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O feijão-de-vagem (Phaseolus vulgaris L) é uma cultura de importância econômica e social para 

o Estado do Rio de Janeiro, por ser cultivado por pequenos produtores. Entretanto a incidência 

de doenças, tais como o Crestamento Bacteriano Comum (CBC), causada por Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli (Xap), reduzem significativamente a produtividade dessa região. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar famílias F4 obtidas pelo método SSD (Single seed descent) 

provenientes do cruzamento entre ‘BAC-6’ (feijão comum e resistente ao CBC) e ‘Alessa’ 

(feijão-de-vagem e suscetível ao CBC). As 117 famílias F4, obtidas pelo método SSD, e quatro 

testemunhas foram avaliadas quanto à reação ao CBC utilizando o isolado 139y. Para tanto, 

folhas e vagens foram marcadas com fios de lã e inoculadas artificialmente, aproximadamente 25 

e 45 dias após a semeadura, respectivamente. Cada folíolo foi inoculado por meio de dois cortes 

de 2 cm com tesoura previamente imersa na suspensão bacteriana a uma concentração de 10
7
 

UFC. mL
-1

.  Quanto as vagens, a inoculação foi feita via inserção de uma agulha hipodérmica 

previamente inserida em placas de Petri, contendo meio DYGS sólido com colônias riscadas do 

isolado. O delineamento experimental utilizado foi látice quadrado (11x11) com três repetições, 

e o ensaio foi conduzido na PESAGRO-Rio, no período de maio a agosto de 2012, em área de 

convênio com a UENF, no município de Campos dos Goytacazes. As variáveis relacionadas com 

a resistência avaliadas foram: área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), período de 

incubação (PI) e diâmetro da lesão da vagem (DLV). A avaliação da reação a Xap nas folhas, 

foram feitas diariamente durante 30 dias. Utilizou-se a escala diagramática de 1 = sem sintomas; 

2 = 1 a 5% de necrose; 3 = 6 a 25% de necrose; 4 = 26 a 50% de necrose; 5 = > 50% de necrose. 

Os resultados destas avaliações foram utilizados para o cálculo da AACPD. A análise de 

variância revelou a existência de diferenças significativas na reação foliar das famílias F4 de 

feijão-de-vagem à Xap para o isolado 139y, tanto para AACPD quanto para PI e DLV. Os 

valores de CV(%) variaram de 10,35% para PI a 23,92% para o DLV. Procedeu-se um 

agrupamento de médias pelo método Scott-Knott que  permitiu discriminar as famílias 

suscetíveis e resistentes. Cerca de 50% das famílias proporcionaram valores de AACPD 

semelhantes às médias das testemunhas resistentes e 25% das famílias valores de DLV, sendo 

que alguns genótipos foram capazes de retardar o surgimento dos sintomas por, até, 20 dias. As 

linhagens parcialmente endogâmicas avaliadas nesse trabalho e com níveis de resistência 

desejáveis ao CBC foram selecionadas para dar continuidade a esse programa de melhoramento. 
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