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RESUMO - O objetivo deste estudo foi discutir a abordagem metodológica da análise integrada 

de dados de projeções de mudanças climáticas e doenças de plantas com os subsídios do 

geoprocessamento, analisando suas vantagens e limitações face às condições atuais de 

desenvolvimento do conhecimento dos temas envolvidos. A análise integrada permite um melhor 

entendimento da interação desses dois sistemas, climático e biológico, no espaço e no tempo. O 

prognóstico dos cenários de mudanças climáticas da distribuição geográfica de doenças obtidos 

com o suporte do geoprocessamento apresenta grande potencial, permitindo o desenvolvimento 

de estratégias de controle, a fim de facilitar a tomada de decisão, com significativa economia de 

tempo e recursos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção agrícola é muito variável em função das condições meteorológicas a que a 

cultura está sujeita durante o seu ciclo de cultivo, além de outros fatores, influenciando no seu 

crescimento, desenvolvimento e produtividade. 

Os impactos das mudanças climáticas sobre pragas e doenças de plantas podem se 

expressar em diferentes aspectos; cujos danos causados são determinados pelas interações de um 

grande número de fatores que, direta ou indiretamente, influenciam a ocorrência e a sua 

severidade (GHINI, 2005). Desta forma, a ocorrência desses impactos de forma diferenciada 

demandará estudos específicos para diferentes culturas e patossistemas. 

O objetivo deste estudo foi discutir a abordagem metodológica da análise integrada de 

dados de projeções de mudanças climáticas e doenças de plantas com os subsídios do 

geoprocessamento, analisando suas vantagens e limitações face às condições atuais de 

desenvolvimento do conhecimento dos temas envolvidos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Por meio de seus Relatórios de Avaliação, o IPCC, a partir de 1990, disponibiliza 

abertamente em seu sítio na internet as simulações de diversos e sofisticados modelos globais de 

circulação atmosférica, desenvolvidos por renomadas instituições, com aumento de complexidade 

e confiabilidade desses modelos ao longo das últimas décadas. 

Para o Brasil, HAMADA et al. (2008) apresentaram uma base de dados a partir de 

informações do Terceiro Relatório do IPCC, centrados nas décadas 2020, 2050 e 2080 e 

utilizando a média de seis modelos climáticos globais. MORAES et al. (2014) também aplicaram 

os mesmos parâmetros para a sua base de dados climáticos em seus estudos. 

HAMADA et al. (2011) utilizaram as projeções do Quarto Relatório do IPCC, com 

simulações mensais de mais de 20 modelos, integradas em períodos de 2011-2040, 2041-2070 e 

2071-2100. Essas informações consolidas podem ser consultadas em HAMADA et al. (2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No levantamento de estudos realizados no Brasil que avaliaram os efeitos das mudanças 

climáticas adotando a abordagem metodológica da análise integrada de dados de projeções de 

alterações climáticas e doenças de plantas com o geoprocessamento (Tabela 1), 12 doenças de 

oito culturas, com a maioria, nove dessas doenças, apresentou tendência de diminuição de 

importância no futuro. 

O grande volume de dados disponibilizados pelo IPCC em seus relatórios e sua 

preparação/adaptação para entrada no banco de dados geográfico demanda um grande esforço 

computacional. Em estudos de simulação da distribuição espacial e temporal em cenários 

climáticos futuros, o geoprocessamento permite vincular projeções de modelos do clima futuro e 

predições de modelos de doenças ou de equações de lógica matemática. Um grande desafio na 

utilização dessas representações biológicas de doenças é ajustá-los às características dos dados 

climáticos dos modelos globais a fim de extrapolá-los e validá-los para estudos de distribuição 

geográfica em larga escala, pois, em geral, elas foram inicialmente obtidas em experimentos com 

condições controladas ou desenvolvidas para sistemas de previsão, requerendo muitas vezes 



 

 

informações climáticas diárias e até horárias, incompatíveis com os dados de projeções dos 

modelos climáticos globais. 

 

Tabela 1. Tendência de favorabilidade de doenças de plantas às mudanças climáticas 

 
Cultura Patógeno Doença Relatório 

do 

IPCC
1 

Abrangência 

geográfica 

Tendência de 

favorabilidade 

Referência 

Banana Mycosphaerella 

fijiensis 

Sigatoka-

negra 

TAR Nacional Redução Ghini et al. 

(2007) 

Banana Mycosphaerella 
fijiensis 

Sigatoka-
negra 

TAR Mundial Redução Jesus Jr. et al. 
(2008) 

Cacau Moniliophthora 

roreri 

Monilíase TAR Nacional Redução Moraes et al. 

(2012a) 

Café Meloidogyne 
incognita 

Nematói-
de 

TAR Nacional Aumento Ghini et al. 
(2008) 

Café Hemileia 

vastatrix 

Ferrugem TAR Estados 

produtores 

Aumento Ghini et al. 

(2011) 

Café Phoma spp. Mancha-
de-

Phoma 

TAR Nacional Redução Moraes et al. 
(2012b) 

Cana-de-
açúcar 

Puccinia 
melanocephala 

Ferrugem TAR Nacional Redução Moraes et al. 
(2011b) 

Eucalipto Puccinia psidii Ferrugem TAR Nacional Redução Moraes et al. 

(2014) 

Mamão Asperisporium 
caricae 

Varíola TAR Nacional Redução Jesus Jr. et al. 
(2007) 

Milho Puccinia 

polysora 

Ferrugem TAR Nacional Redução Moraes et al. 

(2011a) 

Uva Glomerella 
cingulata 

Podridão 
da uva 

madura 

AR4 Região 
Nordeste  

Redução Hamada et al. 
(2011) 

Uva Botrytis cinerea Podridão 

cinzenta 

AR4 Região 

Nordeste  

Redução Hamada et al. 

(2011) 
Uva Uncinula 

necator 

Oídio AR4 Nacional Aumento Hamada et al. 

(2015) 
1TAR: Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC; e AR4: Quarto Relatório de Avaliação do IPCC. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pela convergência e sinergismo dos temas das mudanças climáticas e dos problemas 

fitossanitários, o emprego do geoprocessamento permite a colaboração multidisciplinar por meio 

da análise integrada, alcançando o crescimento na compreensão dos sistemas climáticos e 

biológicos no espaço e no tempo. A seleção dos parâmetros utilizados na análise integrada é de 



 

 

primordial importância, requerendo a compreensão da relação/interação entre variáveis climáticas 

e doenças de plantas. 
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