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A incidência do Colletotrichum lindemuthianum, agente causal da antracnose do feijão comum, 

ocasiona perdas na produtividade além de depreciar a qualidade final do produto. Esse patógeno 

apresenta elevada variabilidade genética, sendo descritas mundialmente cerca de 247 raças. O 

estado de Pernambuco destaca-se como o terceiro maior produtor de feijão comum da região 

Nordeste do Brasil e, conforme estudos desenvolvidos até o momento foram identificadas as 

raças 7, 23, 81, 87 e 119 de C. lindemuthianum. O monitoramento das raças fisiológicas do 

patógeno no estado de Pernambuco é uma importante ferramenta para os programas de 

melhoramento, uma vez que facilita a identificação de fontes de resistência genética para o 

efetivo controle desta doença. Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar 

11 isolados de C. lindemuthianum coletados em lavouras de feijão comum de Pernambuco. As 

amostras de material vegetal infectado foram coletadas nos municípios de Arcoverde, Jucati, 

Jupi, São João e Vertente, no período de 2013 a 2014. Os isolados foram obtidos a partir das 

lesões contidas nas vagens e, transferidas para o meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA) 

mais antibiótico estreptomicina (0,070 mg L
-1

) e incubados em BOD (22°C ± 2°C), de forma a 
propiciar o crescimento e o desenvolvimento do patógeno. A caracterização fenotípica dos 

isolados foi realizada utilizando-se o conjunto das 12 cultivares diferenciadoras para antracnose. 

As sementes dessas cultivares foram semeadas em bandejas contendo substrato a base de turfa e 

quando as plântulas apresentaram a primeira folha trifoliolada foram inoculadas com uma 

suspensão de esporos ajustada a uma concentração de 1,2 × 10
6
 esporos mL

-1
. Após a 

inoculação, as plantas foram mantidas em ambiente com elevada umidade relativa (˃95%) 

durante 72 h a 20  2ºC. A avaliação visual dos sintomas foi realizada aos 10 dias após a 

inoculação, utilizando-se da escala com valores variando de 1 a 9. Os resultados obtidos no 

presente estudo permitiram identificar oito diferentes raças de C. lindemuthianum: 2, 9, 64, 65, 

73, 81, 85 e 117. As raças 2 e 9 têm sido de comum ocorrência em diversos países da América 

do Norte, Sul e Central, sendo que a raça 2 também em alguns países da África e Europa. Em 

relação às raças 64, 65, 73 e 81, as mesmas são amplamente distribuídas nas regiões produtoras 

de feijão comum tanto no Brasil quanto no mundo. Quanto às raças 85 e 117, já haviam sido 

identificadas em Minas Gerais e Goiás, respectivamente. Vale ressaltar que este é o primeiro 

relato das raças 2, 9, 64, 65, 73, 85 e 117 em Pernambuco. Os resultados obtidos evidenciam a 

necessidade do monitoramento constante do C. lindemuthianum para o sucesso nos programas de 

melhoramento do feijão comum que visam o desenvolvimento de cultivares resistentes. 
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