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A invasão biológica é o segundo fenômeno causado pelo homem que mais provocou 
extinção de espécies até a atualidade, superando as alterações climáticas e as 
mudanças na composição da atmosfera. A coexistência dos estratos, arbóreo e 
herbáceo, aspecto característico do cerrado stricto sensu e outras formações 
savânicas, demonstra que plantas jovens de espécies arbóreas, inseridas na densa 
matriz graminosa, devem possuir eficientes mecanismos de competição por recursos e 
adaptações morfofisiológicas que lhes permitam desenvolver-se por meses ou anos no 
estrato dominado por herbáceas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
influência da elevada [CO2] na fenologia vegetativa e na área foliar em uma espécie 
lenhosa endêmica C3 (Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne Fabaceae) e uma 
herbácea invasora C4 (Melinis minutiflora P. Beauv. Poaceae) ocorrentes no Cerrado. 
As plantas foram divididas em dois tratamentos com diferentes [CO2]: grupo de 
plantas em câmaras de topo aberto (CTA) à 700 ppm (elevada [CO2]); grupo de 
plantas em CTA à 380 ppm ([CO2] ambiente). Em cada tratamento foram mantidos 
nove indivíduos de H. stigonocarpa distribuídos em três parcelas com M. minutiflora 
em diferentes densidades: 0% (sem a presença de M. minutiflora), 50% (140 sementes 
em 0,84 m²) e 100% (280 sementes em 0,84 m²). As plantas de H. stigonocarpa 
apresentaram respostas positivas ao aumento da [CO2], como aumento da área foliar, 
número de folhas, comprimento do caule e diâmetro do caule independente da 
ausência ou presença de M. minutiflora. As plantas de M. minutiflora independente da 
[CO2] apresentaram um padrão de incremento de área foliar, no entanto, não houve 
diferença significativa entre os tratamentos de CO2. Houve um aumento linear da 
produção de perfilhos, folhas e altura do perfilho principal ao longo do período de 
medição independente da [CO2] nos indivíduos de M. minutiflora. O aumento da 
[CO2] favoreceu a espécie lenhosa C3 (H. stigonocarpa) em seu desenvolvimento 
inicial com maiores valores de área foliar, o que indica uma vantagem na competição 
com a espécie herbácea invasora C4 (M. minutiflora) por luz. Em elevada [CO2], as 
plantas jovens de H. stigonocarpa poderão melhorar seu crescimento, não que 
resultará em benefícios na competição por luz com M. minutiflora. (CAPES, 
FAPEMIG) 
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