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A antracnose causada pelo fungo Colletotrichum lindemuthianum é uma das principais doenças 

fúngicas que está presente na cultura do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), ocasionando 

perdas na produtividade de até 100%, principalmente sob condições ambientais favoráveis para o 

desenvolvimento do patógeno. Dentre as raças de C. lindemuthianum, a raça 65 merece destaque 

por ser amplamente distribuída tanto no Brasil quanto no mundo e por apresentar variabilidade 

patogênica entre isolados desta raça. Uma forma de detectar variabilidade genética em 

fitopatógenos é por meio da amplificação da região ITS (Espaçador Interno Transcrito) do DNA 

ribossômico (rDNA) via PCR. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar isolados de 

C. lindemuthianum da raça 65 provenientes de diversas regiões do Brasil por meio de 

sequenciamento das regiões ITS. Neste trabalho foram estudados 17 isolados da raça 65 

provenientes dos estados do Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e 

para a análise da distância genética foram incluídas 15 sequências obtidas do banco de dados 

GenBank, por apresentarem alta similaridade (99 a 100%) com os isolados da raça 65. Para 

obtenção da massa micelial, pequenos discos de esporos do fungo foram transferidos das placas 

de Petri contendo meio BDA para erlenmeyers, contendo meio líquido. A extração do DNA foi 

realizada seguindo o protocolo SDS modificado. A amplificação das regiões ITS1, 5.8S e ITS2 

do rDNA foi realizada utilizando os iniciadores ITS1F Forward (5’ 

CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA 3’) e ITS4 Reverse (5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC 

3’). Os produtos de amplificação dos isolados de C. lindemuthianum foram purificados, 

sequenciados e analisados com o programa BioEdit Sequence Alignment Editor versão 7.2.5. 

Posteriormente para a construção da matriz de distâncias pelo método de Tamura, utilizou-se o 

programa MEGA 5.2.2 Os resultados das distâncias genéticas demonstraram que a maior 

dissimilaridade, cuja magnitude foi de 0,772, ocorreu entre o isolado 3 oriundo do Mato Grosso 

e o 11 de Santa Catarina e entre os isolados 10 e 11, ambos provenientes de Santa Catarina. Por 

sua vez, os isolados mais similares foram 2 e 7, com valor de distância genética de 0,002, 

coletados no Mato Grosso e em Santa Catarina, respectivamente. Os resultados obtidos neste 

estudo revelaram a existência de variabilidade molecular dentro da raça 65, bem como, 

evidenciam a importância das regiões ITS para a caracterização de isolados de C. 

lindemuthianum da raça 65. A análise das regiões ITS pode ser utilizada na diferenciação de 

isolados em nível molecular, sendo de extrema importância a associação destes dados aos de 

patogenicidade por testes fenotípicos para se compreender a dinâmica populacional do fungo C. 

lindemuthianum. 
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