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A raça 65 do fungo Colletotrichum lindemuthianum, agente etiológico da antracnose do 

feijoeiro, é uma raça amplamente distribuída em regiões produtoras de feijão, assumindo grande 

importância para os programas de melhoramento genético do feijoeiro que visam resistência à 

antracnose. Contudo, a variabilidade que tem sido observada dentro de isolados pertencentes à 

esta raça, têm dificultado a caracterização correta de cultivares quanto a resistência à esta raça, 

assim como, a obtenção de cultivares com resistência durável. Dessa forma, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar a variabilidade patogênica entre diferentes isolados da raça 65 e estudar a 

herança da resistência de linhagens de feijoeiro à estes diferentes isolados. Para isso, foram 

utilizados três isolados pertencentes à raça 65 de C. lindemuthianum, obtidos em diferentes 

regiões produtoras de feijão. Estes isolados foram inoculados separadamente em um conjunto de 

nove cultivares comerciais de feijoeiro com capacidade potencial para discriminar a 

variabilidade existente dentro dessa raça. Posteriormente, para a obtenção de informações a 

respeito da herança da resistência dessas cultivares a cada isolado, foram realizados cruzamentos 

entre uma cultivar susceptível com cada uma das cultivares resistentes.  De acordo com o padrão 

diferenciado de reação de cada cultivar aos três isolados utilizados, pode-se concluir que genes 
diferentes são responsáveis pela resistência à cada isolado. Além disso, as segregações 

observadas na geração F2 de todos os cruzamentos realizados, revelaram a presença de mais de 

um gene conferindo resistência a um isolado específico. Esses resultados indicam que para 

melhor caracterização das cultivares, estas devem ser inoculadas com mais de um isolado da raça 

65, se possível, obtidos na mesma região geográfica para qual a cultivar será recomendada. 

Ademais, o conhecimento da herança da resistência de linhagens de feijoeiro a diferentes 

isolados da raça 65 poderá auxiliar os melhorista no desenvolvimento de estratégias mais 

eficazes para o aumento da durabilidade da resistência das linhagens melhoradas. 
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