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O uso de cultivares resistentes constitui-se no método mais eficiente no controle da antracnose 

do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), cujo agente causal é o fungo Colletotrichum 

lindemuthianum. Diante disso, necessário se faz a caracterização de novas fontes de resistência 

como forma de viabilizar o desenvolvimento de novas cultivares com espectro de resistência 

mais amplo. O presente estudo teve como objetivo caracterizar a resistência genética ao C. 

lindemuthianum da cultivar andina Paloma mediante emprego de testes de herança e de alelismo 

e análise molecular. A herança da resistência foi realizada na população F2 derivada do 

cruzamento entre a cultivar Paloma (R) e Cornell 49-242 (S), inoculada com a raça 2047 de C. 

lindemuthianum. Os testes de alelismo foram conduzidos em 15 populações F2 derivadas dos 

cruzamentos (R × R) entre Paloma e as cultivares Michigan Dark Red Kidney, Cornell 49-242, 

Ouro Negro, TO, G 2333, PI 207262, TU, AB 136, Jalo Vermelho, Jalo Listras Pretas, Pitanga, 

Corinthiano, Crioulo 159, Jalo Pintado 2 e Amendoim Cavalo. Nos testes de alelismo foram 

utilizadas as raças 65, 73 e 2047 de C. lindemuthianum. Os parentais e as populações F1 e F2 

foram inoculadas com suspensões de esporos de C. lindemuthianum em concentração de 1,2 × 

10
6 

esporos mL
-1

. A avaliação visual dos sintomas foi realizada 10 dias após a inoculação 

utilizando-se a escala de severidade com notas de 1 a 9, sendo que plantas com notas de 1 a 3 

foram consideradas resistentes, e aquelas com notas de 4 a 9, foram consideradas suscetíveis. A 

análise genético-estatística foi realizada com o auxílio do recurso computacional do Programa 

Genes utilizando o teste de Qui-quadrado (
²
). No teste de herança os resultados de segregação 

ajustaram-se à razão de 3R:1S evidenciando a ação de um gene dominante presente na cultivar 

Paloma. Os testes de alelismo nas gerações F2 revelaram segregação que se ajustaram à razão de 

15R:1S, evidenciando que o gene presente em Paloma é independente dos genes de resistência 

ao C. lindemuthianum previamente caracterizados: Co-1, Co-2, Co-3
4
, Co-4, Co-4

2
, Co-4

3
, Co-5, 

Co-6, Co-12, Co-13, Co-14, Co-15, Co-16, bem como de genes ainda não nomeados e que 

encontram-se presentes em Jalo Pintado 2 e Amendoim Cavalo. A análise molecular evidenciou 

que o gene identificado na cultivar Paloma é independente do gene Co-11 da cultivar Michelite. 

Os resultados obtidos revelaram que a cultivar Paloma apresenta grande potencial para vir a ser 

utilizada em programas de melhoramento do feijão comum visando resistência ao C. 

lindemuthianum. 
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