
Efeitos da Alta Concentração Atmosférica de CO2 ↑[CO2]atm em Câmaras de Topo Aberto e 
Sistema FACE sobre a Fotossíntese e os Mecanismos Naturais de Resistência do Cafeeiro à 
Ferrugem 
 
Objetivos e Metas: 
 O projeto tem por objetivos avaliar as respostas fotossintéticas, o crescimento e os mecanismos de 
resistência em duas cultivares de Coffea arabica L., Catuaí Vermelho IAC 144 e Obatã Vermelho IAC 
1669-20 mantidas sob ↑[CO2]atm utilizando câmaras de topo aberto (OTC – Open Top Chambers) e 
sistema FACE (Free Air CO2 Enrichment), expostos ao patógeno Hemileia vastatrix, causador da 
ferrugem do cafeeiro. As metas a serem alcançadas incluem:  
1. Avaliar as alterações na fotossíntese e crescimento das plantas de café suscetíveis (Catuaí 
Vermelho IAC 144) e resistentes (Obatã Vermelho IAC 1669-20) ao fungo causador da ferrugem do 
cafeeiro, submetidas às concentrações atmosféricas de 380 (ambiente), 760 ppm de CO2, nos 
experimentos em OTCs com e sem a inoculação com o patógeno Hemileia vastatrix, 
2. Avaliar as alterações na fotossíntese e crescimento das plantas de café suscetíveis (Catuaí 
Vermelho IAC 144) e resistentes (Obatã Vermelho IAC 1669-20) ao fungo causador da ferrugem do 
cafeeiro no campo, utilizando o sistema FACE sob as condições atmosféricas de CO2 preponderantes no 
ambiente (~380 ppm) e 550ppm de CO2, durante o ciclo de infestação do fungo e em duas épocas do ano 
(verão e inverno) durante dois anos; 
3. Avaliar, sob condições de OTC e FACE, as respostas de cafeeiros suscetíveis e resistentes ao 
fungo causador da ferrugem por intermédio de análises das atividades de peroxidases, polifenoloxidase, 
quitinase e conteúdo de fenóis totais e ligninas em plantas submetidas às concentrações atmosféricas 
descritas acima, ao longo do processo de infecção com o fungo causador da ferrugem do cafeeiro. 
 
Resultados Alcançados: 
Experimento em Câmaras de Topo Aberto – OTCs 
Neste experimento, as plantas de café suscetíveis (Catuaí Vermelho IAC 144) e resistentes (Obatã 
Vermelho IAC 1669-20) ao fungo causador da ferrugem do cafeeiro, foram submetidas  às [CO2]atm de 
380 (ambiente) e 760 ppm (↑[CO2]atm) por 101 dias.  Foi avaliada a fotossíntese em resposta a radiação 
fotossinteticamente ativa (A x RFA) para obtenção da assimilação liquida máxima (Amax) e do ponto de 
saturação luminoso (RFAsat), e realizadas medidas de área foliar e das massas secas (MS) de folhas, 
caules e raízes. Foram realizadas também, análises bioquímicas quantitativas de açúcares solúveis totais 
(AST), redutores (AR), amido (S) por métodos colorimétricos e medidas qualitativas da composição de 
carboidratos solúveis neutros por HPAEC/PAD. Sob ↑[CO2]atm as curvas A x RFA indicaram RFAsat de 
800 µmol fótons m-² s-¹ para as duas cultivares, enquanto que sob atmosfera ambiente os valores foram 
em média de 600µmol fótons m-2 s-1. Os maiores valores médios de Amax foram de 16 µmol CO2 m-2 s-1 
para a cv. Catuaí e de 12  µmol CO2 m-2 s-1 para a cv. Obatã, ambas aos 16 dias de cultivo sob ↑[CO2]atm. 
Na concentração ambiente de CO2 os valores de Amax foram no máximo de 10µmol m-2 s-1 para ambas 
cultivares. Sob ↑[CO2]atm, as duas cultivares apresentaram maior ganho de área foliar e de MS de folhas e 
caules quando comparadas a 380ppm de CO2, sem diferenças na MS de raízes. A maior disponibilidade 
de carbono resultou em incremento nos teores de sacarose e amido nas folhas, sendo o aumento maior 
observado para a cultivar Obatã. Os resultados indicam que cafeeiros respondem rapidamente a ↑[CO2]atm 
com desempenho melhor da cultivar Obatã para alguns dos parâmetros analisados.  
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cafeeiros cultivados nas OTCs em casa de vegetação do Instituto de Botânica de São Paulo. 

 



Experimento sob condições de campo em estruturas do tipo “Free Air Carbon Enrichment” (FACE) 

Mensalmente, a partir de novembro/2011 estão sendo realizadas medidas de fotossíntese nos cafeeiros 
cultivados nas parcelas do FACE, utilizando-se um analisador de gás por infra-vermelho (LI-6400, LI-
COR, USA) com DFFF de 600  µmol m-2 s-1 por luz LED e concentração controlada de CO2 ajustada no 
IRGA conforme o tratamento (380 ppm ou 550 ppm CO2). As medições são realizadas em dias 
ensolarados, preferencialmente sem nuvens, entre 8h e 11h da manhã. Para as medições mensais, são 
escolhidas aleatoriamente três plantas de cada cultivar em quatro parcelas, sendo duas parcelas com 
atmosfera ambiente (~380ppm CO2) e duas parcelas de atmosfera enriquecida com CO2 (~550 ppm). Até 
o presente, as taxas de assimilação  líquida de carbono  nos cafeeiros  cultivados no FACE variaram entre 
as cultivares e tratamentos nas primeiras medidas mensais. No geral, os tratamentos de alto CO2 (550 
ppm) propiciaram maiores taxas de assimilação de carbono,  sendo  que os valores ficaram ao redor de 9 
µmol CO2 . m-2 s-1  para as cv Catuaí e Obatã (550 ppm CO2) e em torno de 6 µmol CO2 m-2 s-1 para as 
cvs. sob CO2 ambiente (380 ppm). Entretanto, ao final do período (Dez/2012) as taxas de fotossíntese 
líquida ficaram semelhantes e próximas a 5 µmol CO2 m-2 s-1. As plantas cultivadas sob elevada 
concentração atmosférica de CO2 (550 ppm) apresentaram maiores valores de fotossíntese líquida em 
relação às  plantas cultivadas em atmosfera ambiente de CO2 (380 ppm), sendo que os valores medidos na 
cv. Obatã foram frequentemente maiores que os valores medidos na cv. Catuaí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 : Estrutura experimental do sistema FACE:Visão espacial da área experimental (a), tanque de 
CO2 (b), disposição dos cafeeiros em cada parcela (c) e detalhes de uma das parcelas (d) 
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