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RESUMO 

MORAIS, S. R. P. Herança e mapeamento da resistência à antracnose na cultivar de 

feijão carioca BRS Cometa. 2018. 69 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento 

de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.  1 

 

A antracnose do feijoeiro, causada pelo fungo Colletotrichum lindemuthianum, é uma das 

principais doenças que impacta negativamente a produtividade da cultura. Para o manejo 
dessa doença, a utilização de cultivares resistentes é uma ferramenta eficiente. Porém, a 

ampla variabilidade de C. lindemuthianum representa um desafio para os programas de 
melhoramento genético. Deste modo, a piramidação de distintos alelos de resistência é uma 
estratégia recomendada. Atualmente, 14 locos de resistência à antracnose já foram 

caracterizados e descritos: Co-1, Co-2, Co-3, Co-4, Co-5, Co-6, co-8, Co-11, Co-12, Co-
13, Co-14, Co-15, Co-16 e Co-17. O presente trabalho teve como objetivos: 1) avaliar 

linhagens fontes de resistência com base na reação à antracnose em ambiente controlado e 
análise molecular com marcadores moleculares identificados como ligados a locos de 
resistência; 2) testar a relação alélica entre os locos de resistência à antracnose presentes 

nas cultivares de feijão carioca BRS Horizonte e BRS Cometa; e 3) estudar a herança e 
mapear a resistência à antracnose na cultivar BRS Cometa. Foi realizada a fenotipagem das 

populações F2 BRS Horizonte × BRS Cometa e F2 e F2:3 Rosinha G2 × BRS Cometa, 
utilizando as raças 89 e 91, respectivamente. A caracterização fenotípica e molecular de 26 
linhagens fontes de resistência foi realizada utilizando dois patótipos (raça 73 e 81) e sete 

marcadores SCAR e um STS. A avaliação da reação à doença foi realizada utilizando uma 
escala de notas contendo nove graus de reação (resistentes = 1 a 3 e suscetíveis = 4 a 9). 
Foi realizada a genotipagem de 104 plantas F2 Rosinha G2 × BRS Cometa com marcadores 

SNP, utilizando o BARBean6K_3 Illumina Bead Chip na plataforma de genotipagem 
Illumina Infinium HD Assay Ultra®. As regiões genômicas flanqueando os marcadores 

SNP foram alinhadas contra o genoma de referência de Phaseolus vulgaris, variedades 
Andina (G19833) e Mesoamericana (BAT 93), usando a ferramenta BLASTN. Como 
resultado da caracterização fenotípica, BRS Cometa e 13 linhagens foram consideradas 

resistentes às raças 73 e 81. A caracterização molecular indicou que a resistência à 
antracnose presente em BRS Cometa pode ser governada pelo loco Co-3 ou outro loco de 

resistência presente no cromossomo Pv04, uma vez que BRS Cometa apresentou 
amplificação apenas para marcadores ligados ao loco Co-3. Os resultados da fenotipagem 
da população F2 BRS Horizonte × BRS Cometa indicaram que a razão de segregação para 

resistência à antracnose se ajustou à proporção esperada de 15R_: 1rr (² = 1,24 e P = 

26,41%). As razões de segregação nas populações F2 e F2:3 Rosinha G2 × BRS Cometa se 

ajustaram à proporção esperada de 3R_:1rr (2 = 0,40 e P = 50,50%) e 1RR:2Rr:1rr (2 = 

0,0 e P = 100%), respectivamente, evidenciando que a resistência em BRS Cometa é 

monogênica dominante. O loco de resistência à antracnose presente em BRS Cometa (Co-
Cometa) foi mapeado no cromossomo Pv04. Com base nas distâncias genéticas e físicas 

observadas entre Co-Cometa e outros locos de resistência já descritos em Pv04 (Co-3, Co-
15 e Co-16), as evidencias são que Co-Cometa trata-se de um loco distinto. 
 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Colletotrichum lindemuthianum; resistência a doenças, 
locos de resistência, marcadores SNP. 
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ABSTRACT 

MORAIS, S. R. P. Inheritance and mapping of the anthracnose resistance in the 

carioca seeded common bean cultivar BRS Cometa. 2018. 69 f. Dissertation (M.Sc. in 
Plant Breeding and Genetics) – – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2018. 2 

 

The common bean anthracnose caused by the fungus Colletotrichum lindemuthianum is 
one of the main diseases that impacts negatively on crop yield. The use of resistant 
cultivars is an efficient tool to control this disease. However, the wide variability of C. 

lindemuthianum is a challenge for breeding programs. The pyramiding of different 
resistance alleles is a recommended strategy aiming to effective and durable resistance. 

Fourteen resistance loci to common bean anthracnose have been identified and described 
so far: Co-1, Co-2, Co-3, Co-4, Co-5, Co-6, co-8, Co-11, Co-12, Co-13, Co-14, Co-15, Co-
16, and Co-17. This work has aimed to: (1) evaluate common bean resistance source based 

on their reaction to anthracnose in controlled environment and on the molecular analysis 
with molecular markers previously identified as linked to resistance loci; (2) test the allelic 

relationship among the anthracnose resistance loci present in the carioca seeded cultivars 
BRS Horizonte and BRS Cometa; and (3) study the genetic inheritance and mapping the 
anthracnose resistance in BRS Cometa. The phenotypic screening of the population F2 

BRS Horizonte × BRS Cometa and F2 and F2:3 Rosinha G2 × BRS Cometa were carried 
out using the C. lindemuthianum pathotypes 89 and 91, respectively. The phenotypic and 

molecular characterization of 26 common bean lines were performed using two pathotypes 
(races 73 and 81) and seven SCAR and one STS markers. The evaluation of the reaction to 
disease was carried out using a 1-to-9 scale (resistant = 1 to 3, and susceptible = 4 to 9). 

The genotyping of the 104 F2 plants from the Rosinha G2 × BRS Cometa cross with SNP 
markers was carried out using the BARBean6K_3 Illumina Bead Chip on the Illumina 

Infinium HD Assay Ultra® genotyping platform. The genomic regions flanking the SNP 
markers were aligned against the reference genome of Phaseolus vulgaris, Andean variety 
(G19833) and Mesoamerican variety (BAT 93), using the BLASTN tool. As result from 

the phenotypic characterization, BRS Cometa and other thirteen common bean lines have 
been considered resistant to the races 73 and 81. The molecular characterization result has 

indicated that the resistance to anthracnose in BRS Cometa can be controlled by the Co-3 
or other resistance locus in the chromosome Pv04, since BRS Cometa has showed 
amplification only for markers linked to the Co-3. Results from the phenotyping of the F2 

BRS Horizonte × BRS Cometa population indicated that the segregation ratio for the 

resistance to anthracnose has fit to the expected ratio of 15R_:1rr (² = 1.24% and P = 

26.41%). The segregation ratios in the F2 and F2:3 Rosinha G2 × BRS Cometa population 

has fit to expected ratio of 3R_:1rr (2 = 0.40% and P = 50.50%) and 1RR:2Rr:1rr (2 = 

0.0% and P = 100%), respectively, indicating that the resistance to anthracnose in BRS 
Cometa is monogenic and dominant. The anthracnose resistance locus in BRS Cometa 

(Co-Cometa) was mapped on Pv04. Based on the genetic and physical distances observed 
between Co-Cometa and other resistance loci already described in Pv04 (Co-3, Co-15 and 
Co-16), the evidences indicate that Co-Cometa is a different locus.  

 
 

Keywords: Phaseolus vulgaris; Colletotrichum lindemuthianum; disease resistance; 
resistance locus; SNP markers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das espécies vegetais de 

maior importância agronômica mundial, em virtude de sua ampla distribuição geográfica e 

de seu elevado valor nutricional. O feijão é a leguminosa mais importante na alimentação 

humana, é uma importante fonte de carboidratos e proteínas (Pereira et al. 2014), também é 

boa fonte de minerais e vitaminas essenciais, como a tiamina (vitamina B1), ajuda no bom 

funcionamento do sistema nervoso, coração e músculos (Rivera et al. 2016). Em países da 

África e da América do Sul, representa a fonte de proteína mais acessível à população, 

sendo a principal diariamente consumida (Broughton et al., 2003). 

O Brasil ocupa o primeiro lugar na produção mundial do feijoeiro-comum 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016). Dentre os tipos de grãos 

cultivados, o feijão carioca representa o principal em consumo e cultivo pela população 

brasileira (Tsutsumi et al., 2015), ocupando em torno de 70% do mercado nacional de 

grãos (Del Peloso & Melo, 2005; Carneiro et al., 2012; Alvares et al. 2016; Barili et al., 

2016). Apesar desta reconhecida importância social e econômica do feijão no Brasil, a 

produtividade média de grãos está muito abaixo do potencial produtivo das cultivares. 

Considerando as três safras anuais, no ano de 2016, a cultura do feijão ocupou uma área de 

1.538.911 ha, a produtividade foi de 2.246.082 toneladas, alcançando uma produtividade 

média de 1.441 kg/ha (Feijão, 2017). Entretanto, o potencial produtivo dessa cultura é 

cerca de quatro vezes maior, superando os 4.000 kg/ha (Del Peloso & Melo, 2005). Essa 

situação é justificada por diversos fatores, como o grande número de doenças e pragas que 

acometem a cultura, algumas das quais causam altos danos (Junaid et al., 2014).  

Mais de 45 doenças incidem sobre o feijoeiro-comum restringindo sua 

produção (Paula-Júnior & Zambolim, 1998). Entre as doenças que impactam 

negativamente a produtividade, destaca-se à antracnose, causada pelo fungo 

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. e Magnus) Scribner (Ribeiro et al., 2016). A alta 

variabilidade de C. lindemuthianum e sua capacidade de sobrevivência em restos culturais 

o tornam responsável por grandes perdas nas colheitas (González et al., 2015). Perdas de 

até 100% têm sido verificadas quando sementes contaminadas de cultivares suscetíveis são 
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utilizadas em regiões onde prevalecem condições favoráveis para o desenvolvimento da 

antracnose, com temperaturas entre 13 e 26°C e alta umidade relativa do ar (Singh & 

Schwartz, 2010; Castro et al. 2017). 

Para o manejo integrado da antracnose, uma das medidas de controle é a 

diminuição do inóculo inicial do patógeno, a qual pode ser alcançada com o uso de 

sementes sadias, rotação de culturas e eliminação de restos culturais. Outra maneira de 

reduzir a taxa de progresso da doença é por meio da utilização de cultivares resistentes e a 

pulverização com fungicidas. Entre essas estratégias, a utilização de cultivares resistentes 

se destaca por ser uma estratégia eficiente, segura e de fácil adoção pelos produtores que 

utilizam diferentes níveis tecnológicos. Entretanto, a ampla variabilidade de C. 

lindemuthianum representa um desafio para os programas de melhoramento genético cujos 

objetivos incluem o desenvolvimento de cultivares com resistência efetiva e durável 

(Pastor-Corrales et al., 1995). 

Conforme revisado por Singh & Schwartz (2010), tem sido verificado que o 

fungo C. lindemuthianum co-evoluiu com o feijoeiro-comum. Desta forma, ocorreu a 

especialização da virulência de isolados do patógeno aos conjuntos (pools) gênicos Andino 

e Mesoamericano de P. vulgaris. Balardin et al. (1997) também observaram que alguns 

patótipos do fungo são restritos a uma única região geográfica, enquanto que outros – 

como é o caso da raça 73 – são comumente encontrados em diferentes áreas do planeta. 

Atualmente 14 locos de resistência à antracnose já foram caracterizados e 

descritos na literatura, os quais são denominados de Co (em referência ao patógeno 

Colletotrichum lindemuthianum), conforme nomenclatura proposta por Young & Kelly 

(1996): Co-1, Co-2, Co-3, Co-4, Co-5, Co-6, co-8, Co-11, Co-12, Co-13, Co-14, Co-15, 

Co-16, Co-17. Os locos inicialmente identificados como Co-7, Co-9 e Co-10 foram 

posteriormente considerados como alelos de Co-35, Co-33, e Co-34, respectivamente. 

Foram identificadas séries alélicas para quatro destes locos: Co-1, Co-3, Co-4 e Co-5 (BIC, 

2017). A identificação dos locos relacionados a resistência de plantas a doenças é de 

grande importância, pois permite a compreensão dos mecanismos de defesa envolvidos 

durante o ataque do patógeno. 

Devido à ampla variabilidade existente nas populações de C. lindemuthianum, 

a piramidação de alelos de resistência tem sido recomendada. Entre os métodos de 

melhoramento que podem ser utilizados para a piramidação de alelos temos o genealógico. 

Esta combinação deve incluir ainda alelos de origem Andina e Mesoamericana, visando à 
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obtenção de resistência mais ampla e durável ao patógeno (Gonçalves-Vidigal et al., 2009; 

Ragagnin et al., 2009; Singh & Schwartz, 2010). Isso se deve ao fato das cultivares andinas

 serem mais resistentes às raças mesoamericanas, que possuem elevada agressividade e 

variabilidade (Ribeiro et al., 2016). Deste modo, os marcadores moleculares têm sido 

utilizados para monitorar a piramidação dos alelos de interesse, dispensando assim a 

necessidade de inoculações múltiplas ou sequenciais para a seleção dos indivíduos 

promissores (Alzate-Marin et al., 2005).  

Dentre as classes de marcadores temos, os SCARs (Sequence Characterized 

Amplied Regions, ou regiões amplificadas a partir de sequências caracterizadas), STS 

(Sequence Tagged Sites, ou Sítios Marcados por Sequências) e a classe atual disponível à 

comunidade científica é a dos marcadores SNP (Single Nucleotide Polymorphisms, ou 

polimorfismos ao nível de um único nucleotídeo). Segundo Rafalski (2002) esses 

marcadores podem ser utilizados em análises filogenéticas, análises de estrutura genética 

de populações e na construção de mapas genético de alta resolução. Milhares desses 

marcadores estão sendo desenvolvidos para o feijoeiro-comum (Blair et al., 2013; Souza et 

al., 2012; Valdisser et al., 2016). Sua utilização mais concreta em P. vulgaris tem sido na 

construção de mapas genéticos com ampla cobertura (Galeano et al., 2012).  

O programa de melhoramento do feijoeiro-comum conduzido pela Embrapa 

Arroz e Feijão e parceiros tem sido bem sucedido no desenvolvimento de linhagens 

resistentes à antracnose. As cultivares BRS Cometa e BRS Horizonte, as quais possuem 

grãos do tipo carioca, são exemplos deste sucesso. Essas cultivares têm se mostrado 

resistentes em campo, em distintas safras, regiões e condições de cultivo. Entretanto, ainda 

não há informações sobre a herança desta resistência e das possíveis relações alélicas 

existentes, ou seja, os locos que controlam a resistência nestas cultivares ainda não foram 

caracterizados. Com isso, torna-se difícil inferir quanto à durabilidade desta resistência 

bem como decidir quais outros locos de resistência deverão ser introduzidos no programa 

de melhoramento, ou mesmo estabelecer a estratégia ótima e mais racional para monitorar 

a transferência da resistência presente nestas cultivares para outras linhagens elites. Deste 

modo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar linhagens fontes de resistência com 

base na reação à antracnose, para raças mais frequentes no território brasileiro, em 

ambiente controlado e na análise molecular com marcadores moleculares identificados 

como ligados a locos de resistência, testar a relação alélica entre os locos de resistência à 

antracnose presentes nas cultivares de feijão carioca BRS Horizonte e BRS Cometa, além
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 de estudar a herança e mapear a resistência à antracnose do feijoeiro-comum na cultivar 

BRS Cometa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CULTURA DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

2.1.1 Importância social e econômica do feijoeiro-comum 

 

A maior parte das plantas são representadas pelas Angiospermas (Raven et al., 

2007), com cerca de 250.000 espécies (Flora do Brasil, 2017), sendo as mais bem-

sucedidas em termos de espécies e dominância ecológica na maioria dos ecossistemas 

terrestres (Eguiarte et al., 2003). Dentro dos principais grupos das Angiospermas está a 

família Fabaceae, que possui uma ampla diversidade de habitats, e é classificada como a 

segunda maior família de importância econômica (Judd et al., 2009). As fabáceas são boas 

fontes de nutrientes e energia, possuem grãos que são consumidos na dieta humana como 

suplemento de proteínas (Coelho et al., 2009). Dentre os gêneros dessa família está o 

Phaseolus L. (Flora do Brasil, 2017), o qual é constituído por 75 espécies distribuídas em 

regiões tropicais e temperadas (Mercado-Ruaro & Delgado-Salinas, 2009), sendo que 

somente cinco dessas espécies são cultivadas e classificadas como de importância 

econômica: P. vulgaris, P. lunatus, P. coccineus, P. polyanthus e P. acutifolius (Debouck, 

1991, 1999; Gepts, 1996; Delgado-Salinas et al., 2006). Essas são amplamente 

distribuídas, desde o sudoeste do Canadá até a América (Delgado-Salinas et al., 2006).  

Entre as espécies existentes do gênero Phaseolus, o feijoeiro-comum 

(Phaseolus vulgaris) é o principal representante desse gênero, sendo a mais cultivada no 

mundo para consumo humano (Yokoyama, 2002). É uma leguminosa originária 

exclusivamente da América, foi domesticada há aproximadamente oito mil anos, na região 

central do México e América do Sul (Delgado-Salinas et al., 2006; Castro-Guerrero et al., 

2016). Os resultados de múltiplos eventos de domesticação das espécies desse gênero 

sugerem que essas possuem dois centros de diversidade genética: um Mesoamericano, 

cobrindodesde o norte do México até a Colômbia, e outro Andino, que se estende do Peru 
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até a Argentina (Singh et al., 1991; Vieira, 1999; Rodriguez et al., 2015). Em geral, a 

evolução das espécies nos dois pools gênicos resultou em mudanças significativas, tais 

como características morfológicas, fisiológicas e genéticas. As cultivares do grupo Andino 

possuem grãos médias e grandes, como as do tipo jalo, rajado, branco. E as cultivares do 

grupo Mesoamericano possuem grãos pequenos, como as do tipo carioca, rosinha, preto 

O feijoeiro-comum se destaca por ser um alimento rico nutricionalmente e por 

ser considerado o alimento básico da população brasileira (Costa et al., 2006), 

representando um dos principais componentes da alimentação humana (Coelho, 2014). É 

considerada uma das leguminosas mais saudáveis do mundo, possui boa fonte de proteína, 

ferro, carboidrato, nutrientes e minerais (Coelho, 2009; Moura & Brito, 2015). Devido a 

esses fatos ocupa uma posição de destaque no cenário mundial (Bertoldo et al., 2009). 

Algumas características como cor, brilho e tamanho influenciam na comercialização e 

consumo do feijão (Aidar, 2003). Cada região brasileira possui preferência quanto à cor e 

ao tipo de grãos. O feijão do tipo carioca é o mais aceito pelo mercador consumidor 

brasileiro. 

Essa leguminosa está difundida em todo território brasileiro, representa grande 

importância econômica e social. Os principais estados produtores são Paraná, Minas Gerais 

e Goiás. Esses três estados respondem por 65,40% da produção nacional de feijão no Brasil 

(Feijão, 2017). Apesar dessa ampla distribuição geográfica, o Brasil não se destaca como 

exportador, pois além de ser um grande produtor é também grande consumidor, deste 

modo sua produção é destinada principalmente para o mercado interno. O cultivo do feijão 

ocorre em diversos sistemas de produção por pequenos produtores, assim como por 

grandes produtores (Ferreira et al., 2003).  

O plantio de feijão no Brasil é realizado de forma bastante ampla no que se 

refere às épocas de plantio. Contudo, de forma geral, há três safras bem definidas. A 

primeira, conhecida como safra das águas, é realizada no período de agosto a dezembro na 

região Centro-Sul e de abril a julho na região Nordeste; a segunda safra, considerada como 

safra da seca ou safrinha, ocorre em todos os estados brasileiros, e o plantio é realizado de 

dezembro a março; e a terceira safra ou safra irrigada, concentra-se no Centro-Sul, sendo 

realizada de abril a junho, podendo-se estender até o mês de agosto (MAPA, 2017). As três 

safras possuem diferenças consideráveis em relação a produtividade, produção e área 

cultivada (Moura & Brito, 2015). Deste modo, o cultivo de feijão no Brasil se diferencia 

dos demais países, pois é realizado durante o ano inteiro, contribuindo, assim para o 
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abastecimento interno. Apesar do feijão ser um dos principais componentes da alimentação 

do povo brasileiro e representar uma das mais importantes atividades agrícolas do país 

(Cardoso, 1994), seu cultivo é afetado por diversos elementos. Um dos principais fatores 

de risco para a lavoura são as inúmeras doenças, como à antracnose, causada pelo fungo 

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara, que pode diminuir a 

qualidade do produto e a produtividade (MAPA, 2017). Com isso, é importante a utilização 

de práticas culturais para o controle da doença, como uso de sementes sadias, eliminação 

de restos culturais e, principalmente, adoção de variedades resistentes (Sartorato, 1988; 

Dillard & Cobb, 1993). 

2.1.2 Melhoramento genético do feijoeiro-comum visando resistência a doenças 

 

Existem vários métodos disponíveis para o controle de doenças, mas a 

resistência genética é a estratégia mais eficiente, barata, segura e de fácil adoção pelo 

produtor (Miklas et al., 2006; Ferreira et al, 2013; Bourguet & Guillemaud, 2016). O 

desenvolvimento de novas cultivares ocorre a partir do melhoramento genético de plantas, 

com a utilização de estratégias diversas para a adição de características desejáveis na 

espécie em estudo. De acordo com Borém & Miranda (2013) o melhoramento contribui 

para a segurança alimentar, o qual deve ser uma atividade contínua, pois é a única forma de 

garantir que novas cultivares estejam acessíveis quando necessário, devido às mudanças 

ocasionadas ao longo dos anos. Deste modo, o melhoramento é responsável por mudanças 

benéficas, como o desenvolvimento de novas cultivares a partir da recombinação gênica.  

O progresso genético do feijoeiro-comum no Brasil é expressivo, podendo-se 

afirmar que o melhoramento genético tem contribuído sobremaneira para a 

sustentabilidade da cultura do feijoeiro-comum no agronegócio brasileiro. Faria et al. 

(2013), estudando o progresso genético médio para produtividade de grãos e outras 

características importantes, no período de 1985 a 2006, no grupo comercial carioca, 

demonstrou a eficiência do programa de melhoramento do feijoeiro-comum da Embrapa, 

relatando um progresso genético significativo para produtividade de grãos (0,72% ao ano) 

e qualidade de grãos (2,4% ao ano). Assim, o progresso genético simboliza um incremento 

expressivo no valor econômico da cultura (Borém & Miranda, 2013). 
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O uso de cultivares resistentes proporciona proteção adicional dentro de um 

sistema integrado de controle a doenças (Costa et al., 2008). Segundo Miklas et al.

(2006) a resistência genética considera os fatores ecológicos e econômicos, demonstrando 

ser a estratégia mais eficiente para se evitar perdas de produtividade. Entretanto, a 

diversidade genética encontrada em C. lindemuthianum proporciona uma rápida superação 

da resistência nas cultivares do feijoeiro-comum, deste modo, vem dificultando o 

desenvolvimento de cultivares com resistência durável e de amplo espectro.  

Segundo Ribeiro et al. (2016) a incorporação de novas fontes de resistência 

auxilia os programas de melhoramento a manterem um nível satisfatório de resistência nas 

cultivares ao longo das sucessivas safras. Diversos métodos de melhoramento são 

aplicáveis à cultura do feijoeiro-comum, como a seleção de linhas puras, seleção massal, 

método genealógico, método SSD ou descendente de uma única semente, seleção 

recorrente e retrocruzamento. Entretanto, a principal estratégia na obtenção de resistência 

efetiva e durável é a introgressão simultânea (piramidação) de diferentes alelos de 

resistência em uma mesma cultivar (Michelmore, 1995; Castro et al., 2003).A piramidação 

pode ser realizada pela utilização do método genealógico Deste modo, o estudo da 

variabilidade das raças fisiológicas vem demonstrando ser de extrema importância para o 

direcionamento e realização de trabalhos que objetivam a resistência a doenças (Davide & 

Souza, 2009).  

No entanto, para que se possa desenvolver cultivares resistentes a doença, é 

preciso fazer o monitoramento da variabilidade do fungo patogênico. Deste modo, a etapa 

inicial de um programa de melhoramento consiste na identificação de fontes de resistência 

ao patógeno (Costa et al., 2008; Cândida et al., 2009), bem como na caracterização de 

alelos de resistência e no monitoramento da variabilidade genética do agente patogênico 

(Sousa et al., 2015). 

2.2 ANTRACNOSE DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

2.2.1 Sintomas e medida de controle da doença 

 

Devido às vastas áreas de cultivo de feijoeiro-comum e às diversas condições 

de cultivo, inúmeras doenças acometam a cultura (Junaid et al., 2014). Estima-se que cerca 

de 45 doenças podem afetar, de modo relevante, essa cultura no território brasileiro, essas 
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podem ser de origem bacteriana, virótica, fúngica, além das incitadas por nematóides 

(Borém et al., 1998). Entre as principais doenças fúngicas, tem-se a antracnose, a mancha-

angular, o mofo–branco e as fusarioses. Dentre estas, podemos destacar à antracnose, 

incitada pelofungo Colletotrichum lindemuthianum. Essa doença ocorre em todas as 

regiões produtoras e pode provocar perdas de até 100% na lavoura, dependendo das 

condições ambientais e da cultivar, causando assim forte impacto sobre a cultura (Pastor-

Corrales, 1989; Sharma et al., 2008; Singh & Schwartz, 2010; Castro et al, 2017). 

A antracnose afeta o feijoeiro-comum em todos os estágios de crescimento, e 

ataca toda a planta, caules, ramos, folhas, vagens e sementes. Os sintomas da antracnose 

são visualizados em todas as partes da planta (Oliveira, 1999). Assim, além de diminuir a 

produtividade, também deprecia a qualidade do produto final. Sementes contaminadas 

apresentam lesões marrom-escuras ou negras, e podem ser observadas nos cotilédones logo 

após a emergência das plântulas (Abreu, 2005). As lesões ocorrem com maior frequência 

nos pecíolos, superfície inferior da folha e nas nervuras (Pria & Silva, 2010).  

No caule e no pecíolo, as lesões têm formato elíptico, são deprimidas e escuras 

(Abreu, 2005). Nas folhas, os sintomas mais característicos são observados na face abaxial, 

com um escurecimento ao longo das nervuras, podendo também ocorrer manchas 

necrosadas nas áreas adjacentes às nervuras quando a infecção é muito severa (Crispín et 

al., 1976). Nas vagens, onde os sintomas são mais típicos e fáceis de serem observados, as 

lesões são geralmente arredondadas, deprimidas e de tamanho variável, apresentando o 

centro claro, ocasionada pela produção de esporos do fungo, delimitado por um anel escuro 

(Sartorato & Rava, 1994). As sementes infectadas apresentam lesões escuras e deprimidas, 

de tamanhos variáveis (Abreu, 2005). 

O agente causal da antracnose sobrevive de um cultivo a outro, dentro de 

micélio dormente, dentro do tegumento da semente, em forma de esporos nos cotilédones 

das sementes, ou em restos culturais (Araujo et al., 1996). Pode ser transmitido pelos 

respingos de chuva e pelo vento. As condições favoráveis ao desenvolvimento do patógeno 

são temperaturas moderadas, 13 a 22oC, associadas à alta umidade relativa do ar (Pastor-

Corrales, 1989).  
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2.2.2 Variabilidade patogênica e fontes de resistência 

 

O fungo causador da antracnose foi descrito inicialmente em 1878 por 

Saccardo & Magnus, como Gloeosporium lindemuthianum. Posteriormente, Scribner 

alterou o gênero para Colletotrichum, essa mudança ocorreu devido a presença de setas nos 

conídios. Esse agente causal pertence à classe dos Deuteromicetos, ordem Melanconiales e 

família Melanconicaceae (Kimati, 1980). Observações da diversidade patogênica desse 

fungo por diferentes grupos de pesquisadores gerou dificuldade na troca de informações, 

esse fato se deve as diferenças metodológicas e nomenclaturas empregadas para a 

caracterização do patógeno (Alzate-Marin et al., 2001). Deste modo, foi preciso fazer uma 

padronização para a denominação e identificação das raças.  

A uniformização foi obtida a partir de estudos de Pastor-Corrales (1991), o 

qual determinou 12 linhagens de feijão portadoras de diferentes locos de resistência que 

controlam à reação à antarcnose (Pastor-Corrales, 1991) (Tabela 1). Deste modo, Habgood 

(1970) propôs que cada uma das linhagens possuísse um valor binário, 2n, em que n varia 

de zero ao número de cultivares incluídos na série diferenciadora menos 1. Assim, a raça 

fisiológica do patógeno é determinada pelo somatório dos valores binários das variedades 

suscetíveis (Young et al. 1998). O sistema de determinação de raças foi proposto com o 

intuito de facilitar o intercâmbio de informações entre os diferentes grupos de pesquisa 

(Ishikawa, 2006). Esse sistema possibilitou a identificação de muitas raças do patógeno 

causador da antracnose em todo o mundo (Halvorson et al., 2016). 
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Tabela 1. Linhagens diferenciadoras utilizadas para a classificação de raças fisiológicas 

de Colletotrichum lindemuthianum, agente causal da antracnose do feijoeiro-
comum (Pastor-Corrales, 1991).  

Ordem 
Linhagem 

diferenciadora 
Pool gênico 

Nomenclatura 

binária 

Nomenclatura 

numérica 

1 Michelite Mesoamericano 20 1 

2 MDRK Andina 21 2 
3 Perry Marrow Andina 22 4 

4 Cornell 49242 Mesoamericano 23 8 
5 Widusa Andina 24 16 
6 Kaboon Andina 25 32 

7 México 222 Mesoamericano 26 64 
8 PI 207262 Mesoamericano 27 128 

9 TO Mesoamericano 28 256 
10 TU Mesoamericano 29 512 
11 AB 136 Mesoamericano 210 1024 

12 G2333 Mesoamericano 211 2048 
 

Esse fungo é geograficamente amplamente distribuído, estando presente em 

diversas regiões produtoras de feijoeiro-comum do Brasil, é encontrado em todas as safras 

e possui uma ampla variabilidade patogênica (Gonçalves-Vidigal et al., 2012). No mundo 

existe aproximadamente 247 raças de C. lindemuthianum (Nunes et al., 2013) e no 

território brasileiro já foram identificadas mais de 50 raças fisiológicas, sendo que as raças 

65, 73 e 81 são as mais frequentes e possuem uma grande variabilidade (Alzate-Marin & 

Sartorato, 2004; Silva et al., 2007; Ribeiro et al., 2016). Deste modo, vem ocasionando 

problemas a melhoristas e produtores do feijoeiro-comum. Devido à grande variabilidade 

existente de C. lindemuthianum, Costa et al. (2017) estudaram a herança da resistência do 

feijoeiro-comum em relação a diferentes isolados da raça 65 de C. lindemuthianum. O 

estudo demonstrou que a resistência é conferida por diferentes locos associados a 

diferentes isolados da raça 65 de C. lindemuthianum. Estudos com diferentes isolados da 

raça 65 de C. lindemuthianum foram realizados por Davide & Souza (2009), com o 

objetivo de confirmaram a existência de variabilidade dentro dessa raça. Assim, estudos da 

variabilidade de C. lindemuthianum são importantes para o desenvolvimento de cultivares 

com uma resistência durável à antracnose. 

Os locos de resistência à antracnose são denominados de Co, nomenclatura 

proposta por Young & Kelly (1996). Foram identificados e descritos na literatura 14 locos 

de resistência à antracnose no feijoeiro-comum (BIC, 2017): Co-1, Co-2, Co-3, Co-4, Co-

5, Co-6, co-8, Co-11, Co-12, Co-13, Co-14, Co-15, Co-16, Co-17. Quatro destes locoss 

possuem séries alélicas: Co-1: Co-11, Co-12 Co-13 Co-14 e Co-15; Co-3: Co-32, Co-33, Co-
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34 e Co-35; Co-4: Co-42 e Co-43 e Co-5: Co-52. A resistência é dominante para todos os 

locos mapeados e somente o co-8 é recessivo (Zuiderveen et al., 2016). 

Pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de averiguar se os diferentes 

alelos são independentes daqueles descritos na literatura. Inicialmente houve a 

identificação dos locos Co-7, Co-9 e Co-10, mas estudos posteriores demonstraram que 

estes correspondiam a séries alélicas. O loco Co-7, cujo alelo foi identificado na cultivar 

G2333, foi renomeado para Co-35 (Sousa et al., 2014). Geffroy et al. (1999) em estudos 

com a linhagem BAT 93 encontrou o loco Co-9, sendo atualmente denominado de Co-33 

(Mendez-Vigo, 2005). O loco Co-10, identificado por Alzate-Marin et al. (2003) foi 

renomeado por Gonçalves-Vidigal et al. (2013) como Co-34.  

Entre os 11 cromossomos (Pv01 a Pv11) que o feijoeiro-comum possui, 11 

locos de resistência à antracnose foram mapeados em sete destes cromossomos: Co-1 e Co-

14 em Pv01 (Kelly et al. 2003; Gonçalvez-Vidigal et al., 2012, 2016; Zuiderveen et al., 

2016); Co-13 e Co-17 em Pv03 (Gonçalves-Vidigal et al., 2009; Lacanallo & Gonçalves-

Vidigal, 2015; Trabanco et al., 2015); Co-3, Co-15 e Co-16 em Pv04 (Rodriguez-Suarez et 

al., 2004; Sousa et al., 2015; Coimbra-Gonçalves et al., 2016); Co-5 e Co-6 em Pv07 

(Mendez-Vigo 2002; Kelly et al., 2003); Co-4 em Pv08 (Kelly et al., 2003; Oblessuc et al., 

2015); e Co-2 em Pv11 (Adam-Blondon et al., 1994) (Tabela 2). Perseguini et al. (2016) 

utilizaram 180 acessos de feijoeiro-comum para estudo de associação genômica utilizando 

marcadores SNP. Como resultado, foram identificadas 21 associações entre SNPs e locos 

quantitativos de resistência à antracnose. Dessa forma, o estudo de associação genômica 

pode ser útil na identificação de locos de resistência quantitativa à antracnose, assim 

contribuindo para seleção assistida por marcadores em programas de melhoramento.  

A identificação de fontes de resistência é um dos critérios para o 

desenvolvimento de cultivares resistentes, que é uma das formas mais eficientes no 

controle de doenças (Zuiderveen et al., 2016). O mapeamento dessas fontes de resistência é 

obtido a partir da utilização de marcadores moleculares, assim contribuindo para a 

piramidação de alelos visando resistência ampla e durável à doença (Zuiderveen et al., 

2016). 
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Tabela 2. Fontes com locos de resistência à antracnose do feijoeiro-comum já caracterizados, sendo esta doença causada pelo fungo 

Colletotrichum lindemuthianum.  

Loco GL a Fonte de Resistência Pool Gênico Referência 

Co-1 Pv01 MDRK Andina Kelly et al. 2003 
Co-12 Pv01 Kaboon Andina Melotto & Kelly (2000) 

Co-13 Pv01 Perry Marrow Andina Melotto & Kelly (2000) 
Co-14 Pv01 AND 277 Andina Alzate-Marin et al. (2003) 

Co-15 Pv01 Widusa Andina Gonçalves-Vidigal & Kelly (2006) 
Co-2 Pv11 Cornell 49242 Mesoamericano Adam Blondon (1994) 
Co-3 Pv04 México 222 Mesoamericano Mendez-Vigo (2005) 

Co-32 Pv04 México 227 Mesoamericano Fouilloux (1979) 
Co-33 Pv04 BAT 93 Mesoamericano Geffroy (2008) 

Co-34 Pv04 Ouro Negro Mesoamericano Gonçalves Vidigal (2013) 
Co-35 Pv04 H1e G2333 Mesoamericano Sousa (2014) 
Co-4 Pv08 TO Mesoamericano Melotto (2004) 

Co-42 Pv08 SEL 1308 e G2333 Mesoamericano Young et al. (1998) 
Co-43 Pv08 PI 207262 Mesoamericano Alzate-Marin et al. (2002a) 

Co-5 Pv07 TU e G23333 Mesoamericano Mendez-Vigo (2001) 
Co-52 Pv07 SEL 1360 Mesoamericano Vallejo & Kelly (2009) 
Co-6 Pv07 AB 136 Mesoamericano Mendez-Vigo (2001) 

co-8 NDb AB 136 Mesoamericano Mendez-Vigo (2001) 
Co-11 NDb Michelite Mesoamericano Gonçalves Vidigal (2006) 
Co-12 NDb Jalo Vermelho Andina Gonçalves Vidigal (2008) 

Co-13 Pv03 Jalo Listras Pretas Andina Lacanallo (2015); Gonçalves Vidigal (2009) 
Co-14 Pv01 Pitanga Andina Gonçalves Vidigal (2012) 

Co-15 Pv04 Corinthiano Andina Sousa (2015) 
Co-16 Pv04 Crioulo 159 Mesoamericano Coimbra-Gonçalves et al. (2016) 
Co-17 Pv03 SEL 1308 Andina Trabanco (2015) 

aGL: grupo de ligação ou cromossomo; bND: informação não disponível. 
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2.3 MARCADORES MOLECULARES  

 

A caracterização genética de indivíduos a partir de amostras de DNA é possível 

com a utilização dos marcadores moleculares (Ferreira & Grattapaglia, 1998). Segundo 

Lima (2010) os marcadores moleculares, por revelarem polimorfismos de DNA entre 

indivíduos geneticamente relacionados, podem ser usados para estudos de genética de 

populações, mapeamento, análises de similaridade e distância genética. Deste modo, são 

ferramentas úteis aos programas de melhoramento de plantas (Burt et al., 2015).  

Marcadores moleculares permitem realizar com maior rapidez e eficiência 

estudos de identificação, caracterização e mapeamento genético (Bered, 1997). Esses 

mapas são essenciais para a identificação e caracterização de locos de características 

quantitativas (QTLs - quantitative trait loci). Deste modo, o mapeamento de QTLs vem 

auxiliando na identificação de genes candidatos (Guimarães, 2009).  

Os programas de melhoramento do feijoeiro-comum vêm utilizando a seleção 

assistida por marcadores (SAM) desde a década de 1990 (Gujaria-Verma et al., 2017). A 

SAM vem demonstrando ser uma alternativa eficiente para os programas de melhoramento 

na piramidação de alelos (Young e Kelly, 1996; Pereira et al., 2004). Permite selecionar 

genótipos superiores durante etapas iniciais dos programas de melhoramento, como os 

portadores de alelos de resistência (Alzate-Marin et al., 2005; Kiryowa et al., 2015). A 

piramidação de alelos é importante devido a utilização sucessiva de cultivares ao longo do 

tempo, o que ocasiona a quebra da resistência monogênica por pressão de seleção de raças 

do patógenos capazes de suplantar genes individuais. Deste modo, os marcadores auxiliam 

nos programas de melhoramento, facilitando a seleção de linhagens que possuem maior 

número de alelos associados à resistência (Beraldo et al., 2009). 

Existem vários tipos de marcadores moleculares, bem como diferentes sistemas 

de detecção, a exemplo dos baseados em hibridação e os baseados na PCR (reação da 

polimerase em cadeia). Dos baseados em hibridação, podemos citar os marcadores RFLPs 

(Restriction Fragment Length Polymorphisms), e dos baseados em PCR, existem os 

marcadores RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), SCAR (Sequence 

Charecterized Amplified Regions), SSR (Simple Sequence Repeats) ou microssatélites, 

AFLP (Amplified fragment length polymorphism) e os SNP (Single Nucleotide 

Polymorphism) (Faleiro et al., 2007). Os marcadores SNP, que correspondem a 

polimorfismos de uma única base, são co-dominantes e destacam-se dos demais por 
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apresentarem ampla distribuição no genoma (Hwang et al., 2016). As alterações mais 

constantes são chamadas transições, que são trocas de uma purina por uma purina (A/G) ou 

pirimidina por outra pirimidina (T/C) (Narciso et al., 2014). Esses marcadores são 

classificados como bialélicos, devido a alteração da base nucleotídica (A, C, T ou G) 

permitir a identificação de apenas dois alelos, e codominantes, por discriminarem os 

indivíduos heterozigotos. 

SNPs são mutações de ponto que devem ocorrer no genoma em frequência 

mínima de 1% (Liao & Lee, 2010; Narciso et al., 2014). Segundo Gupta et al. (2001), a 

abundância de SNPs em genomas de plantas é cerca de 1 SNP a cada 100-300 pb. Deste 

modo, polimorfismos de uma única base são fontes abundantes de variação genética e tem 

como principal vantagem a possibilidade de detecção de grandes quantidades de 

polimorfismos entre alelos de determinado loco (Faleiro et al., 2007).  

A utilização dos SNPs em estudos de mapeamento genético esteve limitada por 

um certo tempo devido as restrições tecnológicas para a detecção do polimorfismo, 

entretanto, as tecnologias de sequenciamento de nova geração mudaram esse quadro 

(Caetano et al., 2009). Nos últimos dez anos vem crescendo o número de SNPs 

desenvolvidos para o feijoeiro-comum, bem como as análises realizadas (Muller et al., 

2015; Valdisser et al., 2016). As tecnologias de sequenciamento estão criando 

oportunidades para o desenvolvimento de ferramentas mais confiáveis e eficientes para a 

análise genética (Hwang et al., 2016). Deste modo, esses avanços tecnológicos diminuíram 

os custos e o tempo da genotipagem (Metzker, 2010). Adicionalmente, trata-se de uma 

genotipagem de alto desempenho, elevada acurácia, baixo custo e pouca mão de obra 

(Caetano et al., 2009).  

2.4 MAPEAMENTO GENÉTICO 

 

Programas de melhoramento genético do feijoeiro-comum nos quais se 

almeja o desenvolvimento de cultivares com resistência genética às principais doenças que 

acometem a cultura vêm utilizando marcadores moleculares de forma eficiente como 

ferramenta de seleção (Singh et al., 2017). A obtenção de marcadores informativos é 

possível devido a advento da genômica e da disponibilidade dos dados de sequenciamento 

do genoma do feijoeiro-comum [(Schmutz et al., 2014; Vlasova et al., 2016) (Phytozome - 

http://www.phytozome.org/commonbean.php; https://www.ncbi.nlm.nih.gov)]. Deste 

modo, os marcadores moleculares vêm sendo utilizados no mapeamento genético, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#5
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permitindo identificar regiões genômicas associadas a resistência a doenças, assim toda 

essa informação é utilizada nos programas de melhoramento genético (Faleiro et al., 2003).  

No mapeamento genético de uma espécie as populações que podem ser 

utilizadas são populações F2, populações derivadas por autofecundação a partir da geração 

F2, linhagens endogâmicas recombinantes - RILs (Recombinant Inbred Lines), duplo 

haplóide e populações geradas por retrocruzamentos (Vieira et al., 2006). O necessário é 

que seja estabelecida uma população que esteja segregando para o loco de interesse, 

cruzando genitores fenotipicamente contrastantes como, por exemplo, um genitor 

resistente cruzado com genitor suscetível à determinada doença (Campa et al., 2014). Com 

a utilização de métodos estatísticos e softwares apropriados é possível identificar locos de 

efeito principal e QTLs, bem como estimar sua posição e efeito por meio da associação 

entre marcadores e a característica de interesse. Os marcadores empregados nesse tipo de 

estudo podem ser dominantes ou codominantes, sendo que os codominantes são mais 

informativos, principalmente quando se utiliza população segregante onde há genótipos 

heterozigotos (Ramalho et al., 2012). 

A detecção de locos ou QTL e seu entendimento ajudam no processo de 

melhoramento genético da espécie e conduzem a um melhor direcionamento no 

desenvolvimento de cultivares com a característica desejada, como caracteres quantitativos 

relacionadas a resistência à antracnose. Oblessuc et al. (2014) desenvolveram um mapa de 

ligação utilizando uma população RIL derivada do cruzamento entre AC-UNA 

(Mesoamericana) × CAL 143 (Andina), que são contrastantes quanto à resistência a 

diferentes raças de C. lindemuthianum. Nesse estudo foram identificados 15 locos de 

resistência quantitativa associados à resistência a diferentes raças do agente causal da 

antracnose contribuindo na melhor compreensão da interação patógeno-hospedeiro neste 

patossistema. 

Segundo Gonzalez et al. (2015) a identificação de QTLs em diferentes 

ambientes é essencial para um programa baseado na SAM ser eficiente. Esses autores 

realizaram o mapeamento de QTLs de resistência à antracnose utilizando duas raças de C. 

lindemuthianum (23 e 1545) em diferentes órgãos do feijoeiro-comum (caule, folha e 

pecíolo), e análise de uma população de 185 linhagens endogâmicas recombinantes (RIL) 

derivada do cruzamento PMB0225 × PHA103. Nesse estudo foram identificados 10 e 16 

QTLs de efeito principal que condicionaram resistência às raças 23 e 1545, 

respectivamente. Os QTLs foram mapeados nos cromossomos Pv01, Pv03, Pv04, Pv05, 

https://www.researchgate.net/post/Recombinant_Inbred_LinesRILs_versus_Near_Isogenic_Lines_NILs
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Pv06, Pv07, Pv08, Pv09, sendo que para a raça 23 de C. lindemuthianum três QTLs 

identificados estavam envolvidos à resistência do caule e sete das folhas; já para a raça 

1545, cinco QTLs estavam envolvidos à resistência do caule, cinco do pecíolo e seis das 

folhas. Os resultados obtidos mostraram que a resistência à antracnose possui maior efeito 

genético que ambiental. 

Devido à importância de identificar novas fontes de resistência à antracnose, 

Zuiderveen et al. (2016) realizaram mapeamento associativo em feijão andino utilizando 

230 acessos provenientes das Américas, África e Europa, que foram inoculados com oito 

raças de C. lindemuthianum (7, 39, 55, 65, 73, 109, 2047 e 3481). Os resultados indicaram 

a presença de um loco dominante, o Co-1 presente no cromossomo Pv01, e QTLs presentes 

nos cromossomos Pv01, Pv02, Pv04, Pv10 e Pv11. Esse estudo irá ajudar na identificação 

e uso de novas fontes de resistência à antracnose em feijão andino. Assim, são importantes 

no desenvolvimento de novas cultivares cujo objetivo é a resistência genética à antracnose. 

A associação de estratégias de tecnologia genômica junto aos programas de melhoramento 

genético do feijoeiro-comum permitem o desenvolvimento de cultivares resistentes a 

diferentes características alvo. Deste modo, os mapas genéticos serão utilizados cada vez 

mais com o intuito de descobrir locos responsáveis por características de interesse. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL GENÉTICO E CRUZAMENTOS 

 

A cultivar BRS Cometa originou-se do cruzamento A 769 /4/ EMP 250 /// A 

429 / XAN 252 // C 8025 / G 4449 /// WAF 2 / A 55 // GN 31 / XAN 170, realizado no 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), em Cali, Colômbia. Em 1994, a 

Embrapa Arroz e Feijão recebeu do CIAT famílias na geração F1:3. De F3 a F5 as plantas 

foram selecionadas pelo método Bulk baseado no tipo de grão carioca, porte ereto, 

resistência à mancha angular, ferrugem e antracnose. Para o desenvolvimento do presente 

trabalho sementes de BRS Cometa e BRS Horizonte, ambas resistentes à antracnose, além 

das sementes do genitor suscetível Rosinha G2, foram fornecidas pela Embrapa Arroz e 

Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO. Para o desenvolvimento das populações F2 e F2:3 

derivadas dos cruzamentos Rosinha G2 × BRS Cometa e F2 derivadas do cruzamento BRS 

Horizonte × BRS Cometa, cruzamentos manuais foram realizados em telado com sistema 

de climatização por nebulização, na Embrapa Arroz e Feijão. Também foram fornecidas 

pela Embrapa Arroz e Feijão sementes de 24 linhagens fontes de resistência à antracnose 

(MDRK, Kaboon, Perry Marrow, AND 277, Widusa, Cornell 49-242, México 222, BAT 

93, TO, SEL1308, PI 207262, TU, SEL1360, AB 136, H1, Ouro Negro, Michelite, Jalo 

Vermelho, Jalo Listras Pretas, Pitanga, Corinthiano, Crioulo 159, BRS Cometa e BRS 

Horizonte) e três testemunhas suscetíveis (Rosinha G2, IPA09 e Rudá) que foram 

utilizadas no estudo de caracterização fenotípica e molecular para reação à antracnose. 

A natureza híbrida das plantas F1 de todos os cruzamentos foi confirmada via 

PCR multiplex com marcadores microssatélites, distribuídos em quatro painéis multiplex 

contendo seis marcadores cada, conforme descrito por Morais et al. (2016). Os híbridos 

foram então autofecundados para a obtenção das gerações F2 e F2:3 de Rosinha G2 × BRS 

Cometa, as quais foram então utilizadas em estudos de herança e nas análises de 

mapeamento genético. Os híbridos da população proveniente do cruzamento BRS 

Horizonte × BRS Cometa foram autofecundados para a obtenção da geração F2, a qual foi 
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utilizada em um teste de alelismo entre os locos de resistência à antracnose presentes 

nessas cultivares.  

3.2 INOCULAÇÃO DO PATÓGENO E AVALIAÇÃO DA DOENÇA 

 

Isolados do patótipo de C. lindemuthianum utilizados neste trabalho foram 

obtidos a partir da Coleção de Fitopatógenos de Feijão da Embrapa Arroz e Feijão. O 

isolado e a raça de C. lindemuthianum utilizados nas populações F2 e F2:3 do cruzamento 

Rosinha G2 × BRS Cometa foi escolhido por apresentar espectro de resistência diferente 

entre os genitores, Rosinha G2 apresentou suscetibilidade e BRS Cometa resistência ao 

patótipo Cl 1247 (raça 91). Foi realizado a inoculação de 30 plantas F2 e 104 progênies 

F2:3, obtidos por meio do cruzamento entre as cultivares Rosinha G2 e BRS Cometa. 

Também foi realizada a inoculação de 16 plantas da testemunha resistente SEL1308. A 

fenotipagem da população F2:3 Rosinha G2 × BRS Cometa foi realizada por Vieira (2015). 

Foi realizada a inoculação de 317 plantas F2 do cruzamento BRS Horizonte × BRS Cometa 

com o isolado Cl 672 (raça 89). O patótipo utilizado foi escolhido com base em um teste 

preliminar, em que os genitores BRS Horizonte e BRS Cometa foram resistentes. Além 

dos genitores, foi realizado a inoculação em 16 plantas da testemunha resistente SEL 1308 

e 16 plantas das testemunhas suscetíveis IPA 7419 e Rosinha G2. A caracterização 

fenotípica das 24 linhagens fontes de resistência (MDRK, Kaboon, Perry Marrow, AND 

277, Widusa, Cornell 49-242, México 222, BAT 93, TO, SEL1308, PI 207262, TU, 

SEL1360, AB 136, H1, Ouro Negro, Michelite, Jalo Vermelho, Jalo Listras Pretas, 

Pitanga, Corinthiano, Crioulo 159, BRS Cometa e BRS Horizonte) e de três testemunhas 

suscetíveis (Rosinha G2, IPA 09 e Rudá) foi realizada com as raças 73 e 81 que são 

comumente encontradas no território brasileiro, os isolados utilizados foram Cl 1143 (raça 

73) e Cl 1164 (raça 81) de C. lindemuthianum, para cada linhagem utilizada na 

caracterização fenotípica foi avaliado 16 plantas. 

A produção do inóculo foi realizado com a multiplicação dos isolados em 

placas de Petri. Foi feito a repicagem do fungo em tubos de ensaio contendo uma vagem 

esterilizada, parcialmente imersa em meio de ágar-água, com o auxílio de bisturi flambado, 

para a esporulação do inóculo. Posteriormente foram transferidos para ambiente controlado 

e mantidos a 22°C na posição vertical até o dia da inoculação.  

A semeadura das plantas a serem inoculadas foi realizada em bandejas com 

células individuais, contendo substrato, e após sete dias foi realizada a inoculação com 
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uma suspensão de inóculo na concentração ajustada para 1,2 × 106 conídios/ml, acrescida 

de 0,03% do espalhante-adesivo Tween 20. A suspensão de inóculo foi aplicada nas 

superfícies abaxial e adaxial das folhas primárias das plântulas, com o auxílio de um 

pulverizador manual. Após a inoculação, as plântulas foram transferidas para a câmara de 

nebulização com ambiente controlado, com temperatura variando de 21oC a 23°C, umidade 

aproximadamente 80%, 12 horas luz e 12 horas escuro, no qual permaneceram até o 

momento da avaliação. O sistema de nebulização ficou ligado por 48 horas após a 

inoculação. Os sintomas da doença foram avaliados visualmente aos sete dias após a 

inoculação, com base em uma escala de notas contendo nove graus de reação, de acordo 

com Pastor-Corrales et al. (1995) (Tabela 3). Notas de 1 a 3 denotam resistência e as 

demais, de 4 a 9, susceptibilidade. 

 

Tabela 3. Escala de notas utilizada para a avaliação dos sintomas da antracnose em plantas 
de feijoeiro-comum. 

Grau Descrição 

1 Ausência de sintomas.  

2 Até 1% das nervuras apresentando mancha necróticas, perceptíveis apenas na 

face inferior das folhas.  

3 Maior frequência dos sintomas foliares descritos no grau anterior, até 3% das 

nervuras afetadas. 

4 Até 1% das nervuras apresentando mancha necróticas, perceptíveis em ambas as 

faces das folhas. 

5 Maior frequência dos sintomas foliares descritos no grau anterior, até 3% das 

nervuras afetadas, em ambas as faces das folhas.  

6 Manchas necróticas na maioria das nervuras, perceptíveis em ambas as faces das 

folhas. Presença de algumas lesões nos talos, ramos e pecíolos.  

7 Manchas necróticas na maioria das nervuras e em grande parte do tecido 

mesofílico adjacente, o qual se rompe. Presença de abundantes lesões nos talos, 

ramos e pecíolos.  

8 Manchas necróticas na quase totalidade das nervuras, ocasionando rupturas, 

desfoliação e redução do crescimento das plantas. Lesões muito abundantes nos 

talos, ramos e pecíolos.  

9 Maioria das plantas mortas. 

Fonte: Pastor-Corrales et al. (1995)
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3.3 ANÁLISES MOLECULRAES 

3.3.1 Extração e quantificação do DNA genômico 

 

Para a extração do DNA genômico foram coletadas, em bulks, amostras 

foliares do último trifólio, de 24 linhagens linhagens fontes de resistência à antracnose 

(MDRK, Kaboon, Perry Marrow, AND 277, Widusa, Cornell 49-242, México 222, BAT 

93, TO, SEL1308, PI 207262, TU, SEL1360, AB 136, H1, Ouro Negro, Michelite, Jalo 

Vermelho, Jalo Listras Pretas, Pitanga, Corinthiano, Crioulo 159, BRS Cometa e BRS 

Horizonte), 4 testemunhas suscetíveis (Rosinha G2, IPA09, Rudá e IPA 7419) e 104 

plantas F2 proveniente do cruzamento Rosinha G2 × BRS Cometa. As amostras de tecido 

foliar foram acondicionadas em papel alumínio e armazenadas à temperatura de -20°C, no 

Laboratório de Biotecnologia da Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás, GO) 

até o momento da extração de DNA. 

A extração do DNA genômico foi realizada, pelo método CTAB, de acordo 

com o protocolo descrito por Brondani et al. (1998), com modificações. A qualidade do 

material genético e a concentração foi verificada em gel de agarose 1% utilizando DNA do 

fago Lambda, em concentrações pré-determinadas (50, 100, 200 e 400 ng/µl).  

3.3.2 Caracterização molecular de linhagens fontes de resistência 

 

A caracterização molecular das linhagens fontes de resistência foi realizada 

com oito marcadores caracterizados ligados a locos de resistência, que foram sete 

marcadores SCAR SB12 (Co-33), SF10 (Co-34), SY20 (Co-4), SAS13 (Co-42), SH18 (Co-

42), SAB3 (Co-5) e SAZ20 (Co-6), e marcador STS g2303 (Co-34). O loco de resistência à 

antracnose Co-3 está presente no cromossomo Pv04 do feijoeiro-comum, Co-4 está 

presente no cromossomo Pv08, e Co-5 e Co-6 estão no Pv07 (Tabela 4).  
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Tabela 4. Caracterização dos marcadores moleculares SCAR e STS, identificados como ligados a locos de resistência à antracnose do 
feijoeiro-comum. São identificadas as classes dos marcadores, loco de resistência, localização no genoma, sequência dos primers, 

temperatura de anelamento, produtos de amplificação em pares de base, distância genética entre o marcador e o loco de resistência 
e fase de ligação. 

Marcador Classe Loco Crom.a Iniciador 5→3’ T(ºC)b 
Produto 

(pb) 

Distância 

genética 

(cM) 

Fase de 

Ligação 
Referências 

          

SB12 SCAR Co-33 Pv04 F: CCTTGACGCACCTCCATG 

R: TTGACGATGGGTTGGCC 

56 340 2,9 Acoplamento Mendez-Vigo et al. (2002) 

SF10 SCAR Co-34 Pv04 F: GGAAGCTTGGTGAGCAAGGA 

R: GGAAGCTTGGCTATGATGGT 

65 1100 6.0 Acoplamento Corrêa et al. (2000); Alzate-

Marin et al. (2003) 

g2303 STS Co-34 Pv04 F: GGGGCGGAATCAGGTTCACCA 

R:GGTTTAGGACAACTAATGAGAGTGATGTACCGTGT 

56 350 3,4 Acoplamento McConnell et al. (2010); 

Gonçalves-Vidigal et al. 

(2013) 

SY20 SCAR Co-4 Pv08 F: AGCCGTGGAAGGTTGTCAT 

R: CCGTGGAAACAACACACAAT 

65 830 1,2 Acoplamento Kelly et al. (2003); Queiroz 

et al. (2004) 

SAS13 SCAR Co-42 Pv08 F: CACGGACCGAATAAGCCACCAACA 

R: CACGGACCGAGGATACAGTGAAAG 

72 950 0.0 Acoplamento Young et al. (1998); Kelly et 

al. (2003) 

SH18 SCAR Co-42 Pv08 F: CCAGAAGGAGCTGATAGTACTCCACAAC 

R: GGTAGGCACACTGATGAATCTCATGTTGGG 

62 1.100 4.3 Acoplamento Awale & Kelly (2001); Kelly 

et al. (2003) 

SAB3 SCAR Co-5 Pv07 F: TGGCGCACACATAAGTTCTCACGG 

R: TGGCGCACACCATCAAAAAAGGTT 

67 400 12.9 Acoplamento Vallejo & Kelly (2001); 

Campa et al. (2005) 

SAZ20 SCAR Co-6 Pv07 F: ACCCCTCATGCAGGTTTTTA 

R: CATAATCCATTCATGCTCACC 

60 845 7,1 Acoplamento Kelly et al. (2003); Queiroz 

et al. (2004)  
aCromossomo; bTemperatura de anelamento dos primers
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Para os marcadores SB12, SF10 e g2303, as reações de PCR foram realizadas 

adotando o volume final de 10,0 µL. Os reagentes utilizados foram 5,0 µL de Qiagen 

Multiplex PCR Kit (Qiagen®, EUA), 1 µL de Q-Solution (Qiagen®, EUA), a 

concentração de primer e DNA foram 0,5 µM de primer e 30 ng de DNA para o marcador 

SB12, 2 µM de primer e 45 ng de DNA para o marcador g2303 e 10 µM de primer e 36 ng 

de DNA para o marcador SF10. Fragmentos de DNA também foram amplificadas para os 

marcadores SY20, SAS13, SH18, SAB3 e SAZ20 em reações contendo um volume final 

de 25 L. Cada reação continha 30 ng de DNA, 0,1 mM de cada DNTP, 2,0 mM de 

MgCl2, 10 mM/50 mM de Tris-HCl/KCl (pH 8,3), uma unidade da enzima Taq DNA 

polimerase, além de 0,2 M de cada primer específico. A termociclagem foi realizada no 

termociclador modelo Veriti (Applied Biosystems®, USA), e as condições de amplificação 

dos produtos de DNA dos genótipos de feijão utilizados na caracterização molecular com 

os oito marcadores encontram-se descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Condições de amplificação da Reação em Cadeia da Polimerase para oito 

marcadores moleculares utilizados na caracterização molecular de linhagens 
fontes de resistência. 

Marcador Condições de amplificação 

SB12 95ºC a 15 min; 30 ciclos de 95ºC a 1 min, 56ºC a 45 s, 72ºC a 2 min; e 72ºC por 7 min 

SF10 95ºC a 15 min; 40 ciclos de 94ºC a 30 s, 65ºC a 1min e 30 s, 72ºC a 1min e 30 s; e 72ºC a 7 min 

SY20  94ºC a 5 min; 35 ciclos de 94ºC a 15 s, 65ºC a 1min, 72ºC a 1 min e 30 s; e 72ºC por 7 min 

SAS13 94ºC a 5 min; 35 ciclos de 94ºC a 15 s, 72ºC a 1 min, 72ºC a 1 min e 30 s; e 72ºC por 7 min 

SH18 94ºC a 5 min; 35 ciclos de 94ºC a 15 s, 62ºC a 1 min, 72ºC a 1 min e 30 s; e 72ºC por 7 min 

SAB3 94ºC a 5 min; 35 ciclos de 94ºC a 15 s, 67ºC a 1 min, 72ºC a 1 min e 30 s; e 72ºC por 7 min 

SAZ 20 94ºC a 5 min; 35 ciclos de 94ºC a 15 s, 60ºC a 1 min, 72ºC a 1min e 30 s; e 72ºC por 7 min 

G2303 95ºC a 15 min; 40 ciclos de 94ºC a 30 s, 65ºC a 1 min e 30 s, 72ºC a 1min e 30 s; e 72ºC a 7 

min 

min - minutos; s - segundos 

Os produtos amplificados com os marcadores SF10, SY20, SAS13, SH18, 

SAB3, SAZ20 e g2303 foram submetidos à eletroforese horizontal, em gel de agarose 

1,5% com marcador de peso molecular de 100 pares de base (pb), para obtenção dos perfis 

de cada loco. Os géis foram corados com brometo de etídio e visualizados sob irradiação 

UV. O produto da PCR com o marcador SB12 foi submetido à eletroforese capilar em 

analisador automático de DNA, ABI 3500xL (Applied Biosystems) foi utilizado o 

marcador de peso molecular GeneScan 500 LIZ Size Standard (Life Technologies). A 

genotipagem final (allele calling) foi realizada no software GeneMapper (Applied 

Biosystems).
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3.3.3 Genotipagem com marcadores SNP 

 

A genotipagem visando o mapeamento genético do loco de resistência à 

antracnose presente na cultivar BRS Cometa com marcadores SNP foi realizada para 104 

plantas F2 proveniente do cruzamento Rosinha G2 × BRS Cometa, no Soybean Genomics 

and Improvement Laboratory, USDA-ARS/BARC-W (Beltsville, MD, EUA), utilizando o 

BARBean6K_3 Illumina Bead Chip, constituído por 5.398 SNPs, na plataforma de 

genotipagem Illumina Infinium HD Assay Ultra®, conforme descrito por Song et al. 

(2015). Posteriormente, os dados de genotipagem foram analisados no software 

GenomeStudio 2011.1 (Illumina, EUA) e checados manualmente.  

3.4 ANÁLISES GENÉTICO-ESTATÍSTICAS 

3.4.1 Testes de segregação 

As frequências fenotípicas, relação entre as plantas resistentes e suscetíveis 

observada nas populações segregantes estudadas, foram testadas por meio do teste de qui-

quadrado (χ2), com o auxílio do programa Genes (Cruz, 2013). Para os dados fenotípicos 

da geração F2 e F2:3 do cruzamento Rosinha G2 × BRS Cometa, as segregações esperadas 

foram de 3R_: 1rr e 1RR: 2Rr: 1rr, respectivamente, para aferir se o gene de resistência é 

dominante. Para o cruzamento BRS Horizonte × BRS Cometa, a segregação esperada foi 

de 15R1_R2_: 1r1r1r2r2 para aferir a hipótese de segregação independente. Os testes foram 

realizados adotando-se um nível de significância α = 5%.  

Foi utilizado o teste do qui-quadrado para testar a segregação do marcador 

SF10 em 100 progênies da população F2:3 Rosinha G2 × BRS Cometa, a segregação 

esperada testada foi de 3R_: 1rr, prevista para um marcador dominante. Também, foi 

utilizado para testar a co-segregação entre os marcadores polimórficos entre os genitores 

Rosinha G2 e BRS Cometa, e os dados fenotípicos na população F2:3 Rosinha G2 × BRS 

Cometa, a segregação esperada testada foi de 9R_M_: 3R_mm: 3rrM_: 1rrmm, para testar 

a hipótese de segregação independente entre o alelo de resistência e o marcador molecular. 

O teste foi realizado adotando-se um nível de significância α=5%, com auxílio do 

programa Genes (Cruz, 2013). 

Para o mapeamento genético, a segregação de cada marcador SNP na 

população F2 Rosinha G2 × BRS Cometa também foi testada pelo teste qui-quadrado (2), 

a frequência esperada foi de 1RR:2Rr:1rr (α = 5%). Com isso, os marcadores que possuíam 
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distorções de segregação foram eliminados da análise. O teste de qui-quadrado foi 

realizado com o auxílio do programa R-OneMap (Margarido et al., 2007). 

3.4.1 Análise de mapeamento genético e físico 

O mapeamento genético foi realizado adotando valor de LOD igual a 3,0 e 

frequência de recombinação r=0,30. A conversão da frequência de recombinação para 

centiMorgans (cM) foi realizada utilizando a distância de mapeamento de Kosambi 

(Kosambi, 1944). Para o mapeamento genético e a obtenção das distâncias genéticas entre 

os marcadores SNP foi utilizado o programa R-OneMap (Margarido et al., 2007) e Genes 

(Cruz, 2013). 

As sequências dos marcadores SNP que se agruparam com o loco de 

resistência da cultivar BRS Cometa, além dos marcadores SB12 (Co-33), g2303 (Co-34), 

BARCPVSSR04561 (Co-34), BARCPVSSR04570 (Co-34), SF10 (Co-34), g2685(Co-15) e 

g2467(Co-16), descritos como ligados a locos de resistência presentes no cromossomo 

Pv04, foram alinhadas contra o genoma de P. vulgaris, variedade Andina G19833, versão 

2.0 disponível no Phytozome (http://www.phytozome.net/commonbean.php) (Schmutz et 

al., 2014), e também contra o genoma da variedade Mesoamericana BAT 93, disponível no 

NCBI (National Center for Biotechnology Information - https://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

(Vlasova, et al., 2016), com o intuito de obter informações sobre a posição física dos 

marcadores e, consequentemente, a construção do mapa físico. Esse alinhamento com o 

genoma do feijão foi realizado utilizando a ferramenta BLASTn, no software NCBI 

BLAST +, versão 2.2.30+ (Camacho et al., 2009).  

A representação esquemática dos marcadores distribuídos ao longo dos 

cromossomos nos mapas genético e físico, contendo as distâncias genéticas e físicas, 

respectivamente, entre os marcadores e o loco de resistência à antracnose Co-Cometa, foi 

desenvolvida utilizando o software MapChart (Voorrips, 2002). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E MOLECULAR DE LINHAGENS FONTES 

DE RESISTÊNCIA À ANTRACNOSE 

 

As inoculações artificiais foram realizadas utilizando duas raças de C. 

lindemuthianum, selecionadas como uma das mais predominantes no Brasil: raça 73 

(isolado Cl 1143) e raça 81 (Cl 1164) (Alzate-Marin & Sartorato, 2004; Silva et al., 2007; 

Ribeiro et al., 2016). Os resultados obtidos permitiram identificar 13 linhagens resistentes 

às duas raças, MDRK (Co-1), Kaboon (Co-12), Perry Marrow (Co-13), AND 277 (Co-14), 

TO (Co-4), SEL 1308 (Co-42), PI207262 (Co-33 e Co-43), Ouro Negro (Co-34), TU (Co-5), 

AB136 (Co-6 e Co-8), Crioulo 159 (Co-16), BRS Cometa (Co-?) e BRS Horizonte (Co-?), 

as quais, deste modo, destacaram-se como potenciais fontes de resistência à antracnose. As 

cultivares BRS Horizonte e BRS Cometa vêm apresentando resistência à antracnose em 

campo e não possuem locos de resistência caracterizado. Assim, diante do espectro de 

resistência similar existente entre essas cultivares em campo foi realizado teste de alelismo 

para verificar se esses locos de resistência são distintos, sendo que na caracterização 

fenotípica BRS Horizonte e BRS Cometa apresentaram resistência às raças 73 e 81 (Tabela 

6). As linhagens Widusa, SEL 1360 e Jalo Vermelho apresentaram resistência apenas a 

raça 73, e as linhagens Cornell 49-242 e Pitanga apresentaram resistência apenas a raça 81. 

Das 27 linhagens caracterizadas, seis foram consideradas suscetíveis às duas raças testadas, 

México 222 (Co-3), BAT 93 (Co-35), H1 (Co-32), Michelite (Co-11), Jalo Listras Pretas 

(Co-13) e Corinthiano (Co-15), além das duas testemunhas (Rosinha G2 e IPA 09) (Tabela 

6). 
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Tabela 6. Reação à antracnose (C. lindemuthianum) de linhagens de feijoeiro-comum em ensaios conduzidos em ambiente controlado e 

caracterização molecular usando marcadores moleculares SCAR e STS ligados a locos de resistência à antracnose. 

Linhagem Pool Gênico 
Loco/alelo de 

resistência 
Cromossomo 

Patótipo de C. 

lindemuthianum 

Marcadores Moleculares 

73 81 
SB12 

(Co-33) 
SF10 

(Co-34) 
g2303 
(Co-34) 

SY20 
(Co-4) 

SAS13 
(Co-42) 

SH18 
(Co-42) 

SAB3 
(Co-5) 

SAZ20 
(Co-6) 

MDRK Andina Co-1 Pv01 R R 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kaboon Andina Co-1
2
 Pv01 R R 0 1 0 0 0 0 0 0 

Perry Marrow Andina Co-1
3
 Pv01 R R 0 0 0 0 0 0 0 0 

AND 277 Andina Co-1
4
 Pv01 R R 0 0 0 0 0 0 0 0 

Widusa Andina Co-1
5
 Pv01 R S 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cornell 49-242 Mesoamericano Co-2 Pv11 S R 1 1 1 0 0 0 0 0 

Mexico 222 Mesoamericano Co-3 Pv04 S S 0 1 1 0 0 0 0 0 

BAT 93 Mesoamericano Co-3
3
 Pv04 S S 1 1 1 0 0 0 0 0 

Ouro Negro Mesoamericano Co-34 Pv04 R R 1 1 1 0 0 0 0 0 

H1 Mesoamericano Co-3
5
 Pv04 S S 1 1 1 0 0 0 0 0 

TO Mesoamericano Co-4 Pv08 R R 0 0 1 1 0 0 0 0 

SEL 1308 Mesoamericano Co-4
2
 Pv08 R R 0 1 1 1 1 1 0 0 

PI 207262 Mesoamericano Co-4
3
 e Co-3

3
 Pv08 e Pv04 R R 1 1 1 1 1 0 0 0 

TU Mesoamericano Co-5 Pv07 R R 0 1 1 0 0 0 1 0 

SEL 1360 Mesoamericano Co-5
2
 Pv07 R S 0 1 1 0 0 0 1 0 

AB 136 Mesoamericano Co-6 e co-8 Pv07 e NDc R R 1 1 1 0 0 0 0 1 

Michelite Mesoamericano Co-11 NDc S S 0 0 1 0 0 0 0 0 

Jalo Vermelho Andina Co-12 NDc R S 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jalo Listras Pretas Andina Co-13 Pv03 S S 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pitanga Andina Co-14 Pv01 S R 1 1 1 0 0 0 0 0 

Corinthiano Andina Co-15 Pv04 S S 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crioulo 159 Mesoamericano Co-16 Pv04 R R 0 1 1 0 0 0 0 0 

BRS Cometa Mesoamericano Co-?
a
 ND R R 0 1 1 0 0 0 0 0 

BRS Horizonte Mesoamericano Co-?
a
 ND R R 1 1 1 0 0 0 0 0 

Rosinha G2 Mesoamericano TSb - S S 0 0 1 0 0 0 0 0 
IPA09 Mesoamericano TSb - S S 1 0 1 0 0 0 0 0 

Rudá Mesoamericano TSb - S S 0 0 1 0 0 0 0 0 
aLoco não caracterizado; bTestemunha suscetível; cND – informação não disponível; R- plantas resistentes; S-plantas suscetíveis; 1-presença de banda; 0-

ausência de banda
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A linhagem BAT 93 foi suscetível às raças 73 e 81 (Tabela 6), resultado esse 

contrário aos obtidos por Alzate-Marin et al. (2007). Jalo Listras Pretas apresentou 

suscetibilidade às raças 73 e 81 (Tabela 6). Resultados opostos aos obtidos por Vidigal-

Filho et al. (2007), nos quais Jalo Listras Pretas apresentou resistência a isolados destas 

mesmas raças. Adicionalmente, estudos realizados por Gonçalves-Vidigal et al. (2009) e 

Nanami et al. (2017) com a raça 73 demonstraram a resistência de Jalo Listras Pretas. A 

divergência desses resultados obtidos pode ser atribuída a variabilidade patogênica entre 

isolados de uma mesma raça de C. lindemuthianum. Estudos realizados por Costa et al. 

(2017) com 6 isolados da raça 65 observaram diferentes padrões de reação de resistência 

em uma mesma linhagem, confirmando a existência da variabilidade entre os isolados da 

mesma raça. Deste modo, a classificação de uma linhagem como resistente ou suscetível 

pode variar de acordo com o isolado utilizado (Costa et al., 2017). 

Os resultados apresentados evidenciam diferentes reações existentes entre as 

linhagens e demonstram a importância da caracterização fenotípica para auxiliar nas 

tomadas de decisões dos programas de melhoramento genético. O espectro de resistência 

apresentado pela cultivar BRS Cometa em relação as raças 73 (isolado Cl 1143) e 81 (Cl 

1164) é diferente dos apresentados por 11 linhagens (Widusa (Co-15), Cornell 49-242 (Co-

2), México 222 (Co-3), BAT 93 (Co-35), H1 (Co-32), SEL 1360 (Co-52), Michelite (Co-

11), Jalo Listras Pretas (Co-13), Jalo Vermelho (Co-12), Pitanga (Co-14) e Corinthiano 

(Co-15)) (Tabela 6). Esse resultado indica que o alelo de resistência à antracnose presente 

na cultivar BRS Cometa é distinto dos apresentados por essas 11 linhagens. Deste modo, 

esses resultados direcionam na escolha dos genitores nos programas de melhoramento, 

orientando nos cruzamentos. 

Os resultados das análises moleculares utilizando os marcadores SB12 (Co-33), 

SF10 (Co-34), g2303 (Co-34), SY20 (Co-4), SAS13 (Co-42), SH18 (Co-42), SAB3 (Co-5) e 

SAZ20 (Co-6), são apresentados na Tabela 6. O marcador SB12 apresentou produto de 

amplificação para a linhagem BAT93 (Co-33), conforme esperado, e também para as 

linhagens Widusa, Cornell 49-242, Ouro Negro, H1, PI207262, AB136, Pitanga e a 

testemunha suscetível IPA09, que não apresentam o alelo Co-33, indicando, deste modo, a 

inespecificidade desse marcador. 

Os marcadores moleculares SF10 (Co-34) e g2303 (Co-34) não apresentaram 

potencial para diferenciar as cultivares portadoras do alelo Co-34, pois apresentaram
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 amplificação para outras linhagens com diferentes alelos (Tabela 6). De 29 linhagens, 16 

apresentaram amplificação para o marcador SF10 e 20 para o marcador g2303. Apenas o 

marcador SF10 apresentou polimorfismo entre os genitores da população F2 Rosinha G2 × 

BRS Cometa e, dessa forma, foi utilizado para ser inserido no mapa genético desenvolvido 

usando esta população e, sobretudo, em análise de co-segregação entre este marcador e o 

loco de resistência presente em BRS Cometa. 

O marcador SY20 apresentou amplificação específica para as linhagens que 

possuem algum alelo do loco Co-4; TO (Co-4), SEL 1308 (Co-42) e PI 207262 (Co-43). O 

marcador SAZ20 apresentou amplificação apenas para a linhagem AB136, a qual possui o 

alelo Co-6. Deste modo, esses marcadores possibilitaram discriminar as linhagens que 

possuem alelos dos locos de resistência Co-4 e Co-6, respectivamente. Os marcadores 

SCAR SY20 e SAZ20 foram desenvolvidos por Queiroz et al. (2004) com o objetivo de 

identificar o alelo Co-4 e Co-6, respectivamente. Assim, os resultados apresentados nesse 

trabalho confirmam a eficiência desses marcadores na identificação desses alelos.  

O marcador SAB3 (Co-5) apresentou amplificação para as linhagens TU e SEL 

1360, linhagens essas que possuem o alelo Co-5, mostrando, assim, que se trata de um 

marcador específico. Resultados esses, que corroboram com os obtidos por Campa et al. 

(2009) que utilizaram esse marcador para verificar a resistência genética nas linhagens TU 

e MDRK, confirmando a eficiência desse marcador. O marcador SAS13, caracterizado 

como ligado ao alelo Co-42 de resistência à antracnose, amplificou o DNA das linhagens 

SEL 1308 (Co-42) e PI 207262 (Co-43). Resultados semelhantes aos obtidos por Alzate-

Marin et al. (2002b) indicando a eficiência desse marcador na identificação dos alelos Co-

42 e Co-43, mas sem discriminá-los. O marcador SH18 (Co-42) apresentou amplificação 

apenas para a linhagem SEL 1308, assim foi específico para o alelo Co-42. Com isso, os 

marcadores SAS13 e SH18 demonstram ser uma boa ferramenta nos programas de 

melhoramento. Estudos realizados por Awale & Kelly (2001) também confirmaram a 

eficiência dos marcadores SAS13 e SH18. Deste modo, esses resultados são semelhantes 

aos obtidos por Beraldo et al. (2009) que utilizou em seus estudos os marcadores SAZ20, 

SAB3, SAS13 e SH18 na avaliação de 42 genitores e 76 linhagens de feijoeiro-comum 

desenvolvidas no Programa de Melhoramento do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

e confirmaram que esses marcadores são eficientes na detecção dos alelos de resistência.  

Como resultado, foi observado que cinco marcadores avaliados (SY20, SAS13, 

SAB3, SAZ20 e SH18) apresentaram produto de amplificação para alelos dos locos para os 
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quais foram identificados, demonstrando, portanto, serem ferramentas úteis na seleção 

assistida. O resultado da caracterização molecular indicou que a resistência à antracnose 

presente em BRS Cometa pode ser governada pelo loco Co-3 ou outro loco de resistência 

presente no cromossomo Pv04, uma vez que BRS Cometa apresentou amplificação apenas 

para os marcadores SF10 e g2303, que são ligados ao loco Co-3. 

Esses estudos de caracterização fenotípica e molecular são úteis para aferir 

quanto à reação de resistência ou suscetibilidade na presença de algumas raças de C. 

lindemuthianum, e para confirmar a presença ou ausência de alelos de resistência à 

antracnose nos genótipos testados. Deste modo, auxiliam os programas de melhoramento 

na caracterização de linhagens fontes de resistência. 

4.2 ESTUDO DE HERANÇA 

 

Os resultados do estudo de herança da resistência à antracnose nas populações 

F2 e F2:3 do cruzamento Rosinha G2 × BRS Cometa e do teste de alelismo com a população 

F2 BRS Horizonte × BRS Cometa são apresentados na Tabela 7. Entre as 300 plantas 

avaliadas da população F2 obtida do cruzamento Rosinha G2 × BRS Cometa inoculadas 

com o patótipo Cl 1247 (raça 91), 230 foram resistentes e 70 suscetíveis, resultado este que 

se ajusta à proporção esperada de três plantas resistentes para uma suscetível (3R_: 1rr), 

com valor de 2 de 0,4 e probabilidade de 50,50% (Tabela 7), o qual indica que a 

resistência na cultivar BRS Cometa é monogênica dominante. A inoculação de 104 

progênies da população F2:3 Rosinha G2 × BRS Cometa com a raça 91 de C. 

lindemuthianum (isolado Cl 1247) foi realizado por Vieira (2015) e se ajustou à razão 

esperada 1RR: 2Rr: 1rr, com valor de qui-quadrado de 0,0 e probabilidade de 100% 

(Tabela 7). Esse resultado confirma que a resistência da cultivar BRS Cometa à raça 91 de 

C. lindemuthianum (isolado Cl 1247) é condicionada por um único gene dominante. Deste 

modo, esses resultados corroboram ao real obtido no patossistema, uma vez que para os 14 

locos de resistência à antracnose já caracterizados para o feijoeiro-comum foi verificado 

que 13 possuem o mesmo padrão de resistência, monogênica dominante (Co-1, Co-2, Co-

3, Co-4, Co-5, Co-6, Co-11, Co-12, Co-13, Co-14, Co-15, Co-16, Co-17) (BIC, 2017).  
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Tabela 7. Segregação da resistência à antracnose do feijoeiro-comum, doença causada pelo fungo C. lindemuthianum, nas populações F2 e F2:3 
provenientes do cruzamento Rosinha G2 × BRS Cometa e na população F2 proveniente do cruzamento BRS Horizonte × BRS 

Cometa. 

Genitor/População 
Nº de 

plantas 
Isolado/marcador 

Razão 

segregação 

(R:S) 

FEa (R:S) FOb(R:S) 2 P(%)c 

BRS Cometad 16 Cl 1247 (raça 91) 1:0 16:0 16:0 - - 

BRS Cometad 16 Cl 672 (raça 89) 1:0 16:0 16:0 - - 

Rosinha G2d 16 Cl 1247 (raça 91) 0:1 0:16 0:16 - - 

Rosinha G2d 16 Cl 672 (raça 89) 0:1 0:16 0:16 - - 

BRS Horizonte 16 Cl 672 (raça 89) 1:0 16:0 16:0 - - 

IPA 7419d 16 Cl 672 (raça 89) 0:1 0:16 0:16 - - 

SEL 1308d 16 Cl 1247 (91) 1:0 16:0 16:0 - - 

SEL 1308d 16 Cl 672 (raça 89) 1:0 16:0 16:0 - - 

F2 (Rosinha G2 × BRS Cometa) 300 Cl 1247 (91) 3:1 225:75 230:70 0,4 50,5 

F2:3 (Rosinha G2 × BRS Cometa)e 104 Cl 1247 (91) 1:2:1 26:52:26 26:52:26 0,0 100,0 

F2:3 (Rosinha G2 × BRS Cometa) 100 SF10 3:1 75:25 75:25 0,0 100,0 

F2:3 (Rosinha G2 × BRS Cometa) 100 SF10 e Cl 1247 (91) 9:3:3:1 56:19:19:6 53:22:13:12 7,8 5,0 

F2 (BRS Horizonte × BRS Cometa) 317 Cl 672 (raça 89) 15:1 297:20 302:15 1,2 26,4 
aFrequência esperada (FE); bfrequência observada (FO); cprobabilidade do teste de qui-quadrado (2); dtestemunhas; eFonte: Vieira (2015); R: plantas 

resistentes; S: plantas suscetíveis. 
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Foi realizado teste de alelismo para a população F2 proveniente do cruzamento 

entre as cultivares BRS Horizonte e BRS Cometa, com o patótipo Cl 672 (raça 89), 302 

plantas apresentaram resistentes e 15 suscetíveis, frequência esta que se ajusta à razão de 

segregação de 15R1_R2_: 1r1r1r2r2, com valor de 2 de 1,24 e probabilidade de 26,41% 

(Tabela 7). Esse resultado confirma que a resistência à antracnose em BRS Cometa é 

monogênica dominante, e que BRS Horizonte e BRS Cometa possuem genes 

independentes. A realização do teste de alelismo é importante, pois permite verificar o 

número de genes que atuam na reação de resistência e se esses são diferentes de outros já 

identificados. Gonçalves-Vidigal et al. (2007), realizaram o teste de alelismo com uma 

população proveniente do cruzamento Michelite com outras linhagens caracterizadas 

fontes de resistência, MDRK (Co-1), Cornell 49242 (Co-2), TO (Co-4), TU (Co-5), AB 

136 (Co-6), e observaram segregação de 15 plantas resistentes para 1 planta suscetível, 

indicando ser um gene independente dos que já foram caracterizados. Resultados 

semelhantes também foram obtidos por Gonçalvez-Vidigal et al. (2008) que identificaram 

o loco de resistência Co-12, cujo alelo de resistência foi identificado em Jalo Vermelho, o 

teste de alelismo demonstrou que esse gene de resistência é distinto dos já identificados nas 

linhagens México 222 (Co-3), BAT 93 (Co-9), Ouro Negro (Co-10), Michelite (Co-11), 

MDRK (Co-1),Kaboon (Co-12), Perry Marrow (Co-13), Widusa (Co-15), Cornell 49-242 

(Co-2), TO (Co-4), AB 136 (Co-6), Jalo Listras Pretas (Co-13) e TU (Co-5). Várias 

pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de caracterizar a resistência à antracnose. 

Trabalhos recentes realizados por Castro et al (2017) identificaram um gene de resistência 

dominante na linhagem Paloma, provisoriamente denominado Co-Pa. Teste de alelismo 

realizado com as raças 2047 e 3481 de C. lindemuthianum observou segregação de 

15R:1S, indicando que Co-Pa é independente de outros já identificados, Co-1, Co-2, Co-3, 

Co-4, Co-5, Co-6, Co-12, Co-13, Co-14, Co-15 e Co-16. 

Na caracterização molecular o marcador SF10, ligado ao alelo Co-34, foi 

polimórfico entre os genitores da população F2:3 do cruzamento Rosinha G2 × BRS 

Cometa (Tabela 6), sendo, assim, foi utilizado em análises com 100 progênies dessa 

população.  O teste de qui-quadrado realizado para testar a segregação desse marcador na 

população se ajustou à razão esperada (3R: 1S), com valor de qui-quadrado de 0,0 e 

probabilidade de 100% (Tabela 7). Também foi realizado análise de co-segregação com o 

loco de resistência à antracnose presente na cultivar BRS Cometa. O padrão de segregação 
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entre marcador e fenótipo observado nas 100 progênies F2:3 do cruzamento Rosinha G2 × 

BRS Cometa e não se ajustou à razão esperada para a hipótese de segregação independente 

(9R_M_: 3R_mm: 3rrM_: 1rrmm), com 2 de 7,81 e probabilidade de 5,02% (Tabela 7). O 

resultado indica que os locos não são independentes, ou seja, Co-Cometa e Co-34 estão 

ligados a uma distância inferior a 50 cM. Deste modo, o marcador SF10 foi inserido no 

mapa genético. 

A cultivar BRS Cometa possui plantas com porte ereto, precocidade (ciclo em 

média de 78 dias, da emergência à maturação fisiológica), uniformidade de coloração e 

tamanho dos grãos, alto teor de ferro e zinco, além de apresentar resistência à antracnose 

em campo (Faria et al., 2008). Essa cultivar foi inicialmente avaliada como linhagem elite 

nos ensaios de valor de cultivo e uso (VCU) do ciclo 2003/2004, pelo programa de 

melhoramento da Embrapa, e vem sendo utilizada como testemunha há 15 anos em ensaios 

de campo, sempre apresentando resistência. Pereira et al. (2018) realizaram estudos que 

também destacam a resistência à antracnose dessa cultivar, foram realizados ensaios em 

oito ambientes no período de 2008 a 2010 com diferentes raças de C. lindemuthianum, 

sendo que BRS Cometa apresentou alta resistência, adaptabilidade e estabilidade à 

antracnose. Em relação a outras fontes de resistência à antracnose já identificadas, essa 

cultivar se destaca por apresentar grãos do tipo carioca, que são os preferidos pelo 

consumidor brasileiro. Deste modo, trata-se da primeira fonte de resistência à antracnose 

identificado em material de grãos do tipo carioca. A caracterização do loco de resistência à 

antracnose em uma cultivar elite como a BRS Cometa irá auxiliar sobremaneira os 

programas de melhoramento do feijoeiro-comum que possuem como objetivo a resistência 

à antracnose, os quais poderão utilizar esta fonte em cruzamentos elite para grãos tipo 

carioca. 

4.3 MAPEAMENTO GENÉTICO E FÍSICO  

 

Na genotipagem da população F2 Rosinha G2 × BRS Cometa com 5.398 

marcadores SNP, foram obtidos valores de Call rate variando de 0,88 a 0,99, indicando 

baixo número de dados perdidos. Dos 5.398 SNPs (100%) testados, 4.990 SNPs (92,44%) 

apresentaram amplificação para o conjunto de amostras avaliadas e foram devidamente 

genotipadas (dados úteis e confiáveis), 1.242 SNPs (23,01%) foram polimórficos e 

funcionaram com elevada eficiência, amplificando para mais de 90% dos genótipos 
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avaliados. Estes 1.242 marcadores SNP foram então submetidos ao teste do qui-quadrado 

(2), usando como critério a frequência esperada para uma população F2, 1RR:2Rr:1rr 

(p<0,05). Deste modo, na análise de mapeamento genético foram considerados 880 SNPs, 

os quais apresentaram a segregação esperada (1RR:2Rr:1rr) (Tabela 8). Foi observada 

distorção de segregação para 362 SNPs (29,15%), valor superior ao esperado (5%). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Jung et al. (1996), que utilizaram 128 progênies 

F6 proveniente do cruzamento BAC 6 × HT 7719, ambos os genitores de origem 

mesoamericano, no qual obtiveram 22,62% dos marcadores distorcidos. A causa da 

ocorrência da alta distorção de segregação é desconhecida, entretanto, vários fatores 

podem ter contribuído para esse resultado (Jung et al., 1996). Segundo Grisi (2006) a 

distorção de segregação pode ser devido ao efeito amostral, levando a estimativas 

distorcidas da taxa de segregação de um loco em função do número insuficiente de eventos 

meióticos amostrados, ou pode ter base biológica, que podem ocorrer devido a causas 

fisiológicas, ambientais ou genéticas. Um dos eventos de base biológica podem ser 

competição do tubo, pólens letais, fertilização preferencial, eliminação seletiva de zigotos, 

aborto de gametas (Liang et al., 2006). Entretanto, como a população utilizada foi derivada 

do cruzamento entre genitores do mesmo pool gênico a distorção de base biológica é o 

menos esperado. Assim, uma possível justificativa é a distorção pelo efeito amostral, sendo 

que foi utilizado na análise 104 plantas F2. De acordo com Oliveira et al. (2004) a 

utilização de marcadores distorcidos na análise de mapeamento pode ocasionar acréscimo 

na estimativa da distância genética entre os marcadores. Deste modo, os marcadores que 

apresentaram distorção de segregação foram excluídos da análise de mapeamento.  

No mapeamento genético os 880 marcadores SNPs foram separados em 11 

grupos de ligação, que correspondem ao número de cromossomos do feijoeiro-comum. O 

tamanho dos grupos de ligação variou de 104,5 cM (Pv02) a 58,4 cM (Pv10) e o número 

de marcadores presentes em cada grupo de ligação variou de 36 (Pv03) a 160 (Pv05) 

(Tabela 8). 
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Tabela 8. Número de marcadores SNP mapeados em cada grupo de ligação (GL), número 

de SNPs sem distorção e tamanho do grupo de ligação no mapa genético gerado 
utilizando a população F2:3 Rosinha G2 × BRS Cometa. 

Grupo de Ligação 

(GL) 

Nº de SNPs por 

GL 

Nº de SNPs com 

segregação 1:2:1 

% de SNPs com 

segregação 1:2:1 

Tamanho do 

GL (cM) 

Pv01 87 53 60,92% 74,8 

Pv02 154 140 90,91% 104,5 

Pv03 75 36 48,00% 72,4 

Pv04 110 46 41,82% 70,3 

Pv05 188 160 85,11% 73,3 

Pv06 127 95 74,80% 60,8 

Pv07 72 54 75,00% 71,9 

Pv08 91 55 60,44% 62,3 

Pv09 79 58 73,42% 80,6 

Pv10 151 119 78,81% 58,4 

Pv11 108 64 59,26% 99,9 

Total 1242 880 70,85% 829,1 

 

A análise de mapeamento agrupou o loco de resistência à antracnose presente 

na cultivar BRS Cometa (Co-Cometa) com outros 46 marcadores SNP no cromossomo 

Pv04 (Figura 1a). O cromossomo Pv04 é considerado um dos mais importantes (Sousa et 

al. 2015), pois além de terem sido mapeados outros locos de resistência a C. 

lindemuthianum (Co-3, Co-15 e Co-16), também possui dois locos de resistência à 

Pseudocercospora griseola (Sacc) Ferr. (Phg-3 e Phg-4), agente causal da mancha-angular 

(Gonçalves-Vidigal et al., 2013; Keller et al., 2015; Souza et al., 2016), dois locos de 

resistência a Uromyces appendiculatus (Pers) Unger (Ur-5 e Ur-14), agente causal da 

ferrugem (Miklas et al., 2002; Souza et al. 2011), e um loco de resistência a Pseudomonas 

syringa pv. phaseolicola (Pse-6), agente causal do crestamento bacteriano aureolado do 

feijoeiro (Miklas et al., 2014). O mapeamento de locos de resistência à antracnose auxilia 

os programas de melhoramento, assim, é importante identificar marcadores moleculares 

ligados a eles. Deste modo, a utilização dessa ferramenta nos programas de melhoramento 

otimiza o tempo necessário para confirmar a presença do loco de resistência nos genótipos 

promissores.  
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Figura 1. Mapas genético e físico evidenciando a localização do loco de resistência à antracnose presente na cultivar de feijão carioca BRS 
Cometa (Co-Cometa) no cromossomo Pv04 do feijoeiro-comum. a) Posição genética do loco de resistência à antracnose presente 
na cultivar de feijão carioca BRS Cometa (Co-Cometa); b) Posição física dos marcadores obtida pelo alinhamento com a 

sequência do genoma Andino do feijão (genótipo G19833), evidenciando a distância do loco Co-Cometa 
(BARCPV_1.0_Chr04_354682_G_A) em relação aos locos Co-3, Co-15 e Co-16; c) Posição física dos marcadores obtida pelo 

alinhamento com a sequência do genoma Mesoamericano do feijão (genótipo BAT 93), evidenciando a distância do loco Co-
Cometa (BARCPV_1.0_Chr04_354682_G_A) em relação aos locos Co-3, Co-15 e Co-16. 
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Mendez-Vigo et al. (2002) obtiveram o marcador SCAR SB12 ligado ao loco 

Co-9, hoje caracterizado como Co-33, presente nas linhagens PI 207262 e BAT 93. Esse 

marcador se posicionou a 2,9 cM do alelo Co-33. Pesquisas realizadas por Gonçalves-

Vidigal et al. (2013) com a cultivar Ouro Negro identificaram o marcador g2303 a uma 

distância de 3,4 cM do alelo Co-34, e verificaram que esse marcador também está ligado ao 

loco de resistência Phg-3, que confere resistência a mancha-angular. No mapeamento 

genético realizado por esses autores, o marcador g2303 se encontra a 19,0 cM de g2467, 

que é ligado ao loco Co-16. Sousa et al. (2015) mapearam o loco de resistência presente na 

linhagem Corinthiano (Co-15) no cromossomo Pv04 e identificaram o marcador STS 

g2685 como ligado a 5,6 cM desse loco. Através do mapeamento genético, foi verificado 

que o loco Co-15 se encontra a 63,6 cM do marcador g2303 (Co-34), demonstrando que 

Co-15 é distinto de Co-34.  

Mais recentemente, Coimbra-Gonçalves et al. (2016) realizaram o mapeamento 

do loco Co-16, presente na linhagem Crioulo 159, no cromossomo Pv04 e identificaram o 

marcador STS g2467 ligado a 4,8 cM. A análise de mapeamento genético identificou que 

Co-16 está a 19,1 cM de g2303 (Co-34), 26,8 cM de SF10 (Co-34) e 77,0 cM de g2685 

(Co-15). Além disso, também analisaram os marcadores SSR BARCPVSSR04561 e 

BARCPVSSR04570, identificados como ligados ao alelo Co-34, e observaram variação 

nos tamanhos dos fragmentos derivados da PCR quando amplificados nas linhagens 

Crioulo 159 e Ouro Negro, indicativo de polimorfismo genético nessa região do genoma, e 

concluíram que o loco de resistência de Crioulo 159 é diferente dos locos presentes em 

Ouro Negro e Corinthiano. Nos trabalhos realizados Gonçalves-Vidigal et al. (2013), 

Sousa et al. (2015) e Coimbra-Gonçalves et al. (2016), foi verificado que o marcador SF10, 

ligado ao alelo Co-34, se encontra a 7,8 cM do marcador g2303, também ligado ao alelo 

Co-34.  

No presente estudo, foram utilizados os marcadores g2303, SB12 e SF10, 

ligados ao loco Co-3, para a caracterização molecular dos genitores Rosinha G2 e BRS 

Cometa (Tabela 6). Entretanto, apenas o marcador SF10, ligado ao alelo Co-34 presente na 

cultivar Ouro Negro, apresentou polimorfismo entre estes genitores e foi utilizado na 

análise de co-segregação na população F2 Rosinha G2 × BRS Cometa para verificar a 

hipótese de segregação independente, porém a análise de segregação revelou que o 
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marcador não se ajustou à proporção esperada de 9R_M_: 3R_mm: 3rrM_: 1rrmm, 

indicando que esses locos estão ligados (2 = 7,81 e P = 5,02%) (Tabela 7). Assim, foi 

realizado o mapeamento genético com o marcador SF10 para verificar a distância genética 

entre este marcador e o loco de resistência presente em BRS Cometa. Na análise, o 

marcador SF10 se posicionou a 24,8 cM do loco de resistência Co-Cometa (Figura 1a). 

Este resultado indica que os locos presentes em BRS Cometa (Co-Cometa) e Ouro Negro 

(Co-34), embora estejam no cromossomo Pv04, provavelmente são locos distintos, em 

virtude da considerável distância genética. O marcador que se apresentou como mais 

próximo do loco de resistência presente em BRS Cometa foi o SNP 

BARCPV_1.0_Chr04_354682_G_A, a 11,4 cM (Figura 1a). Assim, esse marcador foi 

incluído como referência da posição de Co-Cometa no mapa físico, permitindo visualizar a 

distância desse loco de resistência em relação a outros marcadores já caracterizados como 

ligados a outros locos de resistência à antracnose anteriormente identificados (Figura 1b e 

1c). 

O mapa físico foi construído a partir do alinhamento dos marcadores que co-

segregaram na análise de ligação com os genomas Andino (genótipo G19833) e 

Mesoamericano (genótipo BAT 93) do feijão (Figura 1b e 1c). A análise de alinhamento 

realizada com os dois genomas, conforme esperado, demonstrou que os 46 marcadores 

SNP mapeados no cromossomo Pv04 (Tabela 8), além dos marcadores 

BARCPVSSR04561 (Co-34), BARCPVSSR04570 (Co-34), g2685 (Co-15) e g2467 (Co-

16), encontram-se fisicamente posicionados no cromossomo Pv04. Os marcadores SB12, 

g2303 e SF10 se alinharam em uma região genômica diferente de Pv04. O marcador SB12, 

que é caracterizado como ligado ao alelo Co-32 presente no cromossomo Pv04, não se 

alinhou à sequência dos genomas Andino e Mesoamericano para esse cromossomo, assim 

não foi possível verificar em qual cromossomo esse marcador se encontra posicionado. No 

alinhamento da sequência do marcador g2303 (Co-34) com o genoma Andino, foi 

confirmada a sua localização no cromossomo Pv04, entretanto, para o genoma 

Mesoamericano esse marcador se alinhou ao cromossomo Pv08. O marcador SF10 foi 

fisicamente posicionado no cromossomo Pv10, tanto na análise com o genoma Andino 

quanto com o Mesoamericano. Entretanto, este é um marcador caracterizado como ligado 

ao alelo Co-34 presente na cultivar Ouro Negro, em Pv04. Diante dos resultados de 

alinhamento da sequência dos marcadores com os genomas Andino e Mesoamericano, é 
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possível observar que o ordenamento físico pode estar com algum viés. Deste modo, esse 

trabalho realça, de forma pioneira, a diferença no ordenamento dos marcadores em relação 

ao genoma Andino e Mesoamericano, indicando que há oportunidade de melhorar a 

montagem do genoma do feijão. 

No mapa físico construído a partir do alinhamento da sequência dos 

marcadores com a sequência do genoma Andino (Figura 1b), verificou-se que o marcador 

mais próximo do loco Co-Cometa é o BARCPVSSR04570 (Co-34), a uma distância de 

139.157 pares de base (pb). Co-Cometa está a uma distância física de 9.432.510,0 pb do 

loco Co-15, cujo alelo de resistência foi identificado na linhagem Corinthiano, de origem 

Andina. Em relação ao loco Co-16, cujo alelo de resistência foi identificado na linhagem 

Crioulo 159, foi observado um intervalo de 1.262.069,0 pb em relação ao loco Co-Cometa 

(Figura 1b). Desse modo, verificou-se que o loco Co-Cometa apresentou uma distância 

física elevada em relação aos locos Co-3, Co-15 e Co-16. A estimativa geral para a 

distância entre dois genes no genoma Andino é de 17.392 pb, entretanto esse valor pode 

variar ao longo do genoma (Schumtz et al., 2014). Deste modo, sugere-se que o loco de 

resistência à antracnose Co-Cometa é distinto dos locos Co-3, Co-15 e Co-16. 

Quando o alinhamento foi realizado considerando o genoma Mesoamericano 

do feijão (Figura 1c), o marcador SSR BARCPVSSR04564, ligado ao alelo Co-34, foi 

identificado como o mais próximo ao loco Co-Cometa, com uma distância de 13.595,5 pb. 

O loco de resistência Co-16 (Crioulo 159) posicionou-se a 174.864,5 pb do loco Co-

Cometa. Por fim, o loco Co-15 (Corinthiano) foi o que se posicionou mais distante, com 

intervalo de 599.115,0 pb do loco Co-Cometa (Figura 1c). De maneira geral, a distância 

entre dois genes no genoma Mesoamericano é 18.025 pb, porém esse intervalo pode ser 

maior ou menor uma vez que a distribuição dos genes ao longo do genoma não é 

homogênea (Vlasova et al., 2016). Assim, conforme também proposto por meio do 

alinhamento como o genoma Andino, sugere-se que o loco Co-Cometa seja distinto dos 

locos Co-15 e Co-16. Entretanto, o marcador SSR BARCPVSSR04564 ligado ao alelo Co-

34, presente em Ouro Negro (Co-34) se apresentou a uma distância inferior de 18.025 pb do 

loco Co-Cometa. Desta forma, uma população F2 está sendo gerada a partir do cruzamento 

entre BRS Cometa e Ouro Negro para a realização de um teste de alelismo para verificar a 

independência ou não desses locos. É interessante também ressaltar que essas cultivares 

 



     
  

49 

 

 

apresentaram espectro de resistência similar em relação à reação às raças 73 e 81 de C. 

lindemuthianum (Tabela 6). 

Espera-se que as informações geradas nos mapas físicos sejam comparadas às 

dos mapas genéticos, e vice-versa, pois os dois devem refletir a mesma estrutura genômica, 

ou seja, a ordem dos marcadores deve ser a mesma, embora as distâncias possam variar. 

Adicionalmente, segundo Vlasova et al. (2016), os locos de resistência são compartilhados 

entre os dois genomas do feijão, Andino e Mesoamericano, sendo que as diferenças de 

reação a doenças são devidas a polimorfismos ocorridos entre alelos dos locos de 

resistência. Nesse estudo, foram observadas inconsistências na ordem dos marcadores 

estimadas nos mapas de ligação e físico, ou seja, a posição genética variou em relação a 

posição física dos marcadores. No alinhamento com o genoma Andino, o loco Co-Cometa 

mostrou-se distante do loco Co-3 (139.157,0 pb) e, portanto, sugere-se que sejam distintos, 

enquanto no alinhamento com o genoma Mesoamericano, a distância entre os mesmos foi 

bastante inferior (13.595,5 pb), menor que a distância média entre dois genes no genoma 

Mesoamericano (18.025,0 pb). As distorções avaliadas entre os alinhamentos se devem, 

provavelmente, à equívocos nos ordenamentos dos genomas físicos. Os genomas Andino e 

Mesoamericanos foram gerados por sequenciamento Illumina (fragmentos pequenos) e 

ordenados com o auxílio de mapas de ligação construídos a partir de populações contendo 

número variável de progênies e grande número de SNPs, o que tornou a resolução da 

ordem dos marcadores uma questão mais complexa que pode resultar em erros de 

ordenamento, refletindo no mapa físico. Para o genoma Mesoamericano, o ordenamento

dos scaffolds foi realizado com o auxílio do mapa genético desenvolvido usando a 

população BAT 93 x Jalo EPP 558 composta de 60 RILs (F5) (Vlasova, et al., 2016). Para

o genoma Andino, foi utilizada uma população F2 composta de 262 indivíduos e derivada 

do cruzamento entre as cultivares Stampede e Red Hawk, sendo esta genotipada com o 

BARCBEAN6K_1 BeadChip (Schmutz et al., 2014).  

Nesse cenário, o mapa do genoma Andino provavelmente teve um 

ordenamento mais confiável quando comparado com o Mesoamericano. Isso explica o fato
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da população F2 utilizada nesse estudo para o mapeamento do loco de resistência em BRS 

Cometa ter apresentado um ordenamento baseado em recombinação mais coerente com o 

genoma físico Andino e não com o genoma Mesoamericano, apesar de ser proveniente de 

genitores mesoamericanos. Certamente essas alterações de ordenamento não podem ser 

tomadas como uma evidência de qualquer ocorrência biológica entre genótipos de uma 

mesma espécie, a menos que outros estudos de validação sejam feitos. Ordenamentos 

inconsistentes de marcadores, em geral, são reflexo de tamanho amostral e fontes de erros 

experimental. No caso do genoma Mesoamericano, que apresenta um grande potencial 

para a identificação detalhada de regiões genômica de interesse, o desenvolvimento de um 

mapa genético de alta resolução seria de grande valor para se propor uma remontagem do 

genoma Mesoamericano. Para os marcadores SNP presentes no cromossomo Pv04 foi 

estimada a relação entre a distância genética e a distância física observada no genoma 

Andino (Tabela 9). Com os resultados obtidos foi possível observar que a relação entre pb 

e cM não é homogenia ao longo do cromossomo Pv04. Um exemplo disto é o fato da 

distância genética entre os marcadores BARCPV_1.0_Chr04_1845589_T_C e 

BARCPV_1.0_Chr04_1918812_C_T e BARCPV_1.0_Chr04_44332790_G_A e 

BARCPV_1.0_Chr04_44553420_C_T serem as mesmas (5,4 cM), entretanto, apresentam 

diferentes distâncias físicas (73226,0 pb e 222915,0 pb, respectivamente), resultando assim 

em distintas relações, ou seja, a cada cM existe 13.560,4 pb e 41.280,6 pb, respectivamente 

(Tabela 9). Deste modo, é evidente a variação existente na relação entre distância física e 

fração de recombinação, ou seja, não existe uma relação exata entre pb e cM. Isso pode 

acontecer porque no genoma físico podem existir regiões de hotspots de recombinação que 

são interpretadas no mapa genético como grandes distâncias de recombinação, o que não 

corresponde ao real. Por outro lado, regiões do genoma distantes fisicamente, mas com 

pouca recombinação, podem ser interpretadas como próximas com base na frequência de 

recombinação. 
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Tabela 9. Estimativa de relação entre distância física (pb) e distância genética (cM) de 
marcadores SNP mapeados no cromossomo Pv04 do feijoeiro-comum. 

Relação dos marcadores SNP 
Distância 

física (pb) 

Distância 

genética (cM) 

Relação 

(pb/cM) 

BARCPV_1.0_Chr04_354682_G_A e 
BARCPV_1.0_Chr04_554477_A_G 220.278,0 0,9 244.753,3 

BARCPV_1.0_Chr04_554477_A_G e 
BARCPV_1.0_Chr04_1845589_T_C 1.635.868,0 2,9 564.092,4 

BARCPV_1.0_Chr04_1845589_T_C e 
BARCPV_1.0_Chr04_1918812_C_T 73.226,0 5,4 13.560,4 

BARCPV_1.0_Chr04_1918812_C_T e 
BARCPV_1.0_Chr04_2268535_C_T 340.417,0 4,3 79.166,7 

BARCPV_1.0_Chr04_2268535_C_T e 
BARCPV_1.0_Chr04_2608903_A_G 347.974,0 1,5 231.982,7 

BARCPV_1.0_Chr04_2608903_A_G e 
BARCPV_1.0_Chr04_26530810_G_A 23.133.298,0 24,3 951.987,6 

BARCPV_1.0_Chr04_26530810_G_A e 
BARCPV_1.0_Chr04_43104960_T_C 19.174.588,0 14,7 1.304.393,7 

BARCPV_1.0_Chr04_43104960_T_C e 
BARCPV_1.0_Chr04_44332790_G_A 1.371.444,0 8,0 171.430,5 

BARCPV_1.0_Chr04_44332790_G_A e 
BARCPV_1.0_Chr04_44553420_C_T 222.915,0 5,4 41.280,6 

 

A genotipagem realizada com o BARBean6K_3 Illumina Bead Chip, 

constituído por 5.398 SNPs, embora satisfatória para mapear o loco de resistência presente 

em BRS Cometa no cromossomo Pv04, não apresentou saturação adequada, pois vários 

marcadores foram descartados, alguns por não apresentarem polimorfismo e outros por 

apresentarem segregação distorcida da esperada para a população avaliada. Desta forma, o 

marcador mais próximo ao loco de resistência foi o BARCPV_1.0_Chr04_354682_G_A, 

posicionado a 11,4 cM. Isso se deve ao fato desse chip ter sido desenvolvido para o 

germoplasma de interesse científico e comercial nos Estados Unidos, predominantemente 

de origem Andina, diferente do germoplasma mesoamericano predominante no Brasil. 

Assim, esforços adicionais estão em curso para o mapeamento fino da região em que se 

encontra o loco Co-Cometa. Neste intuito, incialmente, a população F2 derivada do 

cruzamento entre Rosinha G2 × BRS Cometa, ambos de origem Mesoamericana, será 

genotipada utilizando um conjunto adicional de SNPs (~400 SNPs) desenvolvido no 

âmbito de projetos da Embrapa Arroz e Feijão a partir do germoplasma Mesoamericano do 

feijão. 

Os resultados desse trabalho, obtidos por meio de estudos de herança, teste de 

alelismo e mapeamento genético e físico, indicam que o loco de resistência à antracnose
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 identificado na cultivar BRS Cometa (Co-Cometa) está sendo descrito pela primeira vez 

no cromossomo Pv04 de feijão, tratando-se, assim, de um loco distinto dos já descritos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A caracterização molecular das 26 fontes de resistência à antracnose com os 

oito marcadores ligados a locos de resistência à antracnose, já caracterizados demonstrou 

que cinco marcadores (SY20, SAS13, SAB3, SAZ20 e SH18) foram úteis para seleção 

assistida, pois foram específicos para alelos dos locos para os quais foram identificados. 

SH18 foi, ainda, específico para o alelo Co-42 presente na linhagem SEL 1308. Os 

resultados, também indicaram que, com base no espectro de resistência e no perfil 

molecular, a resistência à antracnose presente em BRS Cometa provavelmente é conferida 

pelo loco Co-3 ou por outro loco de resistência presente no cromossomo Pv04, uma vez 

que BRS Cometa apresentou amplificação apenas para marcadores ligados ao loco Co-3, e 

apresentou espectro de resistência similar a Ouro Negro, que possui o alelo Co-34. 

A resistência ao patótipo Cl 1247 (raça 91) de C. lindemuthianum na cultivar 

de grãos carioca BRS Cometa é conferida por um único gene presente no cromossomo 

Pv04, com interação intralélica de dominância completa.  

O teste de alelismo com o patótipo Cl 672 (raça 89) de C. lindemuthianum nas 

cultivares BRS Horizonte e BRS Cometa demonstra que a resistência nestas cultivares é 

monogênica e conferida por genes independentes (diferentes locos). Os resultados 

evidenciam que faz sentido combinar os alelos de resistência à antracnose presentes nestas 

diferentes fontes para o desenvolvimento de novas cultivares com resistência ampla à 

antracnose. 

Os resultados do estudo de herança, teste de alelismo e mapeamento genético e 

físico, indicam que o loco de resistência à antracnose identificado na cultivar BRS Cometa 

(Co-Cometa) trata-se de um loco distinto dos já descritos no cromossomo Pv04. 
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