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o cultivo de Prosopis julitlora tem sido
arn piamente d ifund ido no sem i-árido nordestino.
Apesar de inúmeras utilidades, a espécie pode se
tornar uma planta invasora, principalmente
devido à facilidade da dispersão das sementes nas
fezes de animais da pecuária nordestina. Este
estudo, parte do projeto que investiga o potencial
invasor da algaroba e suas implicações, teve
como objetivos determinar o tempo de passagem
das sementes pelo trato digestivo de bovinos,
caprinos e muares, e o percentual das sementes
ingeridas que estariam aptas para germinação
pós-passagem. Quanto maior a duração, maior a
chance das sementes serem dispersas a maiores
distâncias do local de alimentação. Para cada
espécie, 5 animais isolados em baias, foram
alimentados com vagens de algaroba, em
quantidades definidas conforme o porte e
fisiologia da espécie (bovinos-12kg, caprinos-
400g e muares-I Kg). Estimou-se a quantidade
total de sementes fornecida a partir da média de
sementes em amostras de 100g de fruto. Após
alimentação, os excrementos dos animais foram
coletados diariamente até que sementes não mais
fossem encontradas. A cada coleta, as sementes
eram retiradas e contadas. Nas três espécies,
todas as sementes consideradas aptas para

germ inação apresentaram-se em quatro
cond ições: nuas (I ivres de restos de fruto);
completamente envolvidas pelo endorcapo; sem i-
envolvidas pelo endocarpo e com restos de fruto,
além de uma grande proporção de sementes
dan ificadas. O percentual médio de sementes
aptas para germinação foi de 14,86% para os
bovinos, 9,30% para os caprinos e 37,30% para
os muares. A maioria das sementes foi eliminada
nua (98,56% nos bovinos, 50% nos caprinos e
42,73% nos muares). Os caprinos eliminaram
uma significativa proporção de sementes
completamente envolvidas pelo endocarpo (22%)
enquanto os muares eliminaram 39,27% de
sementes sem i-envolvidas. Observou-se que o
tempo médio de passagem das sementes pelo
trato digestivo é semelhante para as três espécies,
que dispersam as sementes por até 10 dias, com
pico máximo por volta do terceiro dia após
aI imentação.

I Financiado pela Darwin Initiative
I Bolsista Darwin Initiative
I Professor DEF-UFPB
I Coordenadora local Projeto Prosopis juliflora-
UFRPE
I Coordenador Geral Projeto Darwin-University
of Durharn/ U K

ATIVIDADES ALELOPÁTICAS EM
SEMENTES DE PUERARIA

PHASEOLOIDES

TITAN, G.N.AI., SANTOS, S.S.I, ALVES,
S.M2. & SOUZA FILHO, A.p.S2.

IDepartamento de Engenharia Qu ím ica,
Universidade Federal do Pará, Av. Perimetral
SIN, Belérn,
Pará, Brasil, CEP 66.075-900

2Embrapa Amazônia Oriental, Cx. Postal 48,
Belérn, Pará, Brasi I, CEP 66.095-100

O uso indiscriminado de agrotóxicos,
atualmente, tem trazido graves conseqüências
para o homem e o meio ambiente. Substitui-Ios
por alternativas naturais, vem sendo alvo de
estudo de pesquisadores de várias áreas da
ciência. A alelopatia - efeito direto e indireto de
uma planta sobre outras em sua vizinhança,
através da produção e Iiberação para o meio
ambiente de substâncias químicas oriundas do
metabol ismo secundário - cada vez mais tem
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chamado a atenção da com un idade científica,
quer pela sua uti Iização como estratégia de
manejo na agricultura, quer pela sua importância
ecológica. Objetivando determ inar atividades
alelopáticas nas sementes da Pueraraia
phaseoloides (puerária), preparou-se extrato
hidroalcoólico (3:7) a partir das sementes secas e
moídas dessa planta. Procedeu-se o
fracionamento do referido extrato, em coluna
crornatógrafica, usando solventes orgânicos CO'11

polaridade crescente (hexano, c lorofôrrn io,
acetatode etila, etanol e metanol) e água. A
atividade alelopática foi avaliada através dos
efeitos dos extratos sobre a germ inação das
sementes da planta invasora Mimosa pudica
(malícia). A germinação das sementes foi
monitorada por quinze dias, em condições
controladas para 25 °c de temperatura e
fotoperíodo de 12 horas de luz. Os resultados
indicam a existência de atividades alelopáticas
nas sementes da puerária. As frações etanólica e
acetato de etila efetivaram reduções (P<0,05) na
germinação das sementes da malícia, da ordem
de 25 e 50%, respectivamente, em relação ao
tratamento testem unha (água desti lada). Para as
demais frações não houve efeito (P>0,05). O
"screening" fitoquirn ico realizado nas frações
etanólica e acetato de etila indicam que as
substâncias alelopáticas envolvidas nos efeitos
observados, provavelmente estão nas classes:
taninos, alcalóides, saponinas e esteróides.
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As diferenças interespeci ficas relativas a
ocupação do ambiente são de grande importância
para garantir o isolamento reprodutivo e evitar a
competição entre espécies que coexistem num
mesmo ambiente. A partir dessa premissa, este
trabalho teve como objetivo fazer um estudo
comparativo da ecologia de duas espécies de
lagartos simpátricas do grupo occelifer
(Cnemidophorus occelifer e C. nativo) que
habitam as dunas costeiras do Parque
Metropolitano do Abaeté (SalvadorlBA),
considerando uso de micro-habitat, dieta e tempo
de atividade. Foram realizadas coletas mensais no
período de junho de 1997 a junho de 1998, em
diversas subáreas previamente demarcadas.
Informações sobre o uso do espaço e alimento
foram obtidas através de observações de campo e
análise de conteúdo estomacal dos indivíduos
coletados. As aná Iises morfornétricas e
ecológicas apontaram urna grande sobreposição
de dieta (Ojk= 0,86). Existiram diferenças nas
larguras de nicho alimentar, onde a espécie
Cnemidophorus occelifer teve um valor de B=
2,78, com predomínio de isópteros (58%),
dípteros (9%) e larvas (8%) e a segunda espécie,
C. nativo, teve B= 7,20 com maior proporção de
isópteros (27%), aranhas (16%) e larvas (11 %).
Os dois lagartos tem o mesmo tempo de atividade
(8:00 - 13:00), mas divergem em relação ao uso
de espaço. C. occel ifer uti Iiza praticamente todos
os rnicro-habitats disponíveis, ao passo que C.
nativo tem preferência por locais que apresentam
folh iço. Esses resultados refletem as diferenças
necessárias para a coexistência dessas duas
espécies simpátricas, sendo C. occelifer mais
especialista para a dieta e menos para o uso de
m icro-habitat do que C. nativo.
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