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Palavras Chave: Viro Ia surinamensis, alelopatia.
O presente trabalho relata o estudo do potencial alelopático da espécie Virala surinamensis frente a duas plantas invasoras de paslagens,
Mimosa pudica e Senna obtusifolia. Os extratos brutos hexânico (EBH) e acetato de etila (EBAE) inibiram em 83% e 25%,
respectivamente, a germinação de sementes de Mimosa pudica na concentração 1% (m/v). O óleo essencial de V. surinamensis não
apresentou atividade alelopática significativa nas concentrações utilizadas.
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Palavras Chave: Nitrosação, morfolina, Wedelia paludosa.
A exposição de humanos a nitrito na dieta pode desempenhar importante papel na etimologia de cânceres. Os compostos N-Nitraso são
formados em condições ácidas, como as do estômago. A inibição da formação deste composto pode ser realizada com a utilização de
compostos fenólicos. A inibição da nitrosação foi mais efetiva com o aumento dos grupos fenólicos presentes nos agentes antinitrosantes,
Ácido Cafêico » Ácido Ferrúlico > Ácido Cinâmico. Estes resultados, nos permite prever um importante papel de compostos de origem
natural na inibição de reações zíe-nitrosação no organismo.
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Dando continuidade aos estudos de atividade inseticida que estão sendo realizados por uma classe de compostos organofosforados, os
bisfosforarrudatos. em insetos que sào prejudiciais a agropecuária. Decidiu-se avaliar a atividade inseticida de 20 bisfosforamidatos frente
as Stomoxys Calcitrans, que é uma praga de inseto que se alimenta de sangue, principalmente, de bovinos eqüinos, suinos e caninos,
quando atacam perturbam os animais a tal ponto que acabam causando cansaço, diminuição na ingestão de alimentos, perda de peso,
ocasionado uma queda de resistência imunológica, os que tornam predisposto ás doenças e podendo levá-to a morte. Devido aos fatores
negativos ocasionados por estes insetos nocivos se torna Interessante a busca de novos compostos organofosforados que possuam um
potencial atividade inseticida. .
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Inicialmente, este trabalho buscou identificar rizobactérias potencialmente úteis no desenvolvimento de novas metodologias para a
promoção do crescimento de plantas. Assim, os metabólitos de 41 isolados rizobacterianos foram submetidos a testes in vitro com
coleóptilo de trigo. Com isso, observou-se que 3 isolados eram capazes de promover o crescimento do coleóptilo, o que os caracteriza
como potencialmente úteis para o crescimento de plantas.
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Neste trabalho estudou-se a atividade antioxidante de cumarinas simples, avaliada pela inibição da quimioluminescência dependente de
lucigenina (OLluc) produzida por neutrófilos de coelho, estimulados com zimosan opsonizado, e a relação dessa atividade com a toxicidade
e com caracteristicas fisico-quimicas dos compostos. As cumarinas 7 e 4,7-di-substituidas inibiram a OLluc de modo dependente da
concentração, sendo as hidroxiladas e acetoxiladas as mais ativas. Não se observou relação da atividade antioxidante com a toxicidade
aguda sobre os neutrófilos, bem como da atividade antioxidante com a lipofilicidade e com o volume molecular dos compostos estudados.
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