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1. RESUMO 

 

O dióxido de carbono é um dos principais gases de efeito estufa e há 

previsões de que a concentração na atmosfera irá dobrar até o final do século. O aumento da 

concentração de CO2 do ar contribui, sobretudo, para o aumento da temperatura global e, além 

disso, o gás exerce efeito direto sobre as plantas. Com o objetivo de estudar o efeito do 

aumento da concentração de CO2 sobre o cafeeiro e sobre a ferrugem do cafeeiro (Hemileia 

vastatrix), plantas foram cultivadas a campo, em estufas de topo aberto com e sem adição de 

CO2 em quatro experimentos. Os tratamentos foram constituídos dos níveis de CO2 ambiente 

(433 ppm) e, aproximadamente 508 ppm. Foram inoculadas mudas de cafeeiros das cultivares 

Catuaí (suscetível à ferrugem) e Obatã (resistente), nas quais foram avaliados os parâmetros de 

severidade e incidência da doença. A severidade foi menor no tratamento com maior 

concentração de CO2 para a cultivar Catuaí, indicando diminuição da doença em função do 

aumento do CO2. Para a cultivar Obatã, o aumento do gás não teve efeito na doença. Por outro 

lado, ambas as cultivares apresentaram incremento no diâmetro do caule e altura de plantas no 

tratamento com adição de CO2.   

 

Palavras-chave: Mudanças climáticas, dióxido de carbono, Coffea arabica, Hemileia vastatrix. 
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 HIGH CO2 AIR CONCENTRATION IMPACT ON LEAF RUST AND COFFEE 

SEEDLINGS GROWTH AT OPEN TOP CHAMBERS. 

Tese de Doutorado em Agronomia/Proteção de Plantas- Faculdade de Ciências 

Agronômicas, Universidade Estadual Paulista. Botucatu, 2013. 67p. 

Author: Fernanda Ribeiro Oliveira Tozzi 

Adviser: Raquel Ghini 

 

 

2. SUMMARY 

 

   Carbon dioxide is a major greenhouse gas and there are predictions that 

its atmosphere concentration will double by the end of the century. CO2 air concentration 

increase contributes, mainly, to global temperature rise, moreover the gas exerts a direct effect 

on agriculture. In order to study the effect of air CO2 increased concentration on coffee and 

coffee leaf rust (Hemileia vastatrix) development, plants were grown, under field conditions, 

in open top chambers in four experiments. The treatments consisted of ambient CO2 levels 

(433 ppm) and approximately 508 ppm. Cultivar Catuaí (susceptible to rust) and Obatã 

(resistant) coffee seedlings were inoculated and evaluated through disease severity and 

incidence parameters. Severity was lower at higher CO2 for Catuaí, indicating decreased 

disease due to increased CO2. Elevated gas concentration had no effect on disease for cultivar 

Obatã. Moreover, both cultivars showed an increase, stem diameter and plant height at CO2 

addition treatment. 

 

Keywords: Climate change, carbon dioxide, Coffea arabica, Hemileia vastatrix.  
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3. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da concentração atmosférica dos gases de efeito estufa é 

apontado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007) como 

causa primária da alteração na temperatura média global e por extensão nos padrões de 

intensidade e distribuição das chuvas. A concentração de dióxido de carbono atmosférico, por 

exemplo, aumentou de 280 para 379 ppm do período pré-industrial até 2005 e estima-se que 

até o final do século atinja entre 500 e 1000 ppm (IPCC, 2007), podendo causar alterações na 

morfologia e nos processos fisiológicos das plantas (McELRONE et al., 2005). 

Pesquisas mostram que o efeito do aumento da concentração de CO2 

nas plantas depende da espécie, da via fotossintética, dos fatores e recursos limitantes 

(KIMBALL; KOBAYASHI; BINDI, 2002). O principal efeito de altas concentrações de CO2 

atmosférico é o aumento da eficiência no uso dos recursos pela planta. Além de aumentar a 

taxa fotossintética, há maior eficiência do uso da água nas plantas, em resposta a redução na 

condutância estomática e transpiração (DRAKE; GONZÀLEZ-MELER; LONG, 1997). No 

que diz respeito a doenças e pragas, o efeito do aumento do CO2 é geralmente mais evidente 

no hospedeiro, mas pode também agir diretamente no patógeno, quer no tempo de germinação 

(CHAKRABORTY et al., 2000), na produção de biomassa (JWA; WALLING, 2002) e na 
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interação patógeno-hospedeiro, que afeta a expressão da doença (EASTBURN; McELRONE; 

BILGIN, 2011). Logo, a avaliação do efeito das mudanças climáticas sobre o desenvolvimento 

de doenças em plantas é de grande interesse para a agricultura. 

A maioria dos dados experimentais sobre o efeito do aumento da 

concentração de CO2 compreende espécies de clima temperado, faltando estudos sobre 

diversas culturas tropicais (LEAKEY; BISHOP; AINSWORTH, 2012). A avaliação dos 

efeitos de gases sobre as doenças de plantas é, de modo geral, realizada em ambientes 

controlados, nos quais a concentração do gás atmosférico pode ser manipulada. Estufas de 

topo aberto permitem a obtenção de respostas ao gás em condições naturais do clima e 

possibilitam o cultivo direto no solo (GHINI, 2005).  

   O café é uma das "commodities" mais comercializadas no mundo, 

sendo produzido em cerca de 60 países (OIC, 2013). A ferrugem, causada pelo fungo Hemileia 

vastatrix, está presente em todas as regiões produtoras e é a principal doença da cultura. Os 

danos causados pela doença são, principalmente, indiretos, pela indução de desfolha e área 

fotossinteticamente ativa (ZAMBOLIM et al., 2005). Entretanto, pouco se sabe sobre o 

impacto das mudanças climáticas sobre o café e, portanto, surge a necessidade de se estudar o 

efeito do aumento da concentração de CO2 no cultivo e nas doenças do cafeeiro. O objetivo do 

trabalho foi avaliar o efeito do aumento da concentração de dióxido de carbono no crescimento 

de plantas e na severidade da ferrugem em duas cultivares de cafeeiro. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Mudanças climáticas e agricultura  

 

A partir da Revolução Industrial, houve um incremento gradativo da 

utilização de combustíveis fósseis como o carvão mineral e derivados de petróleo. O uso 

crescente desses produtos começou a alterar a composição da atmosfera, aumentando a 

quantidade de gases poluentes de longa vida. O aumento excessivo de gases como o dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) aumenta a retenção da radiação 

infravermelha, mantendo-a próxima à superfície da Terra (PINTO et al., 2001).  

Uma das principais consequências do aumento do efeito estufa é o 

aquecimento da superfície terrestre, caracterizado pelo aumento das temperaturas médias do ar 

e do oceano, derretimento das calotas polares e elevação do nível do mar. Segundo o quarto 

relatório do IPCC (2007), entidade criada por iniciativa da OMM (Organização Meteorológica 

Mundial) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), no século XX 

houve um aumento de 0,72°C na média da temperatura global, sendo este mais pronunciado na 

década de 90. Quanto à precipitação, esse aumento foi de 0,2 a 0,3% na região tropical. O 

IPCC atribuiu grande parte da responsabilidade à alteração da concentração dos gases de efeito 
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estufa resultante das ações humanas. Além disso, incluiu níveis de incerteza para as principais 

conclusões e resultados de modelos de simulação de cenários climáticos futuros. Dentre os 

principais fatores responsáveis pelas emissões foram citados o consumo de combustíveis 

fósseis e a mudança de uso da terra (IPCC, 2007). Apenas a agricultura é responsável por 

aproximadamente 15% das emissões antrópicas de CO2, por 49% de CH4 e por 66% de N2O 

(BRUINSMA, 2003).  

Os modelos de previsão das mudanças climáticas do Centro de 

Distribuição dos Dados do IPCC apresentam dados variáveis quanto às alterações para a 

América do Sul. Contudo, todos preveem aumento da temperatura para o continente. 

Adicionalmente, as projeções indicam aumento da precipitação em algumas regiões e 

diminuição em outras, podendo inclusive haver inversão da época do ano (PELLEGRINO; 

ASSAD; MARIN, 2007). Além do aumento da temperatura média do planeta, outras 

alterações também estão sendo desencadeadas por consequência da intensificação do efeito 

estufa. Dentre elas destacam-se alterações nos padrões de distribuição e intensidade de chuvas, 

ventos e circulação dos oceanos (IPCC, 2007).  

A agricultura depende diretamente das condições climáticas, portanto, 

qualquer alteração no clima pode afetar o zoneamento agrícola, a produtividade das culturas e 

as técnicas de manejo. Considerando-se a importância que o setor agrícola tem para a 

economia nacional, torna fundamental a análise de todo e qualquer fator que possa afetar o 

desempenho de maneira efetiva (ZULLO et al., 2006). 

 Pinto et. al. (2008) afirmam que o setor produtivo da agricultura 

brasileira tem muito a perder com o aquecimento atmosférico, pois este poderá afetar as 

principais plantações brasileiras, assim como, a de outros países tropicais, provocando a 

redução das suas áreas cultivadas e, por conseguinte, de suas produções. Segundo o estudo, 

culturas como arroz, milho, feijão e café sofreriam uma perda de 23% a 92% de produção, 

como resultado da redução de um ambiente favorável de cultivo, em relação à temperatura do 

ar. Streck e Alberto (2006), ao considerar a mudança climática para os próximos 100 anos, 

para o Estado do Rio Grande do Sul, verificaram influências no balanço de água no solo em 

cultivos de trigo, milho e soja e constataram que o aumento do CO2 associado a aumentos de 

temperatura de até 6°C tendem a diminuir o conteúdo de água no solo.  Nas plantas, o aumento 
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da temperatura tende a diminuir o período vegetativo, acelerando o crescimento e causando 

mudanças na duração do período reprodutivo e enchimento de grãos, podendo prejudicar o 

potencial produtivo (SIQUEIRA et al., 2001).  

Outras pesquisas avaliaram o efeito das mudanças climáticas em 

diferentes cultivos no Brasil, indicando alterações na época ideal de cultivo de batata 

(FAGUNDES et al., 2010) e redução da produtividade em milho (SILVA; CAMPOS; SILVA, 

2012); aumento de rendimento de arroz irrigado (WALTER; ROSA; STRECK, 2010); 

redução de área de baixo risco para a produção de algodão (ASSAD et al., 2013) e cana-de-

açúcar (SILVA et al., 2013). 

Os efeitos do CO2 nas plantas são, de uma forma geral, positivos, 

incluindo aumento da eficiência do uso de recursos (ZISKA; SICHER; BUNCE, 2002) e 

produtividade, redução da toxicidade ao ozônio e em alguns casos melhora a resistência a 

pragas e doenças. Muitos desses benefícios podem ser perdidos em um clima mais quente. A 

temperatura acelera o desenvolvimento e reduz a eficiência do uso de recursos, aumenta o 

consumo de água, reduz enchimento de grãos e favorece plantas C4 (frequentemente plantas 

invasoras) em detrimento de C3 (maioria das culturas). Além disso, a taxa de desenvolvimento 

de insetos pode aumentar e também ocorrer alterações na associação tempo-espaço entre 

espécies de diferentes níveis tróficos (FUHRER, 2003).     

Aquecimento global e o aumento da concentração atmosférica de CO2 

podem favorecer plantas invasoras em detrimento das culturas, além de elas poderem se 

adaptar melhor a condições limitantes como salinização e aumento do O3. O aumento da 

temperatura tende a aumentar abundância, taxa de crescimento e distribuição de insetos praga 

e, dependendo de alterações no padrão de distribuição de chuvas pode estimular fitopatógenos. 

Outras alterações incluem mudanças na composição química das plantas, como conteúdo de 

água e nitrogênio e modificação de mecanismos de defesa (PRITCHARD; AMTHOR, 2005a).  
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4.2 Mudanças climáticas e a cultura do café 

 

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, sendo a 

cafeicultura uma das atividades agrícolas que mais contribuem para o desenvolvimento 

econômico do país (BLISKA; VEGRO; AFONSO JÚNIOR, 2009). Além do Brasil, Vietnam; 

Indonésia e Colômbia também são grandes produtores de café, sendo que no país a área de 

cultivo concentra-se principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e 

Paraná. Das inúmeras espécies de cafeeiros existentes, as mais importantes são o Coffea 

arabica L. e C. canephora Pierre, vulgarmente conhecidos como cafeeiro arábica e robusta, 

respectivamente. A produção de café prevista no Brasil para a safra 2013 é de 46 a 50 milhões 

de sacas, sendo cerca de dois terços de café arábica e robusta representa os 25% restantes 

(CONAB, 2013).  

A variabilidade climática é o principal fator responsável por alterações 

na produtividade de café no Brasil (CAMARGO, 2010), além de outros fatores como manejo 

da cultura, solo e genética (espécie e cultivar utilizada). A temperatura e precipitação são, 

portanto, determinantes na definição da produção de café. Para o café arábica, por exemplo, 

temperaturas acima de 23°C prejudicam o desenvolvimento e amadurecimento do fruto, 

podendo influenciar a qualidade da bebida. Já o estresse hídrico prejudica o processo de 

fotossíntese devido ao fechamento de estômatos e redução de outras atividades fisiológicas da 

planta (DaMATTA; RAMALHO, 2006). 

Camargo (1977) estabeleceu faixas de temperatura e necessidade hídrica 

do cafeeiro arábica e robusta, indicando as condições aptas ao cultivo. Quanto à aptidão 

térmica para o cultivo do café arábica, áreas são definidas como aptas quando a temperatura 

média anual é entre 18 e 23°C e marginal à inapta quando abaixo de 18°C e acima de 23°C. Já 

o café robusta desenvolve-se melhor em áreas com temperatura média anual entre 22 e 26°C, 

mas é menos adaptado a baixas temperaturas que o café arábica. Para as duas espécies regiões 

com déficit hídrico até 150 mm por ano são consideradas aptas ao cultivo do cafeeiro sem 

necessidade de irrigação (Tabela 1).  
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Tabela 1. Parâmetros de aptidão climática do café arábica e robusta. Modificado de Camargo 

(1977). 

Temperatura média anual (Ta) ° C 

Espécie 
Inapta por 

frio 
Marginal 

Apta sem 

restrição 
Marginal 

Inapta por 

calor 

C. arabica Ta < 17 17 < Ta < 18 18 < Ta < 23 23 < Ta < 24  24 < Ta 

C. canephora Ta < 20 20 < Ta < 22 22 < Ta< 26 26 < Ta < 27 27 < Ta 

          Deficiência hídrica anual (Da) mm 

Espécie Apta sem irrigação Marginal Apta com irrigação 

C. arabica Da < 150 150 < Da < 200 Da > 200 

C. canephora Da <150 150 < Da <200 Da > 200 

 

A temperatura e precipitação interferem na fenologia e 

consequentemente na produtividade e qualidade do café (FERNANDES et al., 2012). Segundo 

Carmargo e Camargo (2001), o ciclo fenológico do café arábica constitui-se em uma sucessão 

de fase vegetativa e reprodutiva e pode ser dividido em seis partes, levando cerca de dois anos 

para se completar. O primeiro ano fenológico (vegetativo) inclui a fase de vegetação e 

formação de gemas foliares (primeira fase), seguido de fase de indução e maturação de gemas 

florais (segunda fase). No segundo ano fenológico (reprodutivo) ocorre a florada, formação e 

expansão dos frutos (terceira fase), seguido da granação (quarta fase) e maturação dos frutos 

(quinta fase) e finalizando com o repouso e senescência dos ramos plagiotrópicos terminais 

(sexta fase). As condições ambientais interferem no desenvolvimento da planta de diferentes 

maneiras de acordo com a fase fenológica.  
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Figura 1. Esquematização das seis fases fenológicas do cafeeiro arábica, durante 24 meses, nas 

condições tropicais do Brasil. (Fonte: CAMARGO; CAMARGO, 2001).  

A primeira fase geralmente ocorre de setembro a março, com dias 

longos (fotoperíodo de 13 a 14 horas de luz efetiva) (CAMARGO; CAMARGO, 2001). Na 

fase seguinte as gemas florais completam a maturação e entram em dormência, estando 

prontas para a antese quando houver acúmulo de 335 mm de evapotranspiração potencial 

(diretamente associado à temperatura) e a ocorrência de no mínimo 7 mm de chuva 

(ZACHARIAS; CAMARGO; FAZUOLI, 2008). Dessa forma, na terceira fase, a florada 

ocorre após o aumento do potencial hídrico das gemas florais maduras. O café arábica é 

sensível ao aumento de temperatura, especialmente durante o florescimento e frutificação. 

Altas temperaturas durante o florescimento, especialmente se associadas a períodos de 

estiagem comumente acarretam em abortamento de flores. Após a fecundação, ainda na 

terceira fase, o estresse hídrico pode prejudicar o crescimento dos frutos e resultar em grãos de 

peneira baixa. Já estiagem na fase de granação dos frutos pode resultar em chochamento dos 

frutos. Na fase seguinte, de maturação dos grãos, deficiências hídricas moderadas beneficiam a 

qualidade do produto (CAMARGO; CAMARGO, 2001), uma vez que evita a fermentação dos 

frutos. Entretanto, como a temperatura interfere também na duração do ciclo produtivo, e, 

portanto na época de maturação, condiciona a época de colheita (PEZZOPANE et al., 2008).  

Na Costa Rica, alterações no comportamento dos cafezais foram 

constatadas em função das mudanças climáticas. O aumento da temperatura média acelerou o 
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metabolismo das plantas de café e antecipou a florada em um mês e a maturação dos frutos em 

dois meses. Isso fez com que a maturação, que antes ocorria no início do período seco, agora 

ocorra dois meses antes, ainda no período das chuvas, o que afeta a qualidade da produção e 

dificulta a secagem dos frutos (PRIMAVESI; ARZABE; PEDREIRA, 2007). 

Uma avaliação do impacto potencial das mudanças climáticas na 

viabilidade econômica da cafeicultura mexicana indicou que a redução prevista de 

precipitação de 40 mm e aumento da temperatura em 0,02 °C por ano poderá resultar em 

redução na produtividade do café de 34 % até 2020 (GAY et al., 2006). Espera-se atrasos no 

florescimento e maturação dos frutos do café e, portanto, diminuição da produtividade em 

Veracruz, México, devido principalmente a alteração da disponibilidade de água previstos para 

a região no futuro (VILLERS et al., 2009). 

De acordo com trabalhos de simulação do efeito das mudanças 

climáticas no zoneamento agrícola, áreas atualmente consideradas inaptas ao cultivo de café 

no Brasil aumentarão até o final do século (ASSAD; PINTO; ÁVILA, 2004; ZULLO; PINTO; 

ASSAD, 2006). Pinto et al. (2008), em sua avaliação baseada na temperatura média e no 

zoneamento de risco climático, simularam cenários para agricultura brasileira para os anos 

2010, 2020, 2050 e 2070, concluindo que o aumento de 5,8°C previsto para 2070 poderá ter 

alto risco climático em áreas tradicionais e de importante produção de café no País. Tais 

alterações poderão inviabilizar o cultivo do café na região Sudeste do Brasil, sugerindo uma 

migração do cultivo para região Sul do País. No entanto, importantes parâmetros 

agroclimáticos como o risco de geada, variação do fotoperíodo e distribuição de chuva não 

foram considerados (CAMARGO, 2010). Estudos posteriores verificaram que o aumento da 

temperatura nas próximas décadas diminuirá o risco de ocorrência de geada no sul do Brasil e 

ampliará a área apta ao cultivo do café (ANDRADE et al., 2012; CARVALHO et al., 2013; 

ZULLO et al., 2011). Entretanto, os únicos fatores considerados foram a temperatura, o risco 

de geada (menor que 25%) e a deficiência hídrica anual (menor que 150 mm e 100 mm, 

respectivamente).  

O cerrado brasileiro, que atualmente tem se mostrado uma região 

promissora para produção de café, pode ganhar importância em função das mudanças no 
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clima. A região possui estações climáticas bem definidas, com verão quente e úmido e inverno 

ameno e seco, características favoráveis à obtenção de qualidade e altas produtividades de 

café. Adicionalmente, há temperaturas médias na faixa ideal, regime hídrico definido, com 

menor umidade relativa nas épocas críticas do florescimento à colheita e alto número de horas 

de insolação de abril a julho (FERNANDES et al., 2012). Por ser mais tolerante a altas 

temperaturas, os autores sugerem o cultivo do café robusta irrigado na região nas próximas 

décadas, uma vez que a temperatura é uma das limitações previstas por Assad et al. (2004) no 

zoneamento agroclimático do cafeeiro arábica em parte do cerrado. 

 Além das cultivares de café arábica resistentes a altas temperaturas, que 

já vêm sendo utilizadas em inúmeras regiões consideradas marginais pelo zoneamento 

agroclimático do cafeeiro (BERGO; PEREIRA; SALES, 2008), o cultivo do café robusta pode 

ser outra opção em áreas que futuramente terão alto risco climático (PINTO et al., 2007). Do 

mesmo modo, outros materiais podem ser resgatados de bancos genéticos e utilizados em 

programas de melhoramento do café como forma de adaptação aos efeitos do aumento da 

temperatura no clima futuro (FAZUOLI; THOMAZIELLO; CAMARGO, 2007; RAMIREZ-

VILLEGAS et al., 2012; SCHROTH et al., 2009). É importante ressaltar a necessidade de 

monitorar os efeitos das mudanças climáticas também sobre esses materiais genéticos. Um 

estudo utilizando modelos de simulação do clima futuro evidenciou influência fortemente 

negativa das mudanças climáticas na distribuição de café arábica de ocorrência natural 

(DAVIS et al., 2012), ameaçando diversidade genética e a utilização futura desses recursos.  

Algumas práticas agronômicas também são indicadas como medidas de 

adaptação às mudanças climáticas na cafeicultura e são capazes de atenuar, sobretudo, o efeito 

de temperaturas adversas e da seca. O cultivo do café adensado, por exemplo, com seu 

espaçamento reduzido, pode favorecer um microclima adequado, com temperaturas menores 

dentro da planta em relação ao ambiente externo. Assim, apesar da menor produtividade por 

planta, há incremento na produtividade por área.  A manutenção do solo com vegetação nas 

entrelinhas, além de contribuir para a sua conservação, reduz a temperatura do solo e do ar, 

proporcionando melhor distribuição do sistema radicular. Tal prática também aumenta o teor 

de matéria orgânica e capacidade de retenção de água, ajudando na tolerância às condições 
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adversas do clima (FAZUOLI; THOMAZIELLO; CAMARGO, 2007). A irrigação tem sido o 

principal fator que possibilita o estabelecimento do cultivo do café em regiões marginais, de 

baixa altitude, com temperaturas superiores às principais regiões produtoras do grão 

(CAMARGO, 2010) e é uma importante opção de adaptação na cafeicultura frente às 

mudanças climáticas (FAZUOLI; THOMAZIELLO; CAMARGO, 2007; RAMIREZ-

VILLEGAS et al., 2012). A arborização do café também pode colaborar para manutenção de 

temperaturas adequadas ao seu cultivo no clima futuro (FAZUOLI, THOMAZIELLO e 

CAMARGO, 2007; JARAMILLO et al., 2011; SCHROTH et al., 2009), sendo recomendado 

sombreamento entre 30 e 45%, garantindo aumento de produtividade (SOTO-PINTO et al., 

2000). O sombreamento do café proporciona melhores condições de crescimento e redução do 

estresse à seca. O principal efeito do sombreamento no café está associado à diminuição da 

amplitude térmica, aumentando a temperatura mínima e reduzindo a temperatura máxima 

(PAIVA et al., 2010). A redução da temperatura do ar e do solo, diminuição da taxa de 

transpiração por área foliar, redução da velocidade do vento, aumento da umidade e melhoria 

da fertilidade do solo são alguns dos benefícios promovidos pelo sombreamento em cafezais 

(PERFECTO, 2007). Além dessas vantagens, a espécie utilizada no sombreamento pode 

fornecer uma renda adicional ao sistema de produção (MARQUES, 2000).  

No entanto, a implementação dessas técnicas pode influenciar a 

ocorrência de doenças e pragas, alterando o seu manejo e controle. O sombreamento do café, 

por exemplo, pode proporcionar melhores condições para broca-do-café (Hypothenemus 

hampei) (Coleoptera: Curculionidae) (BOSSELMANN et al., 2009) e queima-do-fio 

(Pellicularia koleroga) (SCHROTH et al., 2000). Por outro lado, o sombreamento reduz a 

ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix), pois, apesar de contribuir com microclima 

favorável à doença (umidade foliar e temperatura), a redução ocorre por controlar a produção 

do café (menor variação produção entre safras), que é diretamente relacionada com o aumento 

da ferrugem (LOPEZ-BRAVO; VIRGINIO; AVELINO, 2012). Há também menor incidência 

de antracnose (Colletotrichum kahawae) (BEDIMO et al., 2008) por interferir na dispersão do 

patógeno (gotas d'água), cercóspora (Cercospora coffeicola) (STAVER et al., 2001) e bicho-

mineiro (Leucoptera coffeella) (Lepidoptera: Lyonetiidae) (TEODORO et al., 2009; 

AMARAL et al., 2010). 
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4.3 Mudanças climáticas e problemas fitossanitários do café 

 

O ambiente regula o desenvolvimento das epidemias, podendo até 

impedir sua ocorrência, mesmo quando o patógeno for virulento e o hospedeiro suscetível. 

Pode ainda determinar o grau de predisposição do hospedeiro, além de influenciar direta ou 

indiretamente o patógeno (BEDENDO; AMORIM, 2011). As mudanças no clima podem, 

portanto, diminuir, aumentar ou não ter efeito sobre os diferentes patossistemas, alterando o 

seu comportamento e importância relativa (GHINI; HAMADA; BETTIOL, 2008). 

De acordo com Coakley, Scherm e Chakraborty (1999), os patógenos 

tendem a acompanhar as plantas hospedeiras em sua distribuição geográfica, sendo o ritmo em 

que o patógeno se estabelece no novo ambiente dependente do mecanismo de dispersão do 

patógeno, adaptação ao meio para propagação, sobrevivência entre estações e mudanças 

fisiológicas e ecológicas na planta hospedeira. Possivelmente os patógenos serão beneficiados, 

uma vez que a habilidade em adaptar a novas condições climáticas será maior que de seus 

hospedeiros de vida longa e serão capazes de migrar para locais com clima mais adequado à 

sobrevivência e reprodução em um ritmo mais acelerado que seus hospedeiros (STURROCK 

et al., 2011). 

A revisão de Luck et al. (2011) sintetiza os principais fatores das 

mudanças climáticas que influenciam na severidade e disseminação das doenças: aumento da 

concentração atmosférica de CO2, chuvas intensas e irregulares (fora de época), aumento de 

umidade, seca, ciclones e furacões e invernos mais quentes, além de outros eventos extremos. 

Alterações em um ou todos os fatores podem influenciar a distribuição e biologia dos 

patógenos, com efeitos desconhecidos. Espera-se múltiplos impactos diretos na epidemiologia, 

incluindo a sobrevivência do inóculo primário, taxa de progresso da doença e duração da 

epidemia. 

Uma avaliação do impacto das mudanças climáticas na distribuição 

espacial de nematoides e bicho-mineiro no Brasil foi determinada utilizando sistema de 

informação geográfica. Para tanto, foram considerados a temperatura média mensal do período 

de referência (normal climatológica de 1961-1990) e dos cenários futuros obtidos a partir de 
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Modelos Climáticos Globais, disponibilizados pelo Centro de Distribuição de Dados do IPCC 

(Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima). A simulação visou predizer o número 

de gerações do bicho-mineiro e nematoides em função da temperatura e indicou aumento da 

infestação das pragas para as décadas de 2020, 2050 e 2080, quando comparada ao período de 

referência (GHINI et al., 2008).  

Diversos trabalhos semelhantes estudaram o efeito das mudanças 

climáticas na distribuição e comportamento de doenças e pragas do cafeeiro (Tabela 2). 

Simulações para regiões cafeicultoras no leste africano apresentaram previsão de aumento do 

número de gerações também para a broca-do-café (H. hampei) em função de temperaturas 

mais elevadas no futuro (JARAMILLO et al., 2011). Essas simulações confirmaram resultados 

experimentais anteriores, sob condições ambientais controladas (JARAMILLO et al., 2009). 

Moraes et al. (2011) previram uma redução de áreas favoráveis ao estabelecimento da mancha-

americana (Mycena citricolor), doença quarentenária no Brasil, considerando alterações de 

temperatura e umidade nos cenários futuros. Para a ferrugem do cafeeiro, os mapas indicam 

redução do período de incubação (GHINI et al., 2011). Por outro lado, considerando 

precipitação, além de temperatura, Pozza e Alves (2008) previram redução de épocas 

favoráveis para a germinação e infecção da H. vastatrix, com exceção de algumas áreas 

irrigadas na região sudeste do País, em que o aumento da temperatura no inverno aumenta a 

favorabilidade à doença. Os autores observaram ainda redução na intensidade de cercosporiose 

e mancha-de-phoma nas diversas regiões brasileiras.  

As previsões visualizadas por essa abordagem metodológica indicam, 

de um modo geral, que as alterações de temperatura e precipitação diminuirão doenças 

fúngicas e aumentarão problemas com pragas do cafeeiro. Certamente, por limitações 

metodológicas, tais previsões e cenários foram elaborados considerando apenas a 

favorabilidade do ambiente ao progresso da doença e à ocorrência das pragas, desconsiderando 

possíveis adaptações e alterações na dinâmica da população dos patógenos e dos hospedeiros, 

melhoramento genético do hospedeiro ou substituição do genótipo cultivado, efeitos 

compensatórios resultante da interação entre fatores climáticos, entre outras alterações 

possíveis. 
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Tabela 2. Estudos sobre o efeito potencial das mudanças climáticas no comportamento de 

pragas e doenças do cafeeiro, por meio de Sistemas de Informações Geográficas e modelos de 

simulação de cenários climáticos futuros. 

Patógeno Variável 
climática 

Efeito 
Local 
do 
estudo 

Cenários 
do IPCC 

Modelos 
climáticos 
globais 

Referência 

Cercospora 
coffeicola 

Médias 
mensais de 
temperatura e 
precipitação 

Redução 
de 
épocas 
favoráveis 
por região 

Brasil A2, B2 

CSIRO-
Mk2, 
CCSR/NIES, 
ECHAM4, 
CGCM2, 
GFDL-R30, 
HadCM3 

Pozza e 
Alves 

(2008). 

Phoma tarda e 
P. costarricensis 

Médias 
mensais de 
temperatura e 
precipitação 

Redução 
de 
épocas 
favoráveis 
por região 

Brasil A2, B2 

CSIRO-
Mk2, 
CCSR/NIES, 
ECHAM4, 
CGCM2, 
GFDL-R30, 
HadCM3 

Pozza e 
Alves 

(2008); 
Moraes et 
al. (2012). 

Hemileia 
vastatrix 

Médias 
mensais de 
temperatura e 
precipitação 

Redução 
de 
épocas 
favoráveis 
por região 

Brasil A2, B2 

CSIRO-
Mk2, 
CCSR/NIES, 
ECHAM4, 
CGCM2, 
GFDL-R30, 
HadCM3 

Pozza e 
Alves 

(2008). 

Hemileia 
vastatrix 

Temperaturas 
máximas e 
mínimas 
mensais 

Redução 
do 
período 
de 
incubação 

Brasil A2, B1 

CSIRO-
Mk2, INM-
CM3.0, 
MIROC3.2 

Ghini et al. 
(2011). 

Mycena 
citricolor 

Temperatura 
e umidade 

Redução 
de 
épocas 
favoráveis 
por região 

Brasil A2, B2 

CSIRO-
Mk2, 
CCSR/NIES, 
ECHAM4, 
CGCM2, 
GFDL-R30, 
HadCM3 

Moraes et 
al. (2011). 

Meloidogyne 
incognita 

Temperatura 
média mensal 

Aumento 
do 
número 
de 

Brasil A2, B2 

CSIRO-
Mk2, 
CCSR/NIES, 
ECHAM4, 

Ghini et al. 
(2008). 
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As mudanças climáticas podem ainda influenciar a comunidade de 

inimigos naturais e, agentes de controle biológico (CHAKRABORTY; TIEDEMANN; TENG, 

2000). Do ponto de vista econômico, a presença de polinizadores é importante para a produção 

de café (CARVALHO; KRUG, 1949; VEDDELER et al., 2008).  A diversidade de 

polinizadores pode ser influenciada pelo sistema de manejo utilizado, com efeitos 

significativos na produção de frutos (VERGARA; BADANO, 2009). Schweiger et al. (2010) 

preveem influências negativas das mudanças climáticas na interação planta-polinizador ao 

alterar o sincronismo temporal, espacial, comportamental, igualando ou alterando as condições 

de competição.  

 A maioria dos estudos encontrados sobre o impacto das mudanças 

climáticas sob a cafeicultura aborda o efeito da temperatura e precipitação no cafeeiro e 

simulações da distribuição geográfica de áreas de baixo risco para o seu cultivo, assim como a 

distribuição geográfica e alterações de favorabilidade à ocorrência de pragas e doenças do 

café. A utilização de modelos de simulação considerando a interação planta-patógeno e 

experimentos em condições de campo estudando diferentes fatores climáticos (como 

temperatura, água, CO2) e suas interações poderão colaborar no conhecimento do impacto das 

mudanças climáticas na cafeicultura. O impacto das mudanças climáticas nos sistemas 

produtivos é um processo dinâmico, dificultando generalizações. Entretanto, o conhecimento 

gerações 
por mês 

CGCM2, 
HadCM3 

Leucoptera 
coffeella 

Temperatura 
média mensal 

Aumento 
do 
número 
de 
gerações 
por mês 

Brasil A2, B2 

CSIRO-
Mk2, 
CCSR/NIES, 
ECHAM4, 
CGCM2, 
HadCM3 

Ghini et al. 
(2008). 

Hypothenemus 
hampei 

Temperatura 
máxima e 
mínima 
(graus dia) e 
precipitação 

Aumento 
do 
número 
de 
gerações 
por mês 

África 
(leste) 

A2, B2 HadCM3 
Jaramillo 

et al.  
(2011). 
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dos seus efeitos é de extrema importância, possibilitando o planejamento de opções de 

adaptação e mitigação. 

 

4.4 Dióxido de carbono e doenças em plantas 

 

O dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa. O aumento da 

concentração do CO2 no ar atmosférico deve-se principalmente à queima de combustíveis 

fósseis e mudança do uso da terra, contribuindo para as mudanças climáticas (IPCC, 2007). 

Nos últimos dez anos a taxa anual de aumento da concentração foi de 2,07 ppm. Essa taxa é 

mais que o dobro da medida na década de 60 e 100 vezes maior que a taxa estimada na última 

era glacial. Entre os séculos XVIII e XIX a concentração de CO2 foi aproximadamente 280 

ppm e hoje já é, em média 397 ppm (NOAA, 2013). 

Segundo Long et al. (2004), a resposta das plantas ao aumento do CO2 

dá-se pelo incremento na fotossíntese e pela redução da condutância estomática, sendo os 

demais efeitos do aumento da concentração de CO2 derivados dessas alterações fundamentais. 

Entre outros efeitos, pode-se destacar o aumento de biomassa (REZENDE et al., 2002),  

produtividade (AINSWORTH; LONG, 2005) e diminuição da taxa de transpiração por 

unidade foliar, enquanto a transpiração total da planta algumas vezes pode ser aumentada 

devido à maior área foliar, aumentando a eficiência do uso da água (MORGAN et al., 2004). 

A resposta ao aumento da concentração de CO2 varia conforme a espécie; o sistema 

fotossintético, exercendo maior efeito em plantas do tipo C3 que C4 e quando em presença de 

fatores ambientais que limitam a resposta da planta ao gás, como disponibilidade de nitrogênio 

e água (KIMBALL; KOBAYASHI; BINDI, 2002). Nos estádios iniciais de desenvolvimento, 

as plantas são, geralmente, mais suscetíveis ao enriquecimento do ambiente com CO2, 

tendendo a reduzir a resposta ao gás ao longo do tempo (RETUERTO; WOODWARD, 1993). 

Além da redução na condutância, pode haver ainda, redução na densidade de estômatos, o que 

afeta diretamente os componentes epidemiológicos de diversas doenças, pois resulta em 

restrição da penetração de patógenos. Essas alterações podem também modificar interações 

com patógenos microbianos (CHAKRABORTY; TIEDEMANN; TENG, 2000; GILL; 

POLLEY; JOHNSON, 2002). McElrone et al. (2005), por exemplo, evidenciaram redução na 
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incidência e severidade de doenças fúngicas ao reduzir a abertura estomática e alterar 

propriedades químicas das folhas.  

Modificações na fisiologia e morfologia do hospedeiro podem 

interferir, por exemplo, na interceptação de luz e precipitação e, com isso, modificar a 

estrutura e o microclima do dossel, influenciando o ciclo de relações patógeno-hospedeiro 

(CHAKRABORTY; TIEDEMANN; TENG, 2000). O aumento do dióxido de carbono pode 

também alterar a resposta de defesa da planta a patógenos. Braga et al. (2006) observaram 

maior produção de fitoalexinas em soja cultivada em ambiente com 720 ppm quando 

comparada a concentração ambiente. Além dos efeitos nas plantas hospedeiras, o aumento da 

concentração de dióxido de carbono pode influenciar patógenos e pragas. Chakraborty et al. 

(2000) citam redução e atraso na germinação de Colletotrichum gloeosporioides em ambiente 

enriquecido com CO2. Portanto, as mudanças climáticas podem direta, ou indiretamente afetar 

a incidência e severidade de doenças em plantas (MANNING; TIEDEMANN, 1995). O 

conhecimento dessas relações é de grande importância para o entendimento e previsão do 

comportamento de doenças em sistemas agrícolas e ecossistemas naturais (McELRONE et al., 

2005). 

O manejo e controle de doenças pode, igualmente, sofrer alterações, 

uma vez que modificações nas condições ambientais podem interferir na eficiência do controle 

químico e biológico (CHAKRABORTY; TIEDEMANN; TENG, 2000). 

 

4.5 Ferrugem do cafeeiro 

 

A cultura do café é suscetível a inúmeras doenças, destacando-se, entre 

elas a ferrugem.  A maior ou menor intensidade está associada ao ambiente, ao patógeno, ao 

hospedeiro e aos manejos culturais (ZAMBOLIM et al., 1997). Em café arábica, a perda 

ocasionada pela ferrugem é de cerca de 35 a 40% (GARCIA; RODRIGUES; COSTA, 2000). 

A Organização Internacional do Café (OIC) estimou perdas de 2,5 milhões de sacas de café da 

produção mundial na safra 2012/13 por conta da ferrugem. O principal dano é a redução da 

área fotossinteticamente ativa e, sobretudo à desfolha, devido à alta produção de etileno, que 

resulta na queda acentuada das folhas (ZAMBOLIM et al., 1997) e redução de produção na 
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próxima safra. Quando a desfolha ocorre antes do florescimento interfere no desenvolvimento 

dos botões florais e quando ocorre na época da frutificação prejudica a formação de grãos, 

interferindo na produtividade. 

A ferrugem do cafeeiro é causada pelo fungo Hemileia vastatrix 

Berkeley & Broome. Trata-se de um patógeno que coevoluiu com Coffea spp. na África e se 

dispersou, rapidamente, por todos os países produtores de café. O gênero Hemileia apresenta 

duas espécies com importância econômica, H. coffeicola e H. vastatrix, ambas infectando 

plantas do gênero Coffea, sendo essa última de maior importância (KUSHALAPPA, 1989).   

O processo de infecção das folhas de cafeeiro por H. vastatrix inicia-se 

com a germinação dos urediniósporos na superfície abaxial da folha, sendo obrigatória a 

presença de água líquida e temperaturas entre 15ºC e 28ºC. O patógeno germina em 2 a 4h, 

podendo emitir de um a quatro tubos germinativos. Na extremidade do tubo germinativo pode 

ocorrer a formação de apressório geralmente sobre o estômato, dando origem, em seguida, à 

hifa de penetração a qual, após atravessar o ostíolo do estômato, diferencia-se em vesícula sub-

estomática. O desenvolvimento subsequente de hifa de infecção na câmara sub-estomática leva 

à colonização do tecido foliar, com a formação do micélio intercelular e em seguida, dos 

haustórios, estruturas responsáveis pela absorção de nutrientes pelo patógeno, dentro das 

células do hospedeiro. Em cafeeiros suscetíveis, a colonização do mesófilo pela formação de 

numerosas hifas intercelulares e muitos haustórios, acaba dando origem aos soros 

uredospóricos, que saem em buquê através do estômato (KUSHALAPPA, 1989). Destes soros 

são liberados urediniósporos, que em condições favoráveis germinam e iniciam um novo 

processo infeccioso. 

Os sintomas aparecem na face inferior das folhas de cafeeiro, lesões 

cloróticas que, posteriormente, se cobrem de urediniósporos de cor alaranjada e de dimensão 

variável. Mais tarde, geralmente, ocorre a necrose e a senescência prematura da folha. Nos 

casos de ataques mais intensos, pode ocorrer além da desfoliação severa ou completa, a morte 

da planta (ZAMBOLIM et al., 2005).  

Por ser um fungo biotrófico, H. vastatrix tem sua fonte de inóculo 

composta por folhas infectadas que, ao produzirem urediniósporos, cujo período de incubação 

pode chegar a três meses ou mais, tornam-se fonte de inóculo para a próxima estação 
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(BEDENDO, 2011). Os urediniósporos são transportados facilmente e em grandes quantidades 

pelo vento e pela chuva, assim como pelo homem e pelos animais. O vento dissemina a longa 

distância em função de correntes na camada convectiva e retornam ao solo com a chuva. 

Respingos de água associados com o vento são os principais fatores que influenciam a 

velocidade do progresso da doença. A quantidade, intensidade e duração da chuva, a 

velocidade do vento e quantidade de inóculo na planta influenciam na disseminação. Os 

urediniósporos resistem a temperaturas muito baixas, mas são particularmente sensíveis ao 

ressecamento (KUSHALAPPA, 1989).   

O controle químico tem sido o meio mais utilizado para combater a 

ferrugem alaranjada. O ideal é monitorar a evolução da doença na lavoura, permitindo 

conhecer as épocas críticas de ocorrência, a identificação do dano econômico e o momento 

adequado para o controle. Dessa forma, evitam-se pulverizações desnecessárias e o controle 

eficiente da doença é mais garantido. Deve-se considerar ainda fatores que interagem e 

determinam a severidade da doença como a temperatura, distribuição e intensidade de chuvas, 

grau de enfolhamento das plantas, carga pendente e a quantidade de inóculo residual presente 

no final da estação seca. Com monitoramento da lavoura, pode-se retardar ao máximo o início 

do controle com o uso de fungicida sistêmico foliar. Isto evitará a evolução tardia da doença 

com índices altos no final do ciclo, como geralmente ocorre em áreas onde é feito o controle 

químico com datas pré-fixadas ou com aplicações antecipadas de fungicidas sistêmicos 

(CHALFOUN; CARVALHO, 2001). 

Outra forma de controle consiste na utilização de cultivares resistentes 

a H. vastatrix (FAZUOLI et al., 2002). Muitas são as cultivares resistentes atualmente 

presentes em diferentes países cafeicultores provenientes de cafeeiros e populações, 

nomeadamente derivados de HDT (híbrido natural entre C. arabica e C. canephora) resistente 

às raças conhecidas de H. vastatrix. Das quarenta e cinco raças fisiológicas de ferrugem 

alaranjada conhecidas, há cerca de 17 encontradas no Brasil e pelo menos três isolados que 

poderão, no futuro, ser identificados como novas raças fisiológicas. Tem-se verificado a 

presença de urediniósporos de ferrugem em cafeeiros das cultivares Icatu, Catucaí e derivadas 

do híbrido de Timor, anteriormente consideradas como resistentes. Portanto, novas raças 
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fisiológicas do fungo poderão estar presentes nessas plantações do Brasil (ZAMBOLIM et al., 

2005). Entre estas, a raça II é que predomina em quase todas as regiões produtoras de café.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Condições de cultivo e material vegetal 

 

   O experimento foi conduzido na Embrapa Meio Ambiente, em 

Jaguariúna-SP (latitude 22° 37' Sul, longitude 46° Oeste), em condições a campo, em estufas 

de topo aberto (OTC, "open-top chambers") como a descrita por Pritchard e Amthor (2005b) e 

em versão modificada. Tais alterações referem-se a algumas inovações tecnológicas, como a 

instrumentação baseada na tecnologia de rede sem fios e adaptações estruturais, como a 

redução da altura das estufas, evitando o aumento da temperatura no interior da OTC e 

favorecendo a condução de experimentos em condições de clima tropical.   

   A versão inicial de OTC possuía uma base circular com 1,9 m de 

diâmetro, 2 m de altura, com uma redução da abertura no topo. A lateral era coberta por filme 

de polietileno transparente, com aditivo contra raios ultravioleta. Possuiu uma camada dupla 

do plástico na sua base com diversos orifícios na camada interior, por onde o ar enriquecido 

com o CO2 entra na OTC (Figura 2). O dióxido de carbono era armazenado em cilindros 

pressurizados dotados de manômetro e fluxímetro, de forma a regular a vazão do gás. O CO2 

puro proveniente do cilindro foi conduzido às OTCs por meio de canalização subterrânea e 

injetado contra um ventilador acoplado à estufa, de modo a proporcionar a mistura do ar com o 
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   Mudas da cultivar Catuaí Vermelho IAC 144, suscetível à ferrugem, e 

da cultivar resistente Obatã IAC 1669-20, possuindo em média quatro pares de folhas 

definitivas, foram obtidas em viveiro comercial. Em cada parcela (com e sem injeção de CO2), 

10 mudas de cada cultivar foram plantadas, diretamente no solo. O espaçamento utilizado foi 

de 30 x 30 cm e a disposição das mudas nas parcelas foi aleatorizada. Foram realizados quatro 

experimentos, dois nas OTCs e dois nas OTCs modificadas (Tabela 3, Figura 3).  

 

Tabela 3. Duração e concentração do dióxido de carbono do ar, nos quatro ensaios realizados 

para a avaliação do efeito do aumento da concentração do CO2 sobre a ferrugem (Hemileia 

vastatrix) e crescimento do cafeeiro. 

   
Ensaio 11 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 

      

Duração do ensaio 

     
Início 24.06.10 23.06.11 17.12.10 28.06.11 
Fim 22.12.10 06.06.12 07.04.11 01.05.12 
     

Concentração de CO2 
(ppm)2 

     
Com CO2 530 + 113 519 + 117 500 + 141 482 + 116 
Sem CO2 439 + 37 432 + 44 426 + 35 434 + 60 
     

1Os ensaios 1 e 2 foram realizados nas OTCs e 3 e 4 nas OTCs modificadas. 2A concentração 

de CO2 nos ensaios foi obtida por meio de média diurna registrada ao longo dos ensaios. 
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de cada ensaio. O crescimento em altura e diâmetro (valor final - valor inicial) também foi 

calculado com os dados dos quatro ensaios em conjunto. 

 

5.2.2 Severidade e incidência da ferrugem  

 

   O comportamento da ferrugem foi avaliado no final de cada ensaio, 

após as plantas terem crescido em ambiente com e sem adição de CO2. Para tanto, o segundo e 

o terceiro par de folhas do ramo ortotrópico (a partir do ápice) de todas as plantas das parcelas, 

foram inoculadas com suspensão de urediniósporos de Hemileia vastatrix, totalizando um 

tamanho amostral de 40 folhas por parcela de cada cultivar.  

                 

5.2.2.1 Preparo do inóculo 

 

   O inóculo foi coletado na variedade Harar, com predominância da raça 

II do patógeno, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) (comunicado pessoal). A 

suspensão foi preparada adicionando-se 1 mg de urediniósporos para cada mililitro de água 

destilada, contendo 0,05% de tensoativo hidrolítico (Tween 20). Após agitação por dez 

minutos em agitador magnético, a suspensão foi calibrada em câmara de Neubauer para a 

concentração 1,5 x 105 urediniósporos por ml. Parte do preparado foi reservado para 

verificação da viabilidade dos urediniósporos. Para tanto, adicionou-se três gotas da suspensão 

por lâmina, em quatro lâminas que foram mantidas em câmara úmida e escura por 24 h. A 

porcentagem de germinação foi determinada observando-se 16 campos em microscópio óptico 

(250x), considerando-se como germinado quando o tubo germinativo foi maior que o menor 

comprimento do urediniósporo. A viabilidade encontrada variou entre 55 e 75 % nas 

diferentes inoculações.  

 

5.2.2.2 Inoculação das plantas 

 

   A inoculação foi feita pulverizando-se a suspensão na parte abaxial das 

folhas selecionadas, em condições de baixa luminosidade (final do dia). Em seguida as 
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Tabela 4. Caracterização dos quatro ensaios realizados para a avaliação dos efeitos do aumento 

da concentração de dióxido de carbono do ar sobre a ferrugem do cafeeiro (Hemileia 

vastatrix). 

   
Ensaio 11 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 

      

Período de avaliações 
de ferrugem2 

     
Início 10.11.10 14.04.12 03.02.11 22.03.12 
Fim 22.12.10 04.06.12 11.03.11 01.05.12 
D.A.I3 42 51 36 40 
     

      

Temperatura (°C)4  23,0 + 1,6 19,0 + 4,4 24,0 + 1,4 22,0 + 3,8 

      

      

Umidade (%)  68,0 + 9,2 71,0 + 18,0 74,0 + 7,2 77,0 + 15,0 

      
1Os ensaios 1 e 2 foram realizados nas OTCs e 3 e 4 nas OTCs modificadas. 2O período de 

avaliação da ferrugem consistiu entre a data de inoculação dos plantas até a última avaliação 

da doença. 3Dias após a inoculação (D.A.I), número de dias entre a inoculação das plantas e a 

quantificação da doença. 4Os dados de temperatura e umidade foram coletados da estação 

climatológica WXT520, localizada na área experimental. 

 

    Para avaliação do número de urediniósporos produzidos por unidade 

foliar, utilizou-se dois pares de folhas, de cinco plantas em cada OTC. Os urediniósporos de 

cada par foram coletados, adicionados a 1 ml de Tween 0,02 % e após tratamento em 

ultrassom por cinco minutos, fez-se contagem em câmara de Neubauer. Essa avaliação foi 

realizada apenas para Catuaí, uma vez que a Obatã, por ser resistente não esporulou o 

suficiente para ser quantificado. 
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microscópio óptico e foram observados 10 campos em cada folha. Foram utilizadas três folhas 

completamente expandidas, de cada cultivar, por parcela (OTC), totalizando 90 campos por 

tratamento e por cultivar (30 campos x 3 repetições x 2 cultivares).  

 

Figura 7. Visualização do número de estômatos da epiderme foliar de café em microscópio 

óptico. 

 

5.2.5 Cera epicuticular 

 

   Para a quantificação de cera epicuticular foi utilizado um par de folhas 

de três plantas de cada cultivar por parcela, seguindo-se a metodologia proposta por Hamilton 

(1995) com algumas modificações. Cada folha foi lavada, com 10 ml de clorofórmio em placa 

de Petri, agitando-se cuidadosamente durante dez segundos. Esse procedimento foi repetido 

por duas vezes. Os extratos obtidos foram filtrados (filtro de papel comum previamente lavado 

com clorofórmio), acondicionados em recipiente de peso conhecido e deixados evaporar a 

temperatura ambiente, em capela de exaustão. As amostras foram mantidas em dessecador 

contendo sílica e pesadas após certificação de peso constante. Os valores foram expressos 

como quantidade de cera por unidade de área foliar (μg cm-2) e para tanto a área foliar foi 

calculada utilizando-se o ASSESS 2.0. 
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5.3 Delineamento experimental e análise estatística  

 

   O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com três 

repetições e em arranjo fatorial 2 x 2 (duas concentrações de CO2 e duas cultivares), tendo 

como tratamentos: com adição de CO2, cultivar Catuaí; com adição de CO2, cultivar Obatã; 

sem adição de CO2, cultivar Catuaí; e sem adição de CO2, cultivar Obatã.  

   Os dados foram analisados por meio de uma análise de variância de 

modelo misto com correção do valor de p para modelos com parcelas subdivididas. Quando 

necessário foi feito um ajuste de subamostragem, de forma a retirar o efeito da repetição da 

amostragem feita em um mesmo indivíduo (efeito de pseudorreplicação experimental). Os 

ensaios foram analisados em conjunto e o programa estatístico utilizado foi o R (R CORE 

TEAM, 2012). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   A média diurna da concentração de CO2, considerando os quatro ensaios 

foi de 508 ppm no tratamento com adição de CO2 e 433 ppm no tratamento sem adição do gás, 

coincidindo com a previsão do IPCC (2007) de aumento da concentração do gás entre 500 e 

1000 ppm até 2100. A concentração no tratamento sem adição de CO2 foi maior que a 

concentração atual de CO2 ambiente (397 ppm, segundo NOAA, 2013) uma vez que a estufa 

tende a conter parte do CO2 liberado pelo solo e plantas no processo de respiração. As 

condições de temperatura e umidade nos diferentes ensaios foram semelhantes (Tabela 4). 

   A taxa de crescimento mensal da altura da planta e do diâmetro do caule 

do cafeeiro apresentou uma oscilação ao longo do tempo, que geralmente é decorrente de 

alterações climáticas (PARTELLI et al., 2010). Em alguns períodos foram observadas 

diferenças significativas em função do tratamento, indicando taxas de crescimento maiores 

quando as plantas foram cultivadas com adição de CO2 (Figura 8 e 9). Na última avaliação do 

ensaio 4, por exemplo, a taxa de crescimento em altura foi 20 % maior nas plantas cultivadas 

com maior concentração de CO2 (Figura 8) e 18 % maior quanto à taxa de crescimento em 

diâmetro (Figura 9). 
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Figura 8. Taxa de crescimento da altura (mm dia-1) de mudas de cafeeiro, cultivadas em 

estufas de topo aberto com e sem adição de CO2. O ensaio 1 iniciou em 2010 e os demais em 

2011. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si quanto aos tratamentos para cada 

período (Tukey 5%). 

�

Ensaio1

0

2

4

6

8

10

A S O N D J F M

A S O N D J F M

Ensaio 2

Ensaio 3

Meses

T
ax

a 
de

 c
re

sc
im

en
to

 e
m

 a
ltu

ra
 (

m
m

 d
ia

-1
)

0

2

4

6

8

10
Ensaio 4

M A M J J AJ F

Com CO2

Sem CO2 

S O N D J F M A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A
A

A

A
B

A A

B

A

A

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A



36 
�
�

�

Figura 9. Taxa de crescimento do diâmetro do caule (mm dia-1) de mudas de cafeeiro, 

cultivadas em estufas de topo aberto com e sem adição de CO2. O ensaio 1 iniciou em 2010 e 

os demais em 2011. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si quanto aos 

tratamentos para cada período (Tukey 5%). 

 

   Quando se avaliou os quatro ensaios de maneira conjunta, o efeito do 

aumento do CO2 foi ainda mais evidente, tanto no diâmetro quanto na altura de plantas. 

Observou-se aumento de 18 % no diâmetro (Figura 10), maior taxa de crescimento em 

diâmetro (Figura 11), aumento em 13 % na altura (Figura 12) e incremento na taxa de 

crescimento em altura das plantas cultivadas com dióxido de carbono (Figura 13). 
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Figura 10. Crescimento em diâmetro (mm) do caule de mudas de cafeeiros, cultivadas em 

estufas de topo aberto com e sem adição de CO2. Análise conjunta dos quatro ensaios e das 

duas cultivares estudadas, Catuaí e Obatã. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre 

si, ao nível de 5% de probabilidade.  
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Figura 11. Taxa de crescimento em diâmetro do caule (mm dia-1) de mudas de cafeeiros Catuaí 

e Obatã, cultivadas em estufas de topo aberto com e sem adição de CO2. Análise conjunta dos 

quatro ensaios. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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Figura 12. Crescimento em altura (cm) de mudas de cafeeiros, cultivadas em estufas de topo 

aberto com e sem adição de CO2. Análise conjunta dos quatro ensaios e das duas cultivares 

estudadas, Catuaí e Obatã. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, ao nível de 

5% de probabilidade.  
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Figura 13. Taxa de crescimento em altura (mm dia-1) de mudas de cafeeiros, cultivadas em 

estufas de topo aberto com e sem adição de CO2. Análise conjunta dos quatro ensaios e das 

duas cultivares estudadas, Catuaí e Obatã. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre 

si, ao nível de 5% de probabilidade.  

    

   Apesar do efeito benéfico do CO2 ter sido observado nas duas 

cultivares, a cultivar Catuaí respondeu mais quanto a taxa crescimento em altura que a cultivar 

Obatã (Figura 13). Já em relação ao crescimento em diâmetro, a cultivar Obatã respondeu mais  

(Figura 14). Esse comportamento diferenciado pode ser explicado por uma característica 

intrínseca quanto ao crescimento de cada cultivar. Características de crescimento do cafeeiro 

são diretamente relacionadas à expressão do gene dominante "caturra" (Ct) (CARVALHO et 

al., 1984). Plantas ct ct são maiores, enquanto Ct Ct ou Ct ct são menores e mais compactas. 

Apesar de ambas serem consideradas de porte reduzido quanto à altura de plantas, a cultivar 

Catuaí é classificada como média e Obatã como baixa (AGUIAR et al., 2004). 
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Figura 14. Crescimento em diâmetro do caule (mm dia-1) de mudas de cafeeiros Catuaí e 

Obatã. Análise conjunta dos quatro ensaios. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

entre si, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

    Há uma correlação positiva entre altura de plantas (SILVAROLLA et 

al., 1997), diâmetro do caule (CARVALHO et al., 2010) e produtividade do café. Por outro 

lado, a altura de planta tem sido usada como critério de seleção no melhoramento do cafeeiro, 

preferindo-se plantas mais baixas, de porte médio, que facilitam os tratos culturais, a colheita, 

e permite maior densidade de plantio (FREITAS et al., 2007). Alterações morfológicas do 

cafeeiro em função do aumento do dióxido de carbono podem interferir nos sistemas de 

cultivo, em especial nos tratos culturais. O aumento em altura expresso nas plantas cultivadas 

com adição de dióxido de carbono pode ser considerado desvantajoso caso dificulte tratos 

culturais, mesmo nas cultivares portadoras do gene Caturra. No entanto, é preciso avaliar por 
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um período maior se o cultivo do café em ambiente enriquecido com CO2 resulta em aumento 

de crescimento suficiente para ser considerado como desvantajoso. 

   Resultados sumarizados por Ainsworth e Long (2005), sobre inúmeros 

artigos abordando o efeito do aumento da concentração de dióxido de carbono atmosférico em 

plantas, corroboram com os resultados, pois, indicam acréscimo no crescimento das plantas e 

na produção de biomassa da parte aérea na maioria dos casos em função do CO2, apesar da 

magnitude de resposta variar entre espécies, época de cultivo e condições experimentais. 

   Quanto ao comportamento da doença, a severidade da ferrugem, quando 

quantificada em função do número de lesões por unidade foliar foi menor no tratamento com o 

aumento da concentração do dióxido de carbono para a cultivar Catuaí. Já na Obatã, a adição 

do gás não teve efeito sobre a doença (Figura 15). Plantas de Catuaí cultivadas em ambiente 

com maior concentração de CO2 tiveram de 36 % redução no número de lesões por unidade 

foliar. Por outro lado o número de lesões esporuladas, a área abaixo da curva de progresso da 

doença e a incidência diferenciaram apenas em função da cultivar, sendo sempre menor na 

cultivar Obatã que na Catuaí, uma vez que é resistente à ferrugem (Tabela 5). A severidade 

média observada em todos os tratamentos foi baixa, o que é comum em cafeeiros no primeiro 

ano fenológico, ainda com porte reduzido, com maior arejamento da copa e, portanto, 

microclima desfavorável à ocorrência da doença (ZAMBOLIM; VALE; ZAMBOLIM, 2005). 

Apesar da baixa severidade, a incidência foi alta para a cultivar suscetível. O período latente 

não diferiu quanto ao CO2 nem quanto às cultivares (Tabela 5).  
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Figura 15. Número de lesões de ferrugem por unidade foliar (cm2) em mudas de cafeeiros 

Catuaí e Obatã cultivadas em estufas de topo aberto com e sem adição de CO2. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

   A produção de urediniósporos por unidade de área foliar, avaliada na 

cultivar Catuaí também foi menor no tratamento com adição de CO2 (Figura 16). Portanto, não 

apenas o número de lesões, como o número de urediniósporos produzidos reduziu em função 

do aumento da concentração de CO2. Chakraborty et al. (2000) também observaram redução 

na severidade de antracnose em Stylosanthes scabra em cultivar suscetível, mas sem efeito em 

cultivar parcialmente resistente à doença, quando cultivadas a 700 ppm de CO2.  

   Já a porcentagem de germinação e de formação do apressório do 

patógeno também não foi alterada em função do CO2, indicando que a redução da severidade 

da doença não foi provocada pelo efeito direto na germinação do patógeno (F =1,06; p = 0,307 

e F = 3,65; p = 0,061, respectivamente). Entretanto, não se descarta a possibilidade do efeito 
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direto do gás no patógeno, que poderia ser evidenciado em outras etapas do processo 

infeccioso não avaliado neste estudo. 

 

Tabela 5. Número de lesões esporuladas, porcentagem de área lesionada, área abaixo da curva 

de progresso da severidade da doença (AACPD), porcentagem de incidência de folhas 

lesionadas e período latente da ferrugem do cafeeiro em mudas de Catuaí e Obatã cultivadas 

em estufas de topo aberto com e sem adição de CO2. 

Variável                    Cultivar 

 Catuaí Obatã 

Número de lesões esporuladas por cm2 0,930 A 0,100 B 

AACPD 11,45 A 0,200 B 

Porcentagem de incidência 75,70 A 22,60 B 

Período latente 43,10 A 42,60 A 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si. 
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Figura 16. Número de urediniósporos por unidade foliar (cm2) em mudas de cafeeiros Catuaí e 

Obatã cultivados em estufa de topo aberto com e sem adição de CO2. Médias seguidas pela 

mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

   O número de estômatos foi maior na cultivar Catuaí e no tratamento 

com adição de CO2 (Figura 17). O número de estômatos e a condutância estomática afeta 

diretamente os componentes epidemiológicos de diversas doenças, pois resulta em restrição à 

penetração de patógenos que utilizam esse via como entrada no hospedeiro. No entanto, essa 

variável não foi capaz de explicar a alteração no comportamento da doença na cultivar Catuaí, 

uma vez que a redução de severidade da ferrugem na presença do gás foi acompanhada por 

uma aumento do número de estômatos. Acuña, Acuña e Zambolim (1998), ao investigar a 

influencia do número de estômatos em folhas de cafeeiros resistente e suscetível à ferrugem, 

não notaram relação entre essa característica anatômica com a resistência à doença, 

corroborando com os resultados do presente estudo. Por outro lado, em outros estudos houve 
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uma tendência de redução da condutividade estomática em função do aumento da 

concentração do dióxido de carbono (RIIKONEN et al., 2008). McElrone et al. (2005), por 

exemplo, evidenciaram redução na incidência e severidade de doenças fúngicas ao reduzir a 

abertura estomática e alterar propriedades químicas das folhas. No entanto, a influência do 

CO2 no número e/ou condutância estomática pode variar conforme espécie, condições 

experimentais, entre outros fatores. 
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Figura 17. Número de estômatos por unidade foliar (cm2) em mudas de cafeeiros Catuaí e 

Obatã cultivados em estufa de topo aberto com e sem adição de CO2. Médias seguidas pela 

mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

   A quantidade de cera epicuticular não diferiu quanto à cultivar nem 

quanto ao aumento da concentração do CO2 (Figura 18). Sabe-se que a cera confere ao vegetal 

uma barreira protetora a alterações adversas do ambiente, maior resistência à perda de água e 

doenças. No entanto, o efeito do aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono 
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na quantidade e composição da cera epicuticular é controverso (SHEPHERD; GRIFFITHS, 

2006). Prior et al. (1997), por exemplo, também não observaram efeito do CO2 na quantidade 

de cera em pinus, apesar de ter diminuído quando associado à adubação reduzida em 

nitrogênio. Por outro lado, a quantidade de cera foliar aumentou em Betula pubescens quando 

cultivada em ambiente enriquecido com CO2 e CO2+O3 (VANHATALO; HUTTUNEN; 

BÄCK, 2001). Paoletti et al. (1998) obtiveram quantidades maiores de cera apenas quando a 

concentração de CO2 foi acima de 750 ppm, sugerindo que em concentrações menores do gás 

a variação natural da cera epicuticular mascara os efeitos positivos do CO2. Kitagami et al. 

(2013) também não encontraram diferenças entre o teor de cera epicuticular da cultivar Obatã 

e Catuaí. Por outro lado, Lichston et al. (2006) observaram maior teor na cultivar Obatã que na 

Catuaí, o que possivelmente pode influenciar na resistência à ferrugem da cultivar Obatã.  
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Figura 18. Teor de cera epicuticular de mudas de cafeeiros Catuaí e Obatã. Análise conjunta 

dos ensaios. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

   O efeito do dióxido de carbono no incremento da biomassa das plantas 

também pode interferir indiretamente na ocorrência da doença. O aumento da área foliar pode 

favorecer a deposição de uredinóporos do patógeno, como sugerido por Chakraborty et al. 

(2000) ao avaliar a dispersão de Colletorichum gloeosporioides em cultivo de Stylosanthes 
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scabra em ambiente enriquecido em CO2. Adicionalmente, a densidade da vegetação pode 

alterar o microclima, interferindo na umidade foliar e temperatura, fatores importantes para o 

desenvolvimento do patógeno. Estudos a campo, observando a ocorrência natural da ferrugem 

poderiam verificar tais suposições.   

   Além do dióxido de carbono, outras variáveis climáticas, que também 

serão alteradas em função das mudanças climáticas, precisam ser investigadas por interferirem 

no comportamento do hospedeiro, do patógeno e da doença. Por exemplo, quando avaliados 

em conjunto, o aumento do CO2 e do O3, houve compensação dos efeitos (AINSWORTH; 

LONG, 2005; KARNOSKY, 2003), pois esses gases geralmente influenciam as plantas de 

maneira oposta.  

   Igualmente, deve-se considerar as alterações previstas, em função das 

mudanças climáticas, para a temperatura e precipitação, que são considerados os fatores mais 

importantes na definição da produção de café (DaMATTA; RAMALHO, 2006), pois 

interferem na fenologia e consequentemente na sua produtividade e qualidade (FERNANDES 

et al., 2012). Simulações considerando temperaturas máximas e mínimas para os cenários 

futuros preveem diminuição do período de incubação para a ferrugem do cafeeiro (GHINI et 

al., 2011) e, portanto, epidemias mais severas, tendência que pode ser neutralizada pelo efeito 

de redução da doença em função do aumento da concentração de CO2 observado no presente 

trabalho. Outro trabalho, considerando a favorabilidade térmica e hídrica para ocorrência da 

ferrugem do cafeeiro, também prevê um decréscimo de épocas favoráveis à doença em função 

do aumento da temperatura e diminuição da umidade relativa do ar (POZZA; ALVES, 2008).  

   Portanto, as respostas positivas ao aumento do CO2 observadas no 

trabalho como, o aumento do crescimento das plantas e redução da severidade da ferrugem do 

cafeeiro, possivelmente compensarão eventuais efeitos negativos de alterações previstas pelas 

mudanças climáticas. 
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7. CONCLUSÕES  

 

-O dióxido de carbono diminui a severidade da ferrugem do cafeeiro em mudas da cultivar 

Catuaí e não tem efeito na Obatã. 

-Mudas de cafeeiro das cultivares Catuaí e Obatã cultivadas em ambiente enriquecido com 

CO2 apresentam maior crescimento em altura e diâmetro.  
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