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SUMMARY

ThlS paper reports the strateg~ and resulls obta1ned w1th
the introduct1on of Prosopis speC1es 1n d1fferent ecolog1cal
20nes of the semlarid reg10n of Northeastern Bra211 conducted b~
the National RRsedrch Progran of Forestr~ (PNPF) of Bra2111an
Agr1cultural Research Corporation (EMBRAPA). Sixteen speC1es from
25 provenances and three var i e t i e s o F Prosopis were i n t roc uceo
from Peru, Argentina, Chile, Senegal, Pakist~n, Mex1co, Paragua~,
Un1ted State of America and Honduras. ThlS stud~ was 1ntenslfled
wlth the agreement betweem EMBRAPA and the lntcrnatlonal
Oevelopment Research Center (TDRC) to alocate f1nanclal resources
for thlS purpose. The best speCles ln the trlals were P.
juliflora, P. pallida, P. velutina, P. cineraria and P. affinls
in terms of growth performance and survlval.

Ke~ Nords: P. juliflora, meSqUlte, provenance, progen~, ProsOPls,
"ex Sltu" conservation.

RESUMO

Relata-se a estratégia de Jrll,,"lIllção,avaliarão e conserva-
ção de eseec i 1-", 111) yenero Prosop is e resu Itados obt Idos, em d 1-
f""""'I1 c·~ zon as eco lo s i cas da região sem r+á r i da do Nordeste do
Bras11 pelo Programa Nac10nal de PeSqU1Sa Florestal (PNPF) da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Foram lntro-
dU2ldas 16 espécies de 25 procedênc1as e três varledades de
Prosopis do Peru, Argentina, Chile, Senegal, Paquistão, Méx1CO,
ParagUal, Estados Unidos e Honduras. Estes estudos foram 1ntensl-
ficados a partir do apoio financeIro recebido do International
Development ..Research Center (IDRC), quando do acordo fIrmado com
a EMBRAPA. Dentre as espécies, sobressaem as P. juliflora, P.
pallída, P. velutína, P. cíneraría e P. affinis pelo crescimento
em altura e taxas de sobrevivência apresentadas.

Palavras chave: P. juliflora, algaroba, procedênCia,
Prosopis, conservação "ex situ".

progênie,
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INTRODUÇM

Nas reglõeS áridas e semi-iridas das Amjrlcas, desde o sul
dos Estados Unidos ate a Argentlna, são encontradas 40 das 44 es-
pjcies do gênero Prosopis distribuldas nos contInentes aSIático,
afrIcano e amerIcano. Trinta e uma espécies são natIvas da Améri-
ca do Sul, dos quais, 27 se encontram na Argentina (KARLIN &
AYERZA, 1982; FAO, 1987).

No Brasil, ocorrem as espécles P. affinis e P. nigra no Rio
Gr "nde do Sul, P. rubriflora no extremo sul do M,li" Gr ')',so do
Sul, e P. ruscifolia em Pernambuco (SILVA, 1986). ALLEM & VALLS
(1987) relatam a ocorrêncIa de P. algarobila (sln. P. affinis),
P. rubriflora, P. ruscifolia e P. fiebrigii como forragelraS na-
tivas no Pantanal Matogrossense. Segundo BURKART (1976), só as P.
affinis, P. rubliflora e P. ruscifolia são natlvas do Brasil. Po-
rém, nenhuma delas são endêmIcas. Não há evidênCIas de que P.
ruscifolia seja natlva no Nordeste BrasileIro, vIStO que, esta
espéCIe foi encontrada em área mUlto lImitada na regIão. Todavla
BIGARELLA et aI (1975) confIrmam o endemlsmo desta espécle na re-
glão, cltando-a como exemplo de paleo-conexão que uniram o Nor-
deste do BraSIl e a grande regIão Chaquenha, atingindo parte da
Argentina, Paragual e BolíVIa.

A lntrodução de Prosopis juliflora no Brasll ocorreu a par-
tir de 1942, em Serra Talhada-PE, com sementes orIgInárIas de
Plura, Peru. Duas outras Introduções ocorreram em Anglcos-RN; uma
em 1947 com sem"ntes procedentes do Peru e outra, em 1948, com
sementes do Sudão (AZEVEDO, 1955). A partIr dai, sua expansão se
deu para os demaIS estados, através da regeneração natural e o
reflorestamento.

Algumas especles desse gênero Prosopis são de uso multlPlo.
Dentre estes, Inclue-se a provisão de madeira para móveis, car-
Plntarla, mourões e estacas, lenha e carvão, forragem e allmento
humano, e objetos artesanals. São plantas nltriflcadoras do solo,
melíferas, e aptas para a ocupação de áreas marginaIS limitadas
por sua deflciêncla hídrica.

Face a lmportâncla deste gênero para as condlções ecológicas
do se m i+ á r i do b r as í í e í ro onfi,', " fi,,,,.,nvolvlmento da agricultura
de sequelrO requer o aumento na qu~ntidade e qualidade de forra-
gem e madeira, 1'01 1''''1'''',1" IIIT1 estudo mais detalhado deste gêne-
ro. Através do convênlo flrmado entre o International Development
Research Center (lime) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cu á r i a (EMBRAPA), recursos financeIros f o ram ob t idos para o de-
senvolvimento de um proJeto, com o objetivo de introduzir~ ava-
liar e selecionar novas espécles, bem como genótipus superiores
de P. jul iflora de populações existentes no Nordeste do Rr .1';11.

o presente trabalho é um relato r es um í d o fi" flfI't ",Iologia e
de alguns dos resultados alcançados pelo Programa Nacional de
Pesquisa Florestal (PNPF), executados pelo Centro Nacional de
Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-~rido (CPATSA), na região
Nordeste.

-..
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TRABALHOS REALIZADOS E EM ANDAMENTO

I n t r o d u ç ã o das P r o s o P 1 S

As prlmelras lntroduções realizadas pelo PNPF foram realiza-
das a partir de 1982, com sementes do Chile, Peru e Estados Unl-
doS. Lotes de sementes de P. tamarugo, P.alba e P.chilensis foram
lntroduzidas do Chlle, da regIão do Pampa do Tamarugal (Fundo Re-
fresCO), La Tirana, Pica, Ovalle, Combarbali, Lampa e Santiago.
As sementes foram coletadas com a participação do InstItuto Fo-
restal de Chlle (INFOR), Corporaclón Naclonal Forestal de ChIle
(CONAF) e do PNPF/EMFlRAPA. FERRE IRA (198í') ril at a a d í s t r i b u i c ã o
natural destas espécles, os usos e as característlcas das proce-
dênCIas coletadas.

Do Texas, Estados UnIdos, foram lntroduZldas sementes de P.
velutina e P. glandulosa varo torre~ana e, região de Plura, Peru,
foram lntroduZldas sementes de P. palllda.

Em 1985, com a colaboração da Unlversldad de Catamarca e
das Estancias deI Conlara SA, foram coletadas sementes de P.
alba, P. alba varo panta, P. argentina, P. chilensis. P. torqua-
ta, P. nigra, P. flexuosa e P. strombulifera na regIão seml-arlda
fip Ia RIOJa e Catamarca, na ArgentIna. Po s t e r ro rme n t e , .•t rav e s de
contatos com outras instItUIções de pesquisas internacIonals, fo-
ram lntroduzldas novas espécles e procedênCIas do gênero. Na ta-
bela 1 encontrd-S" a relação das 16 e sc ec i e s de 25 o ro c e d é n c i a s
e três varledades de ProsoPls introdu~idas na região seml-árida
do Brasil pelo PNPF/EMBRAPA.

Os procedlmentos para os testes de Introdução, procedênCIas,
progênie e populações base para conservação genétIca "ex situ" de
Prosopis foram os mesmos propostos por BRUNF (1981), FERREIRA &
ARAUJO (1981> e SHIMIZU et aI (1982).

Na coleta de sementes para realização destes testes, procu-
rou+ se , dentro do possível. amostrar no m in i rno 25 á rvo r v-s dis-
t ,Ir" iadas entre Sl em pelo menos 50-100m. por p ro c e d ê rn ia. De ca-
da á r vo Tf' r" r ,1f1l 'o 1e t adas pe s o s Ig U a Is Pa r a con S t itu 1rum 1o t., <I,'
'.emente. Cada lote fOI acompanhado de informações "di r í on a i s so-
bre a local i z ,«, ;1", c a r ac t e r í s t i c a s c lamá t i c as e t lPO de vegetação
da reglão.

Foram instalados no Nordeste, sete plantIOS experlmentais
nas Regiões 4 e 5 do zoneamento bioclimático, proposto por GOLFA-
RI & CASER (1977). Dêstes, três foram em Petrolina-PE em diferen-
tes condições de solo e espaçamento, dois em Pedro Avelino-RN e
os demais em Quixadá-CE e Contendas do Sincorá-BA. Em Petrolina
foram instalados quatro outros experimentos envolvendo procedên-
cias e progênies de P. juliflora, P. alba, P. chilensis e um ar-
boreto.
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Tabela 1 - Espéc1es e procedências de Prosopis 1ntroduzidas na
reg1ão semi-árida do Brasil pelo PNPF.

Species and provenances of Prosopis introduced 1n the
sem1ar1d zone of Brazil bj PNPF.----------------------------------------------------------------

Espéc1e Variedade ProcedênC1a
----------------------------
P. aff1n1s
P. africana
P. argent i n a
P. a Iba
P. alba
P. ch1lens1s
P. c i n e r a r r a
P. flexuosa
P. glandulosa
P. glandulosa
P. Jullflora
P. kunl",p;
P. n i s r a
P. c a l Li d a
P. strombul1fera
P. t o r cu a t a
P. velut ina
P. tamarugo

Peru
Senegal
ArgentIna
Chile, Argent1na
Argentina
Chile, Argent1na
Paqu1stão
Ch1le, Argent ina
Méx1CO
Méx1CO, USA
Honduras, México. Senegal
Paragual
Argentina
Peru (duas procedências)
Argent1na
ArgentIna
USA
Ch 1 Ie

panta

Juliflora
torrejana

-------------------_._-----------------

A v a 1 a c ã o

Em todos os ensalos fOl util1~ado P. juliflora. procedente
do Nordeste do Bras11, como testemunha. por ser cons1derada adap-
tarlrl~~ cond1ç:6es ecológlcas da reglão.

A sobrevivênc1a e o cresc1mento de P. juliflora. confirmaram
seu potencIal na reg1ão. De modo geral. este desempenho foi ve-
r1fIcado em todos os ensaIOS instalados. Entre as espécIes compa-
radas destacam-se P.velutina e P. pallida como promIssoras para a
região (Tabela 2).

Prosopis tamarugo teve mortalldade total (Tabela
do prImelro ano da instalaç:ão do ensaio. SILVA et aI
bém comentaram a inadaptaç:ão desta espécie na região
do Nordeste.

2) a e a r t r r
(1984) t am-

semi-árida

110....-
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Tabela 2 - Sobrevivência, altura, DAP e diâmetro de copa de 7 es-
pécies de Prosopis em Petrollna, aos 72 meses de ida-
de. (Exp. I)

Survival, hight, DBH and crown dIameter of seven
species of Prosopis in Petrolina, at 72 month of age.
(Exp. 1).

-----------------------------------------------------------
EspécIe Sobrev. Altura DAP D.Copa

1. (rn ) (cm) ( m )
----------------------------------

P. alba 67 3,96 4,59 5,05
P. chilens1s 55 3,30 2,63 3,31
P. glandulosa 75 2,00 1,85 2,98
P. Juliflora 99 5,86 5,13 6,30
P. pallida 95 4,58 5,21 6,60
P. tamarugo 0
P. velut1na 95 3.06 2,22 4,25
---------------------------------- -- ._- ------------------

Em solo raso com presena de se1XOS na reg1ão de Petrol1na,
P. flexuosa e P. chilensis orIginárias do ChIle, mostraram-se com
sobrevivências 1nfer1ores a 501., enquanto que, P. pallida, or1gl-
nár1as do Peru, apresentaram sobrevivência e cresclmento em altu-
ra semelhantes às P. juliflora (Tabela 3).

Tabela 3 - SobrevIvência e altura de algumas procedênc1as e espé-
cies de Prosopis em Petrollna, aos 24 meses de Idade.
(Exp. 11)

Survival and h1ght of some speCles and provenances of
Prosopis In Petrolina, at 24 months of age. (Exp. 11)

-------------------------------------------------
Espécies Procedênc1a Sobrev. (1.) Altura (rn )

----------------------------------------
P. J u l iflora
P. alba varo panta
P. c i n e r a r i a
P. chilensis
P. chi lensis
P. f1exuosa
P. pallida
P. glandulosa
P. a l b a
P. n í s r a
P. pallida
P. fI exuosa

Brasil
Argentina
Paqu1stão
Argentina
Ch i Ie
Argentina
Piura-Peru
MÉ>xico
Argentina
Argentina
Ica-Peru
Chile

88
75
80
61
45
72
91
81
72
67
80
08

2,46
1,68
1,36
1,63
1,71
1,54
2,27
1,36
1,99
1,24
2,65
1,32----------------------------------------

Com relação ao in1cio da floraç:ão e frutif1caç:ão, P.
juliflora, P. pallida, P. cineraria e P. glandulosa iniciaram es-
te processo a partir do segundo ano do plantio.
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o ensaIO instalado em Contendas do Sincorá, apos os 12 me-
',,,S, demonstrou um bom desenvolvimento de todas as I",..,P.I IPS, com
s ob r e v i vên c i •• m.i i nr que 80Y. (Tabela 4). Neste local, os solos são
mais profundos do que os de Petrolina.

Além da altur •• e sobrevlvência, foram anotadas observações
ataque de pragas e ,1<",,,,,',, .., •.•ríodo de floração, frutifica-

outras informações sobre o comportamento das espécles na
sobre
c;:ão e
reglão.
Tabela 4 - Sobrevlvêncla e altura de seis espécies de Prosopis

aos 12 meses de ldade em Contendas do Slncorá.

Survlval and hlght of six specles of Prosopis at 12
months of age ln Contendas do Sincorá.

-----------------------------------------------~------------
Espécle Procedêncla Alt ura

(m)
Sobrev.

(X)

--------------- --- ._---- --- --- .~----- -- _._- -- - ---
P. j u t í r j o r a
P. affinls
P. a 1 ba
P. Clnerarla
P. flexu osa
P. n i ç r a

Brumado -Brasll
Peru
Argentlna
Paqulstão
Argentlna
Argentlna

1,25
1,17
1,01
1,32
0,53
0,79

92
94
92

100
81
89

----------------------------------------------------------------

C o n S e r v a ç ã o

Os trabalhos de conservação "ex sltu" do gênero Prosopis já
passam da sua fase inlcial (adaptação das espécles) para a de me-
lhoramento. Porém, alnda a necessário elaborar um programa de
conservação "ex Sltu" das espécles que ocorrem em outras partes
do país, para eVltar a sua extlnc;:ão, como ocorreu com P.
ruscifolia do Nordeste.

Para conservar as característlcas desejávels e aumentar a
produtivldade da população eXlstente com indlvíduos superIores,
estão sendo desen vc lv i do s e v.I urí os de propagação vegetat i va por
estaquIa. SOUZA & NASCIMENTO (1983) obtiveram 70X de enralzamento
em estacas de P. juliflora em casa de vegetação. NASCIMENTO et al
(1985) constataram que é impresclndível a presença de pelo menos
uma gema na parte aérea da mesma. Em ambos trabalhos, foi utilI-
zado o áCldo indol-butírlCO (AIB) na concentração de 2.000 ppm e
estacas com folhas intactas, tendo como substrato a mistura de
areIa e vermlcullte na proporção de 4:1.

Os demaIS trabalhos em andamento sobre a propagação vegeta-
tiva por estaqUIa de Prosopis envolvem as espécies P. pallida, P.
alba, P. chilensis e P. cineraria, comparando dosagens e misturas
de hormônlos e época de coleta das estacas.
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O estudo da variabilidade genética da população de P.
juliflora no Nordeste só teve í n í c i o com os h .•l>rtlhns de PIRES &
KAGtYAMA (198~) e PIRES et al (1986). Eles constataram uma baixa
variabilidade genétIca nas progênies de P. juliflora nos ensaios
instalados em Soledade - PB. Portanto, com o objetivo de coletar
a máxima variabilidade genética e obter, amostras com as frequên-
cias alélicas da população, foram coletadas de 25 árvores de P.
juliflora por região, em Angicos-RN, Brumado-BA, Camalaú-PB, Pe-
trollna-PE, Petrolândla-PE e Serra Talhada-PE.

Com estas sementes foram Instalados ensa10S de progên1e em
Petrol1na, visando determinar a varlac;:ão genétIca entre e dentro
das populações através das característ1cas de cresc1mento e de-
senvolvimento morfoló9lCO, no campo.

Durante rt coleta de materIal genétICO em Serra Talhada, re-
glão o",le ocorreu a prImelra introdução desta espécle no Nordps-
te, foram encontrados lndivíduos com formas e coloração dos fru-
tos dlferentes das carcterísticas descritas para P. juliflora.
Destes indivíduos, foram co1etados materials botânlcos e, atra-
vés de comparações de exslcatas e descrlção morfo1óglCa das espé-
Cles da região de Plura-Peru, local de onde vieram as sementes,
foram ldentlficados como P. affinis. LIMA & SILVA (1990) relatam
a ocorrência sub-espontânea da P. affinis na reglão, 1evantando-
se a hipótese de que o lote de sementes lmportado em 1942 contl-
nha sementes desta espécie ou ainda, a possibl1idade de se ter
lntrodUZldo materlals híbrldos de P. affinis x P. juliflora.

CoNSIDERACõES FINAIS

Face a fragilidade e a comp1exldade do ecossistema nas re-
glÕeS áridas e seml-áridas do mundo, aliadas a problemática so-
cla1 devido ao escasso potenCla1 econômlco dessas regiões, a 1n-
versão de capital no setor agrícola e florestal tem sldo escassa
(FAo, 1987). Esse panorama não tem s i oo d i f eren t e ri" ·.•.•1o r' flo-
restal do Nordeste, principalmente no que se refere a pesqU1Sa e
fomento das e scec i es de uso mu lt a c lo para o'.!'''" :Ir r río ,

FOl de vital í mc or t ân c i a a c",11 r ,l,,"ção do IDRC na a locac âo
dos recursos para o desenvo1vlmento do programa de lntrodução e
ava1lação de Prosopis na reglão. Como resultado do Intercâmblo
com órgãos como a FAo, INFOR, CONAF, Universidad da Catamarca
(Argentina) e Te xas A & I Universit~ (USA), bem como, om t ecn i cos
que trabalham com germop1asma deste gênero, fOl possível receber
sementes e dlscutir sobre metodologias de trabalho. Entretanto, é
necessário ainda, a nível nacional, malor entrosamento entre os
órgãos que se dedlcam ao desenvolvimento deste gênero no Pais,
para discussão e realização de trabalhos conjuntos.

Para aumentar a dlversidade genética da P. juliflora no Nor-
deste e ev i t ar problemas de endogamia, é nerc s-vá r ro efetivar, a
Curto prazo, programas que Vlsem a lntrodução de novas procedên-
CIas desta espécie. Embora eXlsta a preocupação com o me1hora-
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mento da espécie, poucas foram as medidas concretas tomadas, no
que se refere a importação de lotes de sementes para venda e dlS-
tribuição na região, ou para a formação de pomares de sementes
melhoradas. As sementes utillzadas nos reflorestamentos comer-
clais não tem controle de qualidade. As populaç5es destinadas i
produção de sementes são formadas sem preocupação quanto ao núme-
ro mínimo de irvores que deve compor o lote, i produtividade des-
sas matrlzes, nem quanto i resistencla a pragas e doenças, ou a
outras característlcas.

Para assegurar a manutenção de fontes de sementes, é neces-
".ir10 i n t e n s í r i c a r a i n s t a lac âc de á r e a s de produção de sementes
adaptada i rt'~)l;;O, procurando formar raças lo c a i s , Segundo BRUNf
(1981), na m i s t u r a de sementes de d i v e r s a s orlg"r1S, o tempo ne-
cessárlo para a formação de raça local é malor do que quando ape-
nas uma o r i se m é plantada i s o lad ame o t e , TII.l.tv.a,a mistura favo-
recerá a manutenção de malor varlabllldade genética.
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