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O Banco de Germoplasma (BAG) de Arachis pertencente à Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia foi criado em 1998 e contém uma coleção de 600acessos oriundos de distintas 
regiões brasileiras. Em 2012, a Embrapa lançou o Portal Alelo como solução corporativa para 
salvaguardar informações de passaporte, caracterização e conservação de recursos 
genéticos. Este sistema é responsável por associar informações por meio de metadados para 
valoração do acervo existente, promovendo a integração entre os recursos genéticos e 
programas de pesquisa que agregam valor ao germoplasma conservado. De acordo com a 
literatura, as plantas da família Fabaceae do gênero Arachis podem apresentar atividade no 

controle de fitonematoides. Neste contexto, este trabalho visa prospectar extratos vegetais, 
que exibam atividade nematotóxica (nematicida e/ou nematostática), visando ao controle do 
fitonematoide Meloidogyne incognita.Sementes de 10 especies de plantas previamente 

catalogadas na base de dados do Portal Alelo e oriundas do BAG de Arachis foram 
selecionadas. Para cada amostra foi gerado extrato aquoso para avaliação quanto a atividade 
nematotóxica sobre juvenis de segundo estágio (J2) de M. incognita. O resultado do bioensaio 
demonstrou que todos os extratos aquosos denominados (A, B, C, D, E, F, G, H, E e I) 
paralisaram 100% dos J2 quando testados na concentração de 1 mg.mL- 1 após 48 horas de 
exposição. No ensaio de recuperação, que é utilizado para certificar a atividade (nematicida e 
ou nematostática), os extratos aquosos (A, C, G e H) foram os mais efetivos, matando ao 
redor de 85% dos J2, contra 50 a 60% para o extrato aquoso (F). Os menos efetivos foram os 
extratos aquosos (B, D, E e I), apresentando uma taxa de mortalidade inferior a 50%. As 
atividades supracitadas estão sendo realizadas no Laboratório de Prospecção de Compostos 
Bioativos - LPCB da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e visa à varredura dos 
mais de 600 acessos existentes no BAG Arachis. No momento, os resultados deste trabalho 
estão sendo catalogados, armazenados e unificados na coleção de bioativosde forma 
integrada com os dados do BAG Arachis no Portal Alelo. Os resultados deste trabalho indicam 
claramente a importância da caracterização bioquímica como forma de valorizar os recursos 
genéticos existentes nos BAG`s, colocando em perspectiva as novas possibilidades de 
controle de M. incognita. 
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