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O aumento  da  concentração  de  CO2  atmosférico  previsto  para  o  final  desse  século
pode causar várias alterações no desenvolvimento de muitas espécies vegetais. Este
trabalho teve como objetivo investigar os efeitos do aumento da concentração de CO
2 atmosférico no desenvolvimento de Baccharis dracunculifolia, um arbusto tropical
importante  na  regeneração  natural  pós-distúrbios  em  diversos  ecossistemas.  Foram
coletados aquênios maduros de aproximadamente 15 indivíduos localizados na Serra
do  Cipó,  MG,  Brasil.  Estes  aquênios  foram  colocados  para  germinar  em  casa  de
vegetação  localizada  em Belo  Horizonte,  M.G.  e  as  plântulas  foram transplantadas
para vasos de polietileno. Os vasos foram expostos a 720 ppm de CO2 e a 360 ppm
de CO2 por 120 dias, em câmaras de topo aberto. Essas câmaras consistem em uma
armação  de  anéis  metálicos  circulares  com  1,5  m  de  diâmetro  e  1,5  m  de  altura
revestidos  de  policarbonato.  As  fontes  de  CO2  utilizadas  foram  cilindros
pressurizados  com  99,8%  de  CO2,  58,3  KgF.com-2.  Ao  longo  do  tempo,  foram
realizadas  coletas  de  folhas,  caules  e  raízes,  sendo  medida  a  biomassa  total  desses
órgãos  e  a  área  foliar.  Baccharis  dracunculifolia  apresentou,  em  alto  CO2,   um  
aumento de 11% na taxa de crescimento relativo, 111% na razão raíz: parte aérea  e
diminuição na razão de massa foliar (-23%), em relação ao controle. Foi observado
aumento  na  taxa  de  assimilação  líquida  (80%)  e  redução  na  área  foliar  específica
(-26%) e na razão de área foliar (-41%). Essas respostas ao aumento da concentração
de  CO2  estão  provavelmente  relacionadas  com  a  aquisição  de  novos  drenos  para
direcionamento  do  carboidrato  extra  produzido,  que  pode  ser  investido  em  raízes,
ramos  e  folhas.  Tais  respostas  corroboraram  com  o  previsto  para  espécies  de
crescimento rápido e ruderais, e podem levar a alterações na habilidade competitiva
dessas espécies em um cenário com a futura concentração atmosférica de CO2. 
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