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O gênero Arachis é composto de 81 espécies divididas em nove seções, dentre elas a seção 
Arachis, que contém o amendoim cultivado e outras 30 espécies, das quais muitos acessos 
estão disponíveis. A caracterização de recursos genéticos é uma atividade fundamental que 
agrega valor ao material em conservação e contribui para o uso do mesmo. Espécies 
silvestres de Arachis já foram analisadas quanto ao potencial de produção de resveratrol, um 

potente antioxidante com atividade cardioprotetora e anticancerígena, mas pouco é conhecido 
sobre a variação entre acesso de uma espécie. O presente trabalho teve como objetivo avaliar 
a variação no teor de resveratrol utilizando diferentes acessos de A. magna e A. hoehneie os 
cultivares de A. hypogaea Caiapó e Runner. A produção de resveratrol em folhas foi induzida 
por tratamento com UV por 2 horas e meia. Quinze horas após a indução, o resveratrol foi 
extraído e sua quantificação foi realizada por cromatografia líquida. Os resultados obtidos 
demonstram que a indução por UV mostrou-se determinante na produção de resveratrol. Os 
acessos de A. hoehneiapresentaram comportamento similar. Diferença significativa foi 
observada entre os quatro acessos de A. magnae entre os dois cultivares de A. hypogaea. 

Essas cultivares já foram analisadas quanto à infecção por fungos e Runner apresentou três 
vezes mais resveratrol do que Caiapó após a infecção.Os resultados demonstram variações 
entre espécies e acessos, indicando a necessidade da investigação de amostras maiores. As 
espécies selvagens de Arachis com elevados níveis de resveratrol podem ser exploradas 
diretamente para a produção dessa substância ou no melhoramento genético de A. hypogaea. 
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