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Nemátodes-das-galhas-radiculares  destruição de
culturas pelo mundo inteiro  enorme impacto no
comércio internacional, no desenvolvimento social e
económico.

São utilizados pesticidas para controlar esta doença
 estes compostos tóxicos são responsáveis por
causar grandes problemas a nível ambiental e a
nível da saúde humana.

É essencial encontrar recursos alternativos e ecossustentáveis 
para uma agricultura mais amiga do ambiente!



Avaliação do potencial nematicida de dois tipos de
resíduos de fava:

1. Vagens acabadas de ser processadas

2. Vagens que passaram vários dias ao ar livre e
sofreram oxidação



✓ 60% peso total da vagem
✓ Grande quantidade de resíduo!
✓ Actualmente usado para a produção 

de adubo orgânico e ração animal
✓ Potencial para aplicações mais 

interessantesAlimentação humana

Vagem sem semente



Extracção aquosa a 60ºC usando:
Vagem de fava fresca
Vagem de fava oxidada 

Caracterização dos extractos:
✓ Composição por métodos espectrofotométricos - fenólicos e 

flavonóides.
✓ Actividade antioxidante - sistema -caroteno/ácido linoléico e o 

método de sequestro do radical DPPH.
✓ Capacidade de inibição da acetilcolinesterase – indicativa da 

actividade nematicida.
✓ Actividade nematicida in vitro em J2 de Meloidogyne sp., às 24, 

48, 96 e 168 horas.



Extracto de fava 
fresca

Extracto de 
fava oxidada

Rendimento
% (m/m)

29,4 1,16 13,6 1,51

Teor de fenólicos
% (mg EAG/mg extracto)

6,50,31 4,10,10

Teor de flavonóides
% (mg epicatequina/mg extracto)

2,60,07 1,40,00

Favorável em termos de rendimento e composição fenólica



Capacidade de inibição da acetilcolinesterase: valor bastante promissor

Característica Extracto fava 
fresca

Extracto fava
oxidada

Actividade antioxidante -caroteno
(% Inibição)

25,39 1,67 63,9 3,26

Actividade antioxidante DPPH
(IC50, µg/mL)

130,8 318,7

Capacidade inibição acetilcolinesterase
(IC50, mg/mL)

18,750,64 4,250,66

Potencial acção nematicida eficaz

Capacidade antioxidante: diferente tendência consoante o ensaio usado



Extracto de fava fresca Extracto de fava oxidada

✓Ambos os extractos revelaram ter uma forte actividade
nematicida.

✓ Extracto de vagem oxidada originou 93% de nemátodes
imobilizados às 24 horas e 92% de mortalidade às 96 horas



O efeito nematicida dos extractos  potencial de aplicação em
práticas agrícolas ecossustentáveis  alternativa aos pesticidas
químicos de síntese no controlo dos nemátodes-das-galhas-
radiculares.

O facto de o resíduo de vagem oxidada ter sido eficaz é uma mais-
valia  evitam-se os cuidados que seriam necessários para impedir
a oxidação das vagens de fava.

A vagem de fava pode ser valorizada para a obtenção de 
compostos com potencial valor acrescentado



Obrigada pela vossa atenção!


