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Espécies podem ser generalistas para alguns recursos e condições e especialistas em 
relação a outros. Plasticidade fenotípica é a capacidade de um genótipo de manifestar 
fenótipos distintos em resposta a um estímulo do ambiente, com isso, espécies 
generalistas possivelmente possuem grande plasticidade fenotípica em indivíduos 
com genótipos parecidos ou grande polimorfismo genético entre os indivíduos, em 
comparação as espécies endêmicas. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da 
elevada [CO2] no índice de conteúdo de clorofila, fenologia vegetativa e na área foliar 
em uma espécie generalista (Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong.) 
crescendo em atmosfera com concentração ambiente e elevada de CO2. As plantas de 
E. contortisiliquum, foram divididas em dois tratamentos com diferentes [CO2]: 
grupo de plantas em câmara de topo aberto (CTA) em [CO2] ambiente a 380 ppm 
(sem enriquecimento); grupo de plantas em  CTA em elevada [CO2] a 700 ppm. As 
plantas de E. contortisiliquum responderam de forma positiva ao aumento da [CO2] 
em seu crescimento inicial, com aumento do índice de conteúdo de clorofila a e total, 
número de folhas, comprimento do caule e diâmetro do caule. O aumento no índice de 
conteúdo de clorofila a indica maior investimento no aparato fotossintético. O maior 
número de folhas poderia estar relacionado à maior retenção das folhas antigas (ou 
menor taxa de queda de folhas) e não devido a uma maior produção de folhas novas. 
Respostas positivas no crescimento inicial de E. contortisiliquum, frente a elevada 
[CO2], indica que no cenário climático futuro essa espécie generalista poderá 
apresentar melhor desempenho em seu estabelecimento e desenvolvimento em sua 
ampla área de ocorrência. (CAPES, FAPEMIG) 
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