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A mancha angular, cujo agente etiológico é o fungo Pseudocercospora griseola, é uma doença 

que atinge a parte aérea do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris). Sendo o feijão uma das 

culturas de maior importância econômica, este trabalho tem como objetivo avaliar a 

patogenicidade de isolados de P. griseola nessa cultura. O experimento foi conduzido no 

delineamento inteiramente casualizado em um esquema fatorial 4x12, quatro linhagens (BRSMG 

Madrepérola, Pérola, MAIII-16.159 e Ouro Negro) e 12 isolados de P. griseola com três 

repetições. Discos de micélio das colônias foram crescidos em tubos de ensaio contendo meio 

BDA e incubados por 12 dias a 24°C. Após o crescimento, os isolados foram transferidos para 

placas de Petri contendo meio de folha e incubados nas mesmas condições. As linhagens de 

feijoeiro foram semeadas em bandejas de poliestireno, de 162 células. Após oito dias do plantio, 

as plântulas foram inoculadas com uma suspensão de esporos do patógeno, na concentração de 

4,0x10
4
 conídios/mL. As bandejas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura e 

umidade controladas (25ºC e UR 85%). A avaliação da reação das linhagens a P. griseola foi 

realizada 15 dias após a inoculação, no estágio V2 com o auxílio de escala diagramática. Houve 

diferença significativa para todas as fontes de variação. Os isolados apresentaram diferenças 

quanto à agressividade (P<0,05). A significância da interação linhagens x isolados indica que as 

cultivares apresentaram reação não coincidente aos diferentes isolados de P. griseola inoculados. 

A cultivar Ouro Negro apresentou suscetibilidade a todos os isolados de P. griseola avaliados, 

no entanto, esta cultivar tem sido relatada como fonte de resistência.  A linhagem Pérola e 

Madrepérola se mostraram suscetíveis a todos os isolados avaliados. A linhagem MAIII-16.159, 

foi a única que apresentou resistência à maioria dos isolados avaliados, exceto para os isolados 4 

e 5. Essa linhagem é oriunda do programa de melhoramento do feijoeiro visando resistência à 

mancha-angular da UFLA/EMBRAPA. Neste estudo foi possível observar a ampla variabilidade 

patogênica de P. griseola. Além disso, foi possível inferir que a linhagem MAIII-16.159 pode 

ser utilizada como fonte de resistência em programas de melhoramento para a mancha angular. 
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