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Introdução

Acacia dealbata

✓ Espécie exótica presente em Portugal

✓ Introduzida na Europa no séc. XIX

Acacia dealbata

Fonte: invasoras.pt
Fonte: EPPO Global Database



Monocultura de A. dealbata

Espécie com caráter invasor

Considerada uma praga nalgumas regiões

Controlo envolve enormes custos económicos:

✓ várias ações de controlo

✓ utiliza glifosato, herbicida potencialmente perigoso para a saúde humana e ambiente

Fonte: invasoras.pt



Introdução

Bursaphelenchus xylophilus Bursaphelenchus xylophilus

✓ Outra espécie exótica dispersa em Portugal

✓ Introduzido na Europa via Portugal em 1999

Fonte: EPPO Global Database



Doença da Murchidão do Pinheiro (DMP)

Controlo

✓ uso de pesticidas: inseticidas, nematicidas + uso de armadilhas para o inseto vetor

✓ difícil de conseguir, principalmente pelos constrangimentos económicos e ambientais

Uma das principais ameaças das coníferas

a nível mundial

Agente causador: 

Nemátode-da-Madeira-do-Pinheiro (NMP)

Caráter invasor



✓ Plantas produzem metabolitos secundários que podem atuar como fitotoxinas,

inibindo ou promovendo processos bioquímicos ou fisiológicos noutras plantas ou

organismos

✓ Acacia dealbata não parece ser afetada por inimigos naturais em Portugal

✓ Espécies do género Acacia revelaram potencial nematicida

Controlo Biológico de inimigos das plantas



Objetivo

Avaliar o efeito de Acacia dealbata sobre

Bursaphelenchus xylophilus



Metodologia 

1) Preparados extratos de Acacia dealbata

2) Avaliado o seu potencial nematicida em relação a B. xylophilus através de 

ensaios in vitro 

3) Extratos analisados quanto ao seu prefill proteico, de modo a obter

informação relevante para a identificação de um novo composto natural 

com ação nematicida



Metodologia 
Avaliação de atividade nematicida dos extratos

Maceração

➢ folhas frescas

➢ folhas secas

➢ sementes

Preparação de 5 extratos de A. dealbata

Infusão

➢ folhas frescas

➢ folhas secas



Ensaios in vitro – Blocos de vidro escavados:

➢ 0,5 mL de cada tratamento + 20 nemátodes/bloco

➢ Tratamentos: Extratos de A. dealbata (1:10 e 1:5)

➢ Controlo: água destilada

Metodologia 
Avaliação de atividade nematicida dos extratos

➢ 5 repetições/tratamento e controlo

➢ Observações: 24, 48, 120 e 168 horas

➢ Análise estatística: Teste de Tukey (p=0,05)



Conteúdo Proteico - electroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Metodologia 
Avaliação do conteúdo proteico dos extratos 



Teor proteico – avaliado pelo método de Bradford; padrão: albumina de soro bovino (BSA) 

(Bio-Rad Protein Assay kit)

Atividade enzimática – avaliada por fluorometria, usando os substratos sintéticos

AMC (7-amino-4-metilcoumarina) e MU (4-metilumbeliferona)

Metodologia 

Avaliação do teor proteico e atividade enzimática dos extratos



Efeito dos extratos obtidos por maceração (A) e por infusão (B) das folhas frescas de

Acacia dealbata sobre Bursaphelenchus xylophilus, após 168 horas de exposição

A B

Resultados – Atividade nematicida dos extratos



Efeito dos extratos obtidos por maceração de

sementes de Acacia dealbata sobre

Bursaphelenchus xylophilus, após 168 horas

de exposição

Resultados – Atividade nematicida dos extratos 



Tratamento Concentração Média ± DP

Sementes

Controlo 1,2 ± 1,30a

1:10 19,4 ± 0,89b

1:5 18,4 ± 2,07b

Maceração folhas

frescas

Controlo 0,4 ± 0,89a

1:10 3,6 ± 1,14b

1:5 0,2 ± 0,45a

Maceração folhas

secas

Controlo 0,8 ± 1,30a

1:10 1,8 ± 1,10a

1:5 1,4 ± 1,34a

Resultados são a média e desvio padrão de cinco repetições

Para cada extrato, concentrações seguidas por diferentes letras

são consideradas significativamente diferentes, p=0,05

Mortalidade cumulativa (media ±

desvio padrão) de B. xylophilus após

168 horas de exposição aos extratos

de A. dealbata

Resultados – Atividade nematicida dos extratos



Resultados
Avaliação do conteúdo proteico dos extratos

Géis SDS – PAGE de extratos de A. dealbata nas proporções 1:10 (A) e 1:5 (B) testados sobre

B. xylophilus (P – marcador de peso molecular; FLI – Infusão de folhas frescas; S – Maceração de 

sementes; FL – Maceração de folhas frescas; DLI- Infusão de folhas secas; DL- Maceração de folhas secas)

A B



Resultados
Avaliação do teor proteico dos extratos

Concentração de proteínas nos extratos de Acacia dealbata



Resultados
Atividade enzimática dos extratos

Atividade de proteases (A) e de glicosidases e fosfatases (B) no extrato de sementes de Acacia 

dealbata
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Sumário de Resultados

❖ Extrato de sementes de Acacia dealbata com efeito nematicida mais evidente em relação a 

B. xylophilus

❖ Infusão de folhas frescas (1:5) apresentou maior concentração de proteína

❖ Extrato de sementes apresentou atividade enzimática relevante

Extratos com atividade nematicida in vitro apresentaram atividade enzimática relevante sobre os 

substratos testados; extratos sem atividade nematicida in vitro não apresentaram atividade enzimática 

relevante sobre os substratos testados



Considerações Finais

• Acacia dealbata é um organismo invasor

largamente disperso no nosso País e

bastante dificil controlar

• Bursaphelenchus xylophilus é outro

organismo invasor e um sério problema

em Portugal podendo tornar-se também

um problema na Europa

Os resultados deste estudo indicam que a Acacia dealbata poderá ser explorada para

desenvolver um novo nematicida biológico para o nemátode-da-madeira-do-pinheiro
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