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Proposta de Economia Circular aplicada: estudo do potencial nematicida de 

resíduos de noz pecã em relação ao Nemátode-da-Madeira-do-Pinheiro 

1) O Nemátode-da-Madeira-do-Pinheiro

(NMP), Bursaphelenchus xylophilus, é um

dos principais inimigos do pinheiro-bravo,

Pinus pinaster, causando graves perdas

económicas em toda a fileira relacionada

com esta espécie florestal;

Apesar de todos os esforços da

comunidade científica, não se conhecem

métodos de controlo do NMP eficazes.

2) Existe uma produção anual significativa

de resíduos de noz-pecã, Carya

illinoinensis;

A noz pecã possui propriedades

importantes, como por exemplo: elevados

teores de polifenóis e taninos, potencia

herbicida, antibacteriano e antioxidante.

3) A adoção da Economia Circular pretende

incentivar a procura de medidas que

incluam todo o ciclo de vida do produto,

desde a produção ao consumo, até à

gestão de resíduos, promovendo a

reciclagem e a reutilização, conduzindo a

um crescimento económico sustentável.

RESULTADOS

Os resíduos de noz pecã tiveram efeito

nematicida sobre NMP, tendo-se

observado imobilidade e mortalidade dos

nemátodes;

De um modo geral, os extratos não

perderam o efeito nematicida ao longo do

tempo;

O extrato com maior efeito nematicida

sobre o NMP foi o do resíduo de

pericarpo (P), com 100% de mortalidade,

às 168 horas, seguido do extrato do

resíduo de ramos de poda (Pb).

Encontrar soluções ambientalmente

sustentáveis para controlar o NMP,

promovendo simultaneamente a Economia

Circular.

Assim, avaliou-se o potencial nematicida

dos extratos de resíduos agroflorestais de

noz pecã (pericarpo, casca e ramos de

poda) sobre o NMP.

OBJETIVO

Os resíduos de noz pecã tiveram efeito

nematicida e nematostático sobre o NMP;

Os melhores resultados foram obtidos

com o resíduo de pericarpo (P) da noz

pecã, sendo por isso importante estudar

melhor este resíduo que poderá tornar-se

num bionematicida sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados são médias de 5 repetições . Cada repetição foi constituida por 20 NMP  + 0,5 mL extrato/ bloco de vidro escavado

Para cada tempo de exposição, colunas com a mesma não são estatisticamente diferentes, de acordo com o teste de Tukey (p>0,05)

Será que os resíduos de noz pecã podem converter-se em matérias-primas para

novos bionematicidas!?

INTRODUÇÃO

Pecan waste effect on PWN at different time of exposure 
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Tentativa de solucionar problemas contribuindo para a economia circular …

PROBLEMA: 

Produção significativa de resíduos de noz pecã

PROBLEMA:

Métodos de controlo do NMP ineficazes
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