas condições do estado de Piauí 
observaram que da semeadura até o início da fase reprodutiva foram necessários 
637,11 graus-dia, que correspondeu a 35,27 DAP’s (Dia Após Plantio). Um dos 
motivos para esses valores estarem um pouco acima dos valores encontrados neste 
trabalho pode estar relacionado com a disponibilidade de água, já que o experimento 
citado foi conduzido sob regime sequeiro.  

Também foi inferior ao obtido por MIRANDA & CAMPELO JÚNIOR (2010), 
quando comparado ao período de entressafra irrigada, que foi de 1.261,90 °C dia -1, 
e superior quando confrontado ao período de safra normal irrigada, que foi de 
977,60 °C dia -1, ambos utilizaram a Tb=10 ºC, em Colorado do Oeste, Rondônia. Os 
mesmos autores também encontraram durações de ciclo superiores aos obtidos 
neste trabalho, 81 e 87 dias, para o período de safra normal e entressafra, ambos 
em condições irrigadas. 

Os valores apresentados na literatura são variados, pois pode existir 
diversidade das condições edafoclimáticas das regiões estudadas, temperatura base 
utilizadas, manejo da cultura, e a utilização ou não da irrigação nos cultivos. Embora 
tenha sido encontrada diferença nos valores de exigência térmica da cultura entre os 
diversos experimentos apresentados, só há coerência ao se comparar experimentos 
com condições térmicas similares devido ao empirismo existente na obtenção das 
temperaturas basais e a forte dependência desta teoria com o regime térmico ao 
qual a planta é submetida. 

Houve pouca variação entre a duração dos subperíodos em graus-dias (Tabela 
2), pois as variações climáticas durante o experimento não foram tão expressivas a 
ponto de ocasionar grandes variações no acumulo de soma térmica e maior 
aceleração do ciclo da cultura. Normalmente os trabalhos de estimativa de 
temperaturas basais para diversas culturas calculam apenas a Tb, pois são 
conduzidos em regiões onde raramente se atinge a TB, fato este diferente das 
condições climáticas da região onde foi conduzido esse experimento, pois é possível 
observar (Figura 6) que aproximadamente 90 dias após o semeio, ou seja, no dia 1º 
de novembro a temperatura máxima alcançou o valor estimado para a TB que foi 
38ºC. 

No período de 70 a 95 dias após a semeadura a linha que determina o desvio 
padrão das temperaturas máximas absolutas apresenta valores fora do limite da TB. 
Possivelmente o desenvolvimento da cultura na região poderá ser mais 
frequentemente afetado por temperaturas acima da TB do que abaixo da Tb. 

 
CONCLUSÃO 

Há variações de temperaturas basais para diferentes espécies e subperíodos. 
A temperatura basal inferior e superior encontradas e consideradas no cálculo da 
necessidade térmica para o feijão-caupi, cv BR3 tracuateua, na região nordeste do 
Pará são de 8,55 ºC e 38 °C, respectivamente. A dur ação do ciclo fenológico varia 
entre 52,85 e 56,73 dias. Os graus-dia acumulados para o período que se estende 
da germinação até a maturação fisiológica do feijão-caupi cv. BR3 Tracuateua é em 
média 1.052,9. 
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