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RESUMO GERAL 
 

 
YOSHIDA, F. Efeito de variáveis climáticas sobre a severidade da mancha angular 
do feijoeiro comum e detecção de resistência de Pseudocercospora griseola (Sacc.) 
Crous & Braun ao fungicida carbendazim. 2014. 60 f. Dissertação (Mestrado em 
Agronomia: Fitossanidade) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2014.1 
 
 Este trabalho avaliou a influência de variáveis climáticas sobre a mancha angular 
do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.), e a reação de seu agente causal 
Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & Braun ao fungicida carbendazim. Na 
Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás, GO) foi desenvolvida uma 
metodologia para avaliação da resistência do patógeno ao fungicida carbendazim, de 
amplo uso na agricultura brasileira. Foram avaliadas suspensões de conídios de P. 
griseola em concentrações de 103, 104 e 105 esporos mL-1 com concentrações do 
fungicida a 1 ppm, 10 ppm e 100 ppm mL-1, junto ao corante Alamar Blue. Este corante 
função é um indicador da atividade celular presente, onde maior a atividade celular 
corresponde a uma maior redução do corante, o que resulta em uma reação 
colorimétrica. A análise do experimento foi feita com o auxílio de um 
espectrofotômetro, para quantificar a quantidade de corante reduzida e assim verificar a 
resistência do patógeno ao fungicida testado. Os resultados demonstraram a viabilidade 
do método e a maior resistência do isolado Pg 669 ao carbendazim, em relação aos Pg 
410 e Pg 786, e recomendação para estes ensaios com o fungicida a 100 ppm, 1 × 104 

esporos mL-1, 10 l de Alamar Blue em um intervalo de incubação ótimo de 40 horas a 
25ºC. Em outro estudo, foi realizado um levantamento da severidade da mancha 
angular, da produtividade da cultura e de variáveis climáticas para se estimar os 
impactos da precipitação mensal e do fenômeno El-Niño Oscilação Sul (ENSO) sobre a 
doença e as perdas de rendimento nas safras das águas e da seca, em diferentes 
municípios brasileiros, entre 2001 e 2010. Os dados foram provenientes de ensaios de 
valoração, cultivo e uso (VCU), conduzidos pela Embrapa e seus parceiros, com as 
cultivares Pérola, BRS Grafite e BRS Requinte, na safra das águas (novembro-
fevereiro) e, eventualmente, da seca (fevereiro-maio). A partir das análises realizadas 
foram observadas diferenças (p<0,05) entre as cultivares e entre as épocas de plantio. 
Por meio da análise de regressão, foi observada uma relação inversamente proporcional 
entre produtividade e severidade da doença. A análise de componentes principais, por 
sua vez, revelou que o fenômeno ENSO influencia diferentemente a severidade da 
doença e produtividade da cultura conforme a localização dos plantios nos estados de 
Goiás, Paraná e Pernambuco. Estes resultados fornecem novos subsídios sobre avaliar a 
eficiência dos fungicidas utilizados comercialmente para o manejo da mancha angular, 
demonstram dos impactos da doença em escala regional e subsidiam o desenvolvimento 
de modelos de previsão de doenças e avaliações de risco de mudanças climáticas sobre 
o desenvolvimento de cultivos do feijão comum. 
 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, precipitação, El Niño, Alamar Blue, produtividade. 
  

                                                 
1 Orientador: Dr. Murillo Lobo Junior. Embrapa Arroz e Feijão. 
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GENERAL ABSTRACT 
 
 
 
YOSHIDA, F. Effect of climate variables on the severity of the angular leaf spot of 
common bean and detection of resistance of Pseudocercospora griseola (Sacc.) 
Crous & Braun to the carbendazim fungicide. 2014. 60 f. Dissertation (Master in 
Agronomy: Plant Protection) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2014.2 
 
 

The influence of climatic variables on angular leaf spot of common bean 
(Phaseolus vulgaris L.) and the reaction of the causal agent Pseudocercospora griseola 
(Sacc.) Crous & Braun to the carbendazim fungicide were assessed in this study. A 
methodology for assessing the pathogen resistance to the carbendazim fungicide, of 
wide use in Brazilian agriculture, was developed at Embrapa Rice and Beans, in Santo 
Antônio de Goiás. The test was based on P. griseola conidia suspensions at 
concentrations of 103, 104 and 105 spores mL-1, fungicide concentrations of the at 1 
ppm, 10 ppm and 100 ppm per mL-1at the presence of Alamar Blue dye. Alamar Blue is 
an indicator of cell activity, where the metabolism of viable cells corresponds to a 
higher dye reduction and a colorimetric reaction. The experimental results were 
assessed with the support a spectrophotometer to quantify the amount of reduced dye, 
and thus, to verify the pathogen’s resistance to the fungicide. The results demonstrated 
the feasibility of the method and greater resistance of the isolate Pg 669 to carbendazim 
in comparison to isolates Pg 410 and Pg 786. Furthermore, the recommended 
methodology consisted on fungicide at 100 ppm, 1 × 104 conidia mL-1and 40 hours of 
incubation at 25ºC. Another study considered the relationships between angular leaf 
spot severity, crop yield and climate variables to estimate the impacts of monthly 
rainfall and the El Niño Southern Oscillation (ENSO) phenomenon on the disease and 
yield losses in crops established in the spring/summer (November-February) or fall 
(February-May) season, in different Brazilian municipalities, between 2001 and 2010. 
The disease data was retrieved from experiments of value, cultivation and use (VCU), 
conducted by Embrapa and its partners, with the cultivars Pérola, BRS Grafite e BRS 
Requinte. These tests were carried out in a randomized block design with three 
replications. The results showed differences (p<0.05) between cultivars and between 
planting seasons. By means of regression analysis, an inversely proportional 
relationship between yield and disease severity was found. The principal components 
analysis, in turn, revealed that ENSO influences differently disease severity and crop 
yield according to the location of the experiments in the Brazilian states of Goiás, 
Paraná and Pernambuco. These results provide new evidences about the efficiency of 
commercially used fungicides for angular leaf spot management, demonstrate the 
impacts of the disease on a regional scale, and support predictive models of disease and 
risk assessments of climate change on the development of crops. 
 
Key words: Phaseolus vulgaris, monthly rainfall, El Niño, Alamar Blue, crop yield. 
 
 

                                                 
2 Adviser: Dr. Murillo Lobo Junior. Embrapa Arroz e Feijão 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A cultura do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das principais 

produzidas no Brasil e no mundo, devido à aspectos econômicos, nutricionais e culturais, 

conforme sua presença na alimentação de vários países. De acordo com a Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de feijão para o Brasil foi estimada em 

3,3 milhões de toneladas na safra de 2013/2014, com consumo per capita de 17,25 kg ano-1 

(Conab, 2014). 

Conforme estimativa de Agrios (2005), doenças, pragas e plantas invasoras 

interferem ou destroem a produção entre 31% e 42% de todas as culturas no mundo. Com a 

média de 36,5% de perdas, 14,1% delas são causadas pelas doenças, 10,2% pelas pragas e 

12,2 % pelas plantas invasoras. Dessa forma, o autor calcula que as perdas devidas às 

doenças de plantas totalizam anualmente no mundo, aproximadamente, US$ 220 bilhões. 

A essas perdas devem ser adicionados de 6-12% de perdas em pós-colheita, as quais são 

particularmente maiores nos países tropicais onde faltam recursos como refrigeração para 

armazenamento adequado da produção. Nesses cálculos não estão incluídas as perdas 

causadas pelos fatores ambientais, tais como a ocorrência de baixas temperaturas, secas, 

poluição do ar, deficiência de nutrientes e fitotoxidade. 

A produtividade do feijoeiro comum no Brasil é geralmente baixa, e as doenças 

são uma das principais causas deste baixo rendimento. A mancha angular causada pelo 

fungo Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & Braun é uma das principais doenças que 

incidem sobre o feijoeiro comum e, mesmo sendo uma das mais antigas em estudo, tornou-

se importante somente depois da década de 1980, devido em especial a mudanças nos 

sistemas produtivos, que passaram a ter até três safras anuais. Esta intensificação de 

plantios facilita a produção e a dispersão dos conídios, e faz com que esta e outras doenças 

ocorram nas principais regiões produtoras do Brasil (Jesus Junior et al., 2001). 

Além da mancha angular, o feijoeiro comum é atacado por muitas doenças de 

origem fúngica, bacteriana, virótica e nematódea. O potencial de perdas de produtividades 

devido às doenças é na maioria das vezes alto, como de 45% para a ferrugem (Uromyces 

appendiculatus) (Jesus Junior et al., 2001), e de 100% para o mofo branco, causado pelo 
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fungo Sclerotinia sclerotiorum (Purdy, 1979). As perdas diretas causadas pela mancha 

angular podem atingir 70% da produtividade da cultura (Sartorato & Rava, 1994), o que 

justifica a adoção de medidas integradas para o seu controle (Jesus Junior et al., 2001).  

Para manejar a doença e minimizar seus prejuízos, os agricultores tem buscado 

alternativas como práticas culturais, uso de cultivares resistentes e também o controle 

químico. O emprego de cultivares resistentes é a forma mais prática e econômica de 

manejo, entretanto a variabilidade apresentada pelo patógeno dificulta a obtenção de 

resistência ampla e durável pelos programas de melhoramento. Devido a esta dificuldade 

para manejar a doença no campo, o produtor não tem outra alternativa a não ser utilizar 

cultivares suscetíveis, tornando frequente o emprego de fungicidas para seu manejo 

(Sartorato, 2006).  

Para se obter os melhores resultados no manejo das doenças em plantas, é 

fundamental entender a sua epidemiologia, que está relacionada com a interação entre três 

fatores: o patógeno, o hospedeiro e o ambiente, que apresentam papel essencial nos 

patossistemas. Vários métodos culturais para o manejo integrado da mancha angular tem 

sido recomendados por diversos autores (Hall & Nasser, 1996; Kimati, 1997; Schwartz et 

al.; 2005), com atuação em um ou mais componentes deste patossistema. Eles 

compreendem técnicas como resistência genética, rotação de culturas, controle químico, 

uso de sementes sadias, consórcio de culturas, drenagem do terreno, eliminação de restos 

culturais, isolamento de culturas e escolha da época de plantio. Todavia, a tomada de 

decisões para condução dos plantios pelos produtores frequentemente segue mais critérios 

econômicos do que técnicos e, em consequência, se observa alto custo com uso de 

fungicidas ou perdas de rendimento quando as práticas recomendadas não são adotadas.  

A intensificação de plantios e a tomada de decisões baseada em critérios 

econômicos geram problemas incompatíveis com a demanda por alimentos saudáveis, 

segurança alimentar e sustentabilidade da agricultura. Este conflito traz novas demandas 

para o manejo fitossanitário do feijoeiro comum, especialmente no que se refere ao uso 

excessivo de fungicidas. Além disso, o ambiente exerce papel fundamental preponderante 

sobre os patossistemas, uma vez que influencia tanto o patógeno quanto o hospedeiro. Por 

estar sujeito a incertezas e por não poder ser controlado, conduzir os plantios sob 

condições ambientais favoráveis à planta e desfavoráveis à doença se torna um desafio em 

particular.  
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As mudanças climáticas tem sido um tema em evidência nos últimos anos, se 

apresentando de diversas formas que vão além do aumento da temperatura do planeta com 

o aquecimento global. Entre diversas possibilidades, as mudanças climáticas incluem o 

aumento da intensidade e da ocorrência de eventos climáticos extremos, alterações no 

regime de chuvas, perturbações nas correntes marítimas, retração das geleiras e elevação 

do nível dos oceanos (Coakley, 1995). 

De acordo com Ghini (2005), o ambiente pode influenciar o crescimento e a 

suscetibilidade das plantas hospedeiras, a multiplicação, a disseminação, a sobrevivência e 

as atividades dos patógenos, assim como as interações entre planta hospedeira e patógeno. 

Por esse motivo, as mudanças climáticas também constituem uma séria ameaça à 

agricultura, pois podem promover alterações imprevisíveis na ocorrência e severidade de 

doenças de plantas, na ausência de estudos que abordem este tema de forma sistematizada. 

Tais alterações podem representar graves consequências econômicas, sociais e ambientais. 

A análise desses efeitos é fundamental para a adoção de medidas de adaptação, com a 

finalidade de evitar prejuízos futuros. 

  



18 
 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A CULTURA DO FEIJOEIRO COMUM 

  

 O feijoeiro comum é a leguminosa mais importante para consumo direto da 

população no mundo, e dentro da América Latina, o Brasil se encontra como o maior 

produtor desta leguminosa (Beebe et al., 2009). Com seu uso agrícola, os cultivos desta 

espécie apresentam uma ampla distribuição geográfica, estão presentes em todos os 

continentes, em regiões com variação térmica entre 10°C e 35°C. A maior parte da sua 

produção procede de microrregiões com temperaturas do ar variando de 17°C a 25°C, faixa 

considerada como a mais apropriada para a espécie (Barbosa & Gonzaga, 2012). 

O cultivo do feijoeiro comum é bastante difundido em todo o território brasileiro 

apresentando diversos sistemas de cultivos distintos com importância regional, tais como o 

solteiro, o consorciado com outras culturas, em plantio direto ou convencional, de sequeiro 

ou irrigado. Em muitas pequenas propriedades o feijoeiro comum ainda é considerado 

como cultura de subsistência, apesar do crescente aumento no interesse de produtores 

dedicados ao agronegócio nos últimos 25 anos. São típicos destes plantios direcionados ao 

comércio em maior escala a adoção de tecnologias mais avançadas que incluem irrigação, 

manejo integrado de doenças e colheita mecanizada (Posse et al., 2010). A importância da 

cultura extrapola o aspecto econômico, por sua relevância em segurança alimentar, 

nutricional e cultural na culinária de diversos países. Características técnicas, agronômicas 

e culturais credenciam a cultura como excelente alternativa de exploração agrícola para 

pequenas propriedades. 

A temperatura ideal para o cultivo de P. vulgaris corresponde a 21ºC, sendo regiões 

aptas aquelas que apresentam temperaturas médias entre 17ºC e 29ºC. Sob condições 

ideais, a germinação da cultura ocorre geralmente a partir do quinto dia após o plantio com 

a temperatura do solo próximo a 16ºC. O florecimento ocorre entre o 28º e o 42º dia após o 

plantio, com o enchimento dos grãos próximo ao 50º dia após o plantio. A maturidade 

fisiológica da cultura ocorre a partir do 60° dia após o plantio (Graham & Ranalli, 1997). 

Altas temperaturas durante a fase reprodutiva, assim como escassez de umidade, podem 
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aumentar as taxas de abortamento de flores e vagens. O feijoeiro comum apresenta 

satisfatória adaptabilidade à luz difusa, permitindo o cultivo em sistemas consorciados de 

produção. A cultura apresenta baixa tolerância a fatores adversos do ambiente, como 

exemplo, a alta incidência de ventos que podem aumentar a evapotranspiração, afetando o 

desempenho da cultura (Fancelli, 2011). 

A cultura do feijoeiro comum tem um melhor desenvolvimento produtivo em 

regiões com chuvas médias, não se adaptando muito bem em regiões úmidas ou tropicais 

úmidas, pois o excesso de chuvas e o clima quente provoca a queda das flores e da 

produtividade, além de aumentar a incidência de doenças. A necessidade hídrica para a sua 

produção máxima fica entre 300 e 500 mm (Fao, 2013). 

Somando-se as diferentes regiões do país, o feijão comum pode ser semeado em 

todos os meses do ano, e seu plantio é distribuído em três principais épocas: “águas”, 

“seca”, e “outono-inverno” (Posse et al., 2010). Como as culturas são instaladas numa 

grande diversidade de ecossistemas, com frequência os cultivos estão expostos a riscos 

diversos, entre os quais se destacam as doenças.  

 

2.2 A MANCHA ANGULAR 

 

O agente causal da mancha angular é um Deuteromycotina (fungo imperfeito) da 

Classe Hyphomycete, Ordem Moniliales, Família Stilbelaceae e descrito originalmente por 

Saccardo em 1878 como Isariopsis griseola (Stenglein & Balatti, 2006). Com base em 

análises moleculares realizadas recentemente, o fungo foi reclassificado como 

Pseudocercospora griseola (Crous et al., 2006). 

Os sintomas da mancha angular manifestam-se nos caules, folhas e vagens. Nas 

folhas primárias as lesões são geralmente circulares, de cor castanha ou marrom-

avermelhada. Nas folhas trifolioladas, as lesões apresentam-se necróticas de coloração 

acinzentada e de formato irregular, que desenvolvem uma coloração marrom-escura com 

formato angular que se delimitam pelas nervuras. Quando a severidade da doença se torna 

elevada estas lesões coalescem, causando necrose das folhas e desfolha prematura. Nos 

ramos e pecíolos as lesões são alongadas escuras e, nas vagens, as manchas são 

arredondadas e castanho-escuras, de tamanho variável, diferenciando-se da antracnose por 

não ser deprimida e não apresentar o centro mais claro. As sementes são infectadas 
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principalmente pelo hilo reduzindo a germinação e o desenvolvimento das plântulas 

(Kimati et al., 1997). 

O patógeno produz sinemas na face inferior da folha, com 250 µm de comprimento, 

de 20 µm a 40 µm de largura, compostos por conidióforos paralelos e escuros, formando 

tufos visíveis a olho nú. Os conídios são de cor cinza, cilíndricos e fusiformes, às vezes 

curvos, com 2 a 6 septos medindo entre 35 µm e 70 µm de comprimento e 5 µm a 7,5 µm 

de largura no centro e 1,5 µm a 2 µm de largura na base (Crous et al., 2006). 

A fonte de inóculo primário do patógeno inclui sementes contaminadas e restos de 

plantas infectadas. Em ambos os casos, os esporos produzidos são disseminados para as 

folhas pela ação dos ventos, respingos de chuva, ou ambos. A infecção e a doença são 

favorecidas por temperaturas entre 16 ºC e 28 ºC, que praticamente coincidem com a faixa 

de temperaturas favoráveis ao feijoeiro comum. O desenvolvimento máximo da mancha 

angular ocorre entre 20 ºC e 25 ºC, e a infecção é limitada abaixo de 6 ºC e acima de 29 ºC.  

O uso de cultivares resistentes é uma das estratégias mais importantes no manejo 

integrado das doenças na cultura do feijão, e tem sido um tema amplamente explorado 

(Sartorato, 2005). Porém, poucos materiais comerciais apresentam resistência ampla e 

durável à doença. A ocorrência da alta variabilidade fisiológica do patógeno torna mais 

difícil o seu controle nas diferentes regiões produtoras (Vital, 2006) o que inviabiliza o uso 

de cultivares isoladamente como medida de controle (Dalla Pria & Silva, 2010). 

 

2.3 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

 Existem diversas evidências sobre a ocorrência de mudanças climáticas globais, 

principalmente pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa causado pelas 

atividades antrópicas (Solomona et al., 2008). Entre essas atividades antrópicas, podemos 

citar o uso crescente de combustíveis fósseis, desmatamentos e mudanças de uso da terra 

pós Revolução Industrial, com impacto crescente na concentração de CO2 e outros gases na 

atmosfera em relação às décadas anteriores (Ghini et al., 2011). 

 As projeções de clima futuro no Brasil, segundo o Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas (IPCC) estimam que a temperatura média global vá aumentar de 2°C 

a 5,8ºC nos próximos 100 anos, dependendo do esforço das nações para implementar 

políticas de mitigação de gases de efeito estufa. Pesquisas tem sido direcionadas na 

avaliação dos impactos dessas mudanças climáticas visando à produção de alimentos, e 
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incluem a modelagem para a previsão de doenças em plantas (Coakley, 1988; Howden et 

al., 2007). 

 As mudanças climáticas em estudo incluem o fenômeno El Niño Oscilação Sul 

(ENSO), que representa uma alteração do sistema oceano-atmosfera no Oceano Pacífico 

tropical com conseqüências no tempo e no clima em todo o planeta (Soares et al., 2014). 

Sua ocorrência afeta diretamente a distribuição das chuvas, a variação da temperatura em 

todo o mundo, a radiação incidente no planeta e a quantidade de CO2 disponível no ar. 

Como esta influência do El Niño tem ampla área geográfica, é possível que doenças 

relevantes ou secundárias possam assumir status de importância diferentes, dependendo da 

sua reação a essas mudanças (Ghini & Hamada, 2008). Estas estimativas podem ser feitas 

com a avaliação dos riscos que fornecem uma base para o progresso futuro, enfatizando as 

ligações entre os métodos e abordagens nos modelos de previsão que ligam dados 

climáticos em um sistema de informação geográfica (Savary et al., 2012). 

 Modelos de previsão de doenças são elaborados na tentativa de mininizar os altos 

prejuízos causados pelas doenças no campo, como o desenvolvido por Savary et al. (2012) 

para epidemias de doenças do arroz, ou também para a ferrugem asiática na soja Del Ponte 

et al. (2006) e a requeima da batata Johnson et al. (1996). Aparentemente, não há estudos a 

respeito do impacto de alterações climáticas sobre doenças do feijoeiro comum. 

 

2.4 CONTROLE QUÍMICO 

  

 O controle químico pode viabilizar a obtenção de altas produtividades de feijão 

comum, com níveis satisfatórios de controle de doenças. Atualmente há 102 fungicidas 

registrados no MAPA para controle da mancha angular, sendo estes compostos por 27 

ingredientes ativos, destacando-se os grupos dos benzimidazóis, ditiocarbamatos, 

inorgânicos (cobre e estanho), estrobilurinas, triazóis e algumas misturas entre estes grupos 

(Agrofit, 2013). Estes ingredientes ativos podem atuar em diferentes rotas metabólicas do 

patógeno, como na alteração do sítio de ação da β-tubulina, de enzimas respiratórias, da 

RNA polimerase e na atividade dos ribossomos (Reis et al., 2010). 

 A efetividade do controle químico está ligada às práticas de manejo de doenças e de 

gestão de lavouras, às condições ambientais e também ao próprio modo de aplicação dos 

fungicidas. Além disso, também é possível que este controle seja ineficiente devido à 

presença de fungos tolerantes ao ingrediente ativo. O assunto “resistência a fungicidas” 
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surgiu na década de 60 com as primeiras dificuldades para a proteção de plantas, devido ao 

aparecimento dos primeiros de casos de resistência a fungicidas sistêmicos, que até então 

controlavam as doenças sem qualquer problema (Brent & Hollomon, 2007b). 

 O uso consecutivo de fungicidas no controle de uma determinada doença com o 

tempo provoca o surgimento de linhagens de fungos com redução da sensibilidade a esses 

compostos. Essa redução da sensibilidade envolve mutações genéticas, e assim, surge uma 

tolerância à exposição a estes produtos, tanto em condições de laboratório como no campo. 

Os casos mais conhecidos de tolerância são encontrados nos fungicidas da classe dos 

benzimidazóis, que adquirem resistência pelo patógeno em um intervalo de tempo de cerca 

de 10 anos (Brent & Hollomon, 2007a). Atualmente de acordo com o Comitê de Ação à 

Resistência de Fungicidas (Frac (2013), existem relatos de 128 patossistemas que 

apresentam resistência a benzimidazóis, que incluem a mancha de alternária no citrus, 

fusariose na batata e mancha de septoria em cereais. 

 A importância e viabilidade desses estudos são de grande importância e tem sido 

estudado por diversos autores como Rodrigues et al. (2007) na existência de resistência em 

isolados de Guignardia citricarpa, coletados de lesões de frutos de laranja, obtidos a partir 

de áreas com elevada frequência de aplicação de fungicidas benzimidazóis. Do mesmo 

modo, Ma et al. (2003) encontraram resistência de Monilinia fructicola a benomil e tiofanato 

metílico. 

Com o surgimento de isolados de patógenos resistentes a determinados ingredientes 

ativos, Cox et al. (2009) apresentaram uma metodologia mais rápida e menos onerosa que 

a tradicionalmente utilizada para a análise de resistência de patógenos a fungicidas. Estes 

autores utilizaram um corante denominado de Alamar Blue para verificar a presença de 

resistência da M. fruticola ao fungicida tebuconazole, método esse que apresentou 

vantagens em tempo, economia de insumos e de espaço com resultados satisfatórios, em 

relação ao método mais tradicional de cultivo em meio de culturas com fungicida em 

placas de Petri. 

A resistência a fungicidas em patógenos do feijoeiro comum foi pouco explorada, 

restrita a trabalhos como o de Garcia et al. (2013) para S. sclerotiorum, e demonstração de 

que há isolados mais sensíveis do que outros para os fungicidas utilizados no controle do 

mofo branco. Não há estudos que demonstrem a resistência de P. griseola do feijoeiro 

comum à benzimidazóis ou a outros fungicidas. 
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 Portanto, há demandas atuais com grande relevância para estudos que possam 

subsidiar o planejamento agrícola e a tomada de decisões durante a condução dos plantios, 

envolvendo o monitoramento da mancha angular em relação às consequências das 

variações climáticas, e orientando de melhor forma o controle químico da doença. 
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3 MÉTODO RÁPIDO DE IDENTIFICAÇÃO DA SENSIBILIDADE DE 

Pseudocercospora griseola AO FUNGICIDA CARBENDAZIM 

 

RESUMO 

 

 Objetivou-se com esse trabalho desenvolver uma metodologia para identificar a 
resistência do fungo Pseudocercospora griseola (causador da mancha angular do 
feijoeiro comum) ao fungicida carbendazim, por meio de um método rápido de 
colorimetria. Este método baseia-se na redução do corante Alamar Blue (AB), utilizado 
como indicador de viabilidade celular, para demonstrar a sensibilidade do patógeno ao 
fungicida. Para verificar a sensibilidade do método, foram analisados três isolados, Pg 
786 (63-63), Pg 669 (31-23) e Pg 410 (63-31) de P. griseola provenientes da coleção de 
fungos e microrganismos funcionais da Embrapa Arroz e Feijão, a partir das 
concentrações de (1 × 10³, 104 e 105 conídios mL-1) e o princípio ativo carbendazim sob 
concentrações  de 1 ppm, 10 ppm e 100 ppm, e três intervalos de tempo de incubação 
(24 horas, 40 horas e 48 horas). As leituras dos resultados foram realizadas com o 
auxílio de um espectrofotômetro de varredura, nos comprimentos de ondas de 540 nm e 
630 nm. Conforme análise de variância, foi demonstrada a maior resistência ao 
carbendazim pelo isolado Pg 669 (patótipo 31-23). As melhores condições para estes 
ensaios foram obtidas como fungicida a 100 ppm de concentração, concentração de 1 × 
104 esporos mL-1 e um intervalo de incubação ótimo de 40 horas. Tanto a metodologia 
quanto a descrição de resistência ao carbendazim consistem em resultados inéditos que 
irão auxiliar na verificação de tolerância do patógeno aos fungicidas disponíveis no 
mercado com este ingrediente ativo para o manejo da mancha angular do feijoeiro 
comum, de forma eficaz e rápida. 
 
Palavras-chave: mancha angular, resistência a fungicida, Alamar Blue, feijoeiro                                    

comum, Phaseolus vulgaris. 
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RAPID METHOD FOR IDENTIFICATION OF SENSITIVITY TO 
Pseudocercospora griseola to CARBENDAZIM FUNGICIDE 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this work was to develop a fast colorimetric method to identify 
the resistance of the fungus Pseudocercospora griseola (causer of angular leaf spot on 
common bean) to the fungicide carbendazim. This method is based on the reduction of 
Alamar Blue dye (AB), used as a cell viability indicator, to demonstrate the sensitivity 
of the pathogen to the fungicide. To verify the sensitivity of this method, three isolates 
of P. griseola from the Embrapa Rice and Beans collection of fungi and functional 
microorganisms were analyzed at the concentrations of 1 × 10³, 104 and 105 conidia mL-

1 and the active ingredient carbendazim at 1 ppm, 10 ppm and 100 ppm, on three 
incubation periods (24 hours, 40 hours and 48 hours). Results were assessed with the 
aid of a scanning spectrophotometer, at 540 nm and 630 nm wavelengths. According to 
analysis of variance at 5%, greater resistance to carbendazim was found in isolate Pg 
669 (pathotype 31-23). Optimum conditions for the test were obtained with the 
fungicide concentration of 100 ppm, 1 × 104 spores mL-1 and incubation period of 40 
hours. Both the methodology and the description of resistance to carbendazim consist of 
unprecedented results that will help investigations on the pathogen’s tolerance to 
available fungicides with this active ingredient, in an effective and fast way. 
 
Key words: angular leaf spot, fungicide resistance, Alamar Blue, common bean,   

Phaseolus vulgaris. 

 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 A mancha angular causada pelo fungo Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous 

& Braun ocorre em todas as regiões produtoras de feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris 

L.) (Schwartz et al., 2005) e tem atraído maior atenção nos últimos anos devido a surtos 

precoces e bastante intensos, que resultaram em danos à produção (Kimati et al., 1997). 

A doença está presente em todas as principais regiões produtoras da cultura no Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, causando maiores reduções de 

produtividade supostamente na safra da seca, quando temperaturas altas durante o dia e 

baixas durante a noite proporcionam condições ideais para o seu desenvolvimento 

(Paula Junior & Wendland, 2012). 

 Esta doença pode causar sérios prejuízos à cultura do feijoeiro comum, se não 

for manejada adequadamente. As perdas de produtividade, ocasionadas em 
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consequência da perda de área fotossinteticamente ativa e desfolha das plantas são 

maiores quanto mais precoce for o seu aparecimento. Estas perdas podem variar de 7 a 

70% dependendo da suscetibilidade das cultivares, das condições de ambiente e da 

agressividade dos isolados (Sartorato, 2006). Schwartz et al. (1981) constataram perdas 

de 80% da produtividade na Colômbia. 

 Práticas culturais auxiliam a obtenção de maiores produtividades do feijão 

comum e envolvem principalmente a utilização de sementes sadias, preparo adequado 

do solo, profundidade de semeadura rasa, data de plantio entre outras. Se aplicadas 

corretamente, as práticas de manejo integrado são capazes de controlar 80% das 

principais doenças que atacam as lavouras (Hall & Nasser, 1996). Além dessas práticas, 

o emprego de cultivares resistentes à doença é a medida de controle mais efetiva e 

econômica para o produtor. Elevados níveis de resistência da mancha-angular estão 

disponíveis em alguns genótipos de feijão, mas essa resistência pode ser afetada pela 

alta variabilidade de P. griseola, que apresenta diversas raças dispersas nas diferentes 

regiões produtoras (Melo et al., 2008). Sendo assim, o produtor acaba recorrendo ao uso 

de cultivares suscetíveis e à dependência do controle químico, realizando a aplicação de 

fungicidas para evitar perdas de rendimento pela mancha angular (Sartorato & Rava, 

2003). Caso contrário, a cultura fica exposta à doença e os riscos de perdas na produção 

aumentam. 

 Quando bem conduzido, o controle químico pode viabilizar a obtenção de altas 

produtividades de feijão comum, com níveis satisfatórios de controle da doença. 

Atualmente há 102 fungicidas registrados no Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para controle da mancha angular, sendo estes compostos por 

27 ingredientes ativos, destacando-se os grupos dos benzimidazóis, ditiocarbamatos, 

inorgânicos (cobre e estanho), estrobilurinas, triazóis e algumas misturas desses grupos 

(Agrofit, 2013).  

Os fungicidas protetores, como os à base de cobre ou ditiocarbamatos, 

apresentam amplo espectro de ação. Por interferirem em diversos processos metabólicos 

vitais do fungo, esses produtos apresentam baixo risco de resistência pelo patógeno 

(Kendall et al., 1994). Já os fungicidas benzimidazóis, de ação sistêmica, ligam-se ao 

mesmo sítio de ligação da molécula proteica tubulina dos fungos sensíveis, não 

permitindo a polimerização dos microtúbulos que formam o fuso mitótico; em 
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consequência, ocorre suspensão da metáfase e interferência na mitose, não obstante os 

centrosomas continuam a se duplicar normalmente (Azevedo, 2007). 

Outros fungicidas de ação translaminar, como as estrobilurinas, também 

possuem ação específica sobre o patógeno e apresentam alto risco de resistência. As 

estrobilurinas interferem na respiração mitocondrial, ao bloquear a transferência de 

elétrons pelo complexo citocromo bc1 (Kimati e Ghini, 2000, citado por (Rodrigues et 

al., 2007). Da mesma forma, a eficiência destes ingredientes ativos também é variável, e 

limitada por casos onde o patógeno adquire tolerância aos fungicidas utilizados em 

excesso. 

Além dos riscos de adaptação a diversos ingredientes ativos, existem casos de 

resistência cruzada onde os patógenos desenvolvem também tolerância a vários 

fungicidas que apresentam o mesmo mecanismo de ação, como por exemplo benomil e 

carbendazim (ambos são benzimidazóis). Myresiotis et al. (2007), demonstraram a 

ocorrência de tolerância a carbendazim e outros fungicidas de alguns isolados de 

Botrytis cinerea. Rodrigues et al. (2007) concluíram que existe resistência a 

benzimidazóis em isolados de Guignardia citricarpa, coletados em áreas com elevada 

frequência de aplicação de fungicidas. Além destes autores, Ma et al. (2003) verificaram 

a presença de resistência de Monilinia fructicola a benomil e tiofanato metílico. 

O monitoramento da resistência aos fungicidas é uma área importante nas 

pesquisas relacionadas ao manejo integrado de doenças. O surgimento de isolados 

tolerantes a fungicidas pode ser interpretado como consequência do uso excessivo de 

determinados ingredientes ativos, cuja perda de eficiência pode comprometer o 

rendimento de lavouras em uma ampla região (Brent & Hollomon, 2007a). Além disso, 

a adoção de fungicidas ineficientes devido à tolerância pelos patógenos leva ao aumento 

de dosagens aplicadas, a um maior número de aplicações, ao acúmulo de resíduos nos 

alimentos, a poluição ambiental e a maiores custos de produção (Azevedo, 2003; Brent 

& Hollomon, 2007a).  

O monitoramento da tolerância a fungicidas pelos patógenos tem sido realizado 

geralmente com o uso de meios de cultura acrescentados de diferentes níveis destes 

compostos, para avaliação do crescimento micelial de isolados sobre ágar adicionado 

(Koenraadt et al., 1992). Esse método definitivamente identifica a resistência in vitro, 

mas apresenta várias limitações, tais como ensaios trabalhosos, demorados, 

dispendiosos, para os quais se necessita de grande quantidade de espaço no laboratório 
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proporcional ao número de placas, não são passíveis de automação e não identificam 

sensibilidade intermediária dos fungicidas (Rampersad, 2011). 

Uma alternativa que auxilia nesse monitoramento da sensibilidade de patógenos 

a fungicidas é a utilização de ensaios com microplacas que incluem o corante Alamar 

Blue (AB) (Brent & Hollomon, 2007a). AB é um corante indicador estável, solúvel em 

água, atóxico a fungos e humanos, utilizado para medir a proliferação celular 

(Corporation, 2013). É um reagente que avalia a viabilidade das células sem apresentar 

toxicidade às mesmas e ao meio ambiente, apresentando maior eficiência, maior 

economia de reagentes, maior facilidade no uso, economia de tempo, e a possibilidade 

de ser utilizado em diferentes tipos de células e alta segurança na obtenção dos 

resultados (Corporation, 2013). 

 Quando adicionados a culturas celulares de diferentes espécies, a forma oxidada 

do AB entra no citossol e é convertido na forma reduzida pela atividade enzimática 

mitocondrial de elétrons. Essa reação de redução é acompanhada pela alteração da cor 

que inicia em azul índigo e vai até rosa fluorescente, que é facilmente mensurada 

através de um colorímetro ou leitor fluorimétrico (Al-Nasiry et al., 2007). A utilização 

da metodologia com AB já foi descrita por Rampersad (2011), para verificar a 

sensibilidade de Verticillium dahliae a diferentes fungicidas, e também por Cox et al. 

(2009), que demonstraram a eficiência dessa metodologia em verificar a sensibilidade 

de isolados de Monilinia fructicola a fungicidas utilizados comercialmente para o seu 

controle.  

Apesar da ampla utilização do controle químico para manejo da mancha angular 

do feijoeiro comum, não se conhecem os níveis de tolerância de P. griseola a 

fungicidas. Não obstante sua importância em diversos países, o patógeno não produz 

colônias circulares cujo crescimento é utilizado como variável de resposta em métodos 

com meio agarizado em placas de Petri para cada tratamento. Desta forma o teste com 

AB pode ser uma forma viável para testar essa sensibilidade a fungicidas. Sendo assim, 

o objetivo desse trabalho foi avaliar a resistência do fungo P. griseola ao fungicida 

carbendazim, através de uma metodologia rápida da quantificação de oxidação com o 

uso do corante AB. 

 

 

 



29 
 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Escolha e manutenção dos isolados 

 

O experimento foi conduzido no laboratório de fitopatologia da Embrapa Arroz 

e Feijão, localizada no município de Santo Antônio de Goiás (GO). Foram utilizados 

três isolados de P. griseola pertencentes à sua coleção de fungos e microrganismos 

funcionais. Os isolados foram selecionados ao acaso, e identificados como Pg 786 

(Raça 63-63), Pg 669 (Raça 31-23) e Pg 410 (Raça 63-31), respectivamente 

provenientes dos municípios de Damolândia (GO), Viçosa (MG) e Santo Antônio de 

Goiás, e virulentos a diferentes cultivares de feijoeiro comum. 

 Para obtenção de conídios, os isolados que inicialmente estavam sendo mantidos 

em placas de Petri contendo meio de cultura BDA, foram repicados para a produção de 

conídios em placas de Petri contendo meio de cultura V8. Para seu preparo, foram 

utilizados 20 g de ágar, 200 mL de suco V8 e 3 g de carbonato de cálcio, com volume 

final ajustado para 1000 mL com água destilada seguido de esterilização em autoclave 

(121ºC durante 20 minutos). A sigla V8 representa os componentes do suco de tomate 

da marca Campbell: concentrado de tomate, cenoura, aipo, beterraba, alface, espinafre, 

salsa e agrião, além de conter NaCl e vitamina C (Alfenas & Mafia, 2007). As placas de 

Petri com os três isolados foram mantidas em incubadoras BOD durante 25 dias, sob 

temperatura de 25ºC sem a presença de luz, até a sua esporulação.  

 

Preparo da suspensão de inóculo e solução de fungicida 

 

 A suspensão de inóculo foi obtida através da adição de 10 mL de meio de cultura 

líquido BD (batata-dextrose) nas placas de Petri após esporulação dos isolados em meio 

V8. Com o auxílio de uma alça de Drigalsky, o micélio e conídios foram desprendidos 

do meio sólido para suspender para obter uma suspensão no meio líquido. A massa de 

esporos e micélio foi em seguida filtrada com tecido de filtração estéril. A utilização do 

meio BD foi realizada para o contínuo fornecimento de nutrientes para a germinação de 

conídios após plaqueamento em microplacas. 

Para a quantificação de esporos por unidade volumétrica, foi utilizado um 

hemacitômetro, ao qual foi adicionada uma alíquota da suspensão obtida para contagem 
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das estruturas reprodutivas do patógeno com o auxílio de um microscópio óptico 

utilizando aumento de 40 ×. Após a realização da contagem, foram obtidas três 

suspensões de esporos ajustadas para 1 × 10³, 104e 105 esporos mL-1. 

Para o preparo das soluções do fungicida foi utilizado o princípio ativo 

carbendazim (97% i.a.; Sigma n.cat. 378674-100G). Uma solução estoque foi obtida 

com a adição de 0,02 g do produto a 200 mL de água destilada autoclavada, mais seis 

gotas de Tween 20 para obter-se a concentração de 100 ppm. O Tween 20 foi utilizado 

como um dispersante, para melhor homogeneização do princípio ativo na solução, feita 

com o auxílio de um vórtex, devido à insolubilidade do carbendazim em água e 

precipitação na solução. A partir dessa solução, por diluição serial com água destilada 

autoclavada, foram obtidas soluções com concentração de 0 ppm, 1 ppm,10 ppm e 100 

ppm do fungicida. 

 

Plaqueamento, incubação e leitura das microplacas 

 

Com as combinações entre as soluções de esporos e de fungicida ajustados nas 

suas respectivas concentrações, mais as testemunhas propostas, foram obtidos 16 

tratamentos para cada isolado. Para as testemunhas, foi utilizada água destilada e 

autoclavada. Os ensaios foram realizados com a distribuição de 100 µl de BD + 10 µl de 

AB + 40 mL de fungicida em microplacas de poliestireno transparente com 96 poços de 

fundo achatado, com o auxílio de uma micropipeta multicanal. A distribuição dos 

tratamentos seguiu o esquema da figura 3.1 a seguir, sendo uma placa para cada isolado 

de P. griseola.  
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Figura 3.1 Esquema de distribuição de tratamentos compostos pelas concentrações de 
carbendazim e suspensões de esporos de Pseudocercospora griseola em 
microplacas de 96 poços, na qual cada um correspondeu a um tratamento. 

 

 Em seguida, as microplacas foram fechadas com papel alumínio, para evitar a 

entrada de impurezas e luminosidade, e incubadas em ambiente controlado a 25ºC + 

1ºC. Posteriormente, foram realizadas três leituras em espectrofotômetro de microplacas 

Epoch, da fabricante Biotek, após 24, 40 e 48 horas a partir do plaqueamento, nos 

comprimentos de ondas de 540 nm e 630 nm, com auxílio do programa GENE 5 versão 

2.0 (Biotek, Vermont- Estados Unidos). 

 

Análise de dados 

 

 Após a leitura das absorbâncias, foi estimada a porcentagem de redução do AB, 

conforme fórmula de Rampersad (2011): Porcentagem de redução do AB= [(O2 x A1) – 

(O1 x A2)] / [(R1 x N2) – (R2 x N1)] × 100, onde O1 = coeficiente de extinção molar 

(E) de AB oxidado (azul) a 540 nm; O2 = E de AB oxidado a 630 nm; R1 = E de 

redução de AB (vermelho) em 540 nm; R2 = E de redução de AB em 630 nm; A1 = 

absorbância de poços de teste em 540 nm; A2 =absorbância de poços de teste em 630 

nm; N1 = absorbância do controle negativo em 540 nm, e N2 = absorbância do controle 
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negativo a 630 nm. As concentrações eficazes foram tomadas como as concentrações de 

fungicida que permitiram 50% a 90% de inibição do crescimento dos isolados nos 

testes, indicando se ocorreu atividade metabólica do patógeno, com a germinação ou 

não dos esporos presentes em cada tratamento (Rampersad, 2011). Para a análise 

estatística foi utilizado o programa SAS (v.9.1, SAS Institute, Cary, NC, EUA) com o 

procedimento GLM para comparar a tolerância ao carbendazim entre os diferentes 

isolados de P. griseola, estimar diferenças entre concentração de esporos e entre tempos 

de incubação, verificando respectivas interações, para ajuste da metodologia proposta. 

Os dados foram submetidos à análise conjunta e teste de Tukey-Kramer para 

comparações múltiplas a α=0,05.  

  

3.3 RESULTADOS 

  

Os resultados apontaram diferenças (p < 0,0001) entre os três isolados testados, 

concentrações de fungicidas, de esporos e no tempo de incubação. Também foram 

verificadas interações (p < 0,0001) entre todas as variáveis, como mostra a Tabela 3.1 

 

Tabela 3.1 Resumo da análise de variância com causas de variação e as diferenças 
significativas entre todas as interações entre os tratamentos analisados para 
verificar a reação de diferentes concentrações de esporos de três isolados 
de Pseudocercospora griseola e sua reação ao fungicida carbendazim, nas 
concentrações de 0, 1, 10 e 100 ppm. 

 

Causas de variação GL 
Quadrado 

médio  P-valor 
Fungicida 3 17450,529 <,0001 
Esporos  3 721154,901 <,0001 
Isolados  2 414917,902 <,0001 
Tempo  2 531055,758 <,0001 
Fungicidas*Esporos 9 4821,534 <,0001 
Fungicidas*Isolados 6 3120,896 0,0004 
Fungicidas*Tempo 6 2895,719 0,0008 
Esporos*Isolados 6 154499,428 <,0001 
Esporos*Tempo  6 71228,966 <,0001 
Isolados*Tempo  4 5706,666 <,0001 
Fungicidas*Esporo*Isolados 18 3308,041 <,0001 
Fungicidas*Isolados*Tempo 12 2074,836 0,0009 
Esporos*Isolados*Tempo 12 93997,747 <,0001 
Fungicidas*Esporos*Tempo 18 303,498 <,0001 
Fungicidas*Esporos*Isolados*Tempo 36 2424,806 <,0001 
CV 23,6% 
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Após as primeiras 24 horas de incubação, já foi possível observar alteração na 

coloração do corante AB sob diferentes intensidades. Junto às avaliações com o auxílio 

do espectrofotômetro, a redução do AB variou conforme capacidade dos isolados de 

metabolizar o fungicida, nas suas diferentes concentrações. A coloração dos poços nas 

microplacas apresentou ampla variação, como mostra a Figura 3.2. 

 

 

  

Figura 3.2 Reações de redução do corante Alamar Blue de acordo com a atividade 
celular dos três isolados de Pseudocercospora griseola nas concentrações de 
103, 104 e 105 conídios mL-1 expostos a 0, 1, 10 e 100 ppm de carbendazim, 
após incubação a 25º C nos intervalos 24 e 40 horas. 

 
 Com a análise dos diferentes isolados utilizados no experimento, foi possível 

observar a diferença entre tratamentos onde, entre os três isolados analisados, Pg 669 

demonstrou uma maior resistência ao carbendazim na concentração de 100 ppm, em 

comparação aos isolados Pg 410 e Pg 786 (Tabela 3.2). Ou seja, o isolado Pg 669 

apresentou maior redução do corante Alamar Blue, devido à sua maior atividade no 

período de incubação em relação aos outros isolados. 
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Tabela 3.2 Médias de redução do Alamar Blue por diferentes isolados de 
Pseudocercospora griseola analisados no experimento nas concentrações 
de 0, 1, 10 e 100 ppm de carbendazim.  

 
 

Tratamentos 
Média de 

redução (%) 

Média de 
redução a 

0 ppm 

Média de 
redução a 

1 ppm 

Média de 
redução a 
10 ppm 

Média de 
redução a 
100 ppm 

 
CV 

Isolado Pg 669 44,38 a 45,36 AB 46,36 A 42,94 AB 42,78 B 18,8% 

Isolado Pg 410 42,14 b 43,2 AB 47,17 A 42,57 B 35,63 C 22,72% 

Isolado Pg 786 22,56 c 21,69 B 26,38 A 21,03 B 21,15 B 34,57% 

Média 
 

36,7 b 40,0 a 35,5 b 33,19 c 23,6% 
Médias seguidas de letras maiúsculas comparam médias entre linhas e médias seguidas de letras 
minúsculas comparam médias entre colunas 
  

A média de redução como mostra a Tabela 3.3 em relação aos intervalos de 

tempo analisados mostrou que não houve alteração na redução do corante Alamar Blue 

entre 40 e 48 horas de incubação. Sendo assim, conforme a estabilidade de resultados 

nestes intervalos de tempo após o corante já ter atingido seu limite na redução, não foi 

considerada necessária a leitura após as 40 horas. 

 

Tabela 3.3 Tabela com as médias de redução do Alamar Blue por diferentes isolados de 
Pseudocercospora griseola em diferentes intervalos de tempo realizados 
durante o experimento.  

 

Tratamentos Média de redução (%) 

24 horas 20,71 b 

40 horas 43,4 a 

48 horas 44,98 a 

CV 23,6% 
Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si, de acordo com o teste de Tukey (5%). 

 

As diferentes concentrações de carbendazim afetaram a redução média do 

corante Alamar Blue, como a Tabela 3.2. Foi observada uma redução do corante 

proporcional à concentração do fungicida, com uma menor redução na concentração de 

100 ppm, mostrando que mesmo nesta maior concentração o fungicida consegue reduzir 

a atividade metabólica do patógeno. Observou-se também que não houve diferença 

entre a média dos isolados obtida para a testemunha e concentração de carbendazim a 
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10 ppm, evidenciando de certa forma uma tolerância parcial ao ingrediente ativo 

utilizado sob baixa concentração. Ma et al. (2003) verificaram que isolados de M. 

fructicola que cresceram em concentrações entre 0,5 ppm e 4 ppm de benomil foram 

classificados como de resistência baixa e aqueles que cresceram em concentrações 

acima de 50 ppm classificados com forte resistência. Para o carbendazim, considera-se a 

partir destes resultados que a resistência é considerada alta quando P.griseola consegue 

se desenvolver em concentrações acima de 100 ppm. 

Também foram observadas diferenças entre as concentrações de conídios 

testadas, como mostra a Tabela 3.4, onde além de uma maior redução média do corante 

AB na concentração de 104 esporos por mL de suspensão, também foi observado que 

quanto maior a concentração dos esporos, menor a eficiência do fungicida. 

 

Tabela 3.4 Redução média do corante Alamar Blue em diferentes concentrações de 
conídios de Pseudocercospora griseola avaliadas após 24, 40 e 48 horas 
de incubação a 25º C.  

 

Tratamentos 
(conídios mL-1) 

Média de redução 
após 24 horas 

 
 Média de redução 

após 40 horas 
 

Média de redução 
após 48 horas 

0 8,74 d 9,3 b 10,64 c 

1 × 103 13,17 c 55,43 a 52,05 b 

1 × 104 34,69 a 52,47 a 61,11 a 
1 × 105 26,24 b 56,41 a 56,13 b 

CV 19,9% 23,4% 22,5% 
Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si, de acordo com o teste de Tukey (5%). 

 

3.4 DISCUSSÃO  

 

 A metodologia colorimétrica com o uso do corante Alamar Blue demonstrou ser 

rápida e eficiente na detecção de diferentes níveis de sensibilidade de P.griseola ao 

fungicida carbendazim. Não apresentou contaminações externas, devido ao uso de todo 

o material devidamente esterilizado. Sendo assim, pode então ser usada em maior escala 

em novos estudos sobre resistência do causador da mancha angular a fungicidas deste 

ingrediente ativo. Os resultados deste estudo nos mostraram que, apesar do pequeno 

número de tratamentos, é possível encontrar isolados de P. griseola que apresentam 

maior resistência ao fungicida em questão. Foi este o fato observado com o isolado Pg 
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669, que apresentou maior resistência ao carbendazim a 100 ppm, sendo também a 

dosagem utilizada por Teramoto et al. (2011) e Xavier et al. (2013), para o patógeno 

Corynespora cassiicola. Com os resultados obtidos foi possível avaliar a 

sensibilidade do fungo ao fungicida em um intervalo de incubação de apenas 40 horas, 

demonstrando então uma das grandes vantagens que essa metodologia apresenta em 

relação às metodologias tradicionais, principalmente para P. griseola. Em contraste, 

estudos feitos para C. cassiicola em meio de cultura agarizado com fungicidas tiveram 

duração de até 10 dias, conforme descrito por Xavier et al. (2013). 

 As leituras mostraram alteração nos valores de redução na testemunha sem 

conídios, como mostra a Tabela 3.4. Porém, apesar da diferença das médias, a cor das 

suspensões manteve o tom inicial de azul, sem prejuízos para a leitura dos resultados. A 

partir das análises dos dados obtidos, recomenda-se 1 × 104 esporos mL-1 como a melhor 

concentração de esporos para ser trabalhada nessa metodologia. O meio ideal deve 

fornecer nutrientes suficientes, homogênea germinação de esporos e crescimento do 

fungo em um nível que seja quantificável por meios espectrofotométricos (Kuhajek et 

al., 2003). Em nosso estudo, o meio BD foi capaz de fornecer condições para o 

crescimento do fungo de forma rápida. 

Conforme os tratamentos com a concentração de 100 ppm de carbendazim, 

demonstrou-se que essa é uma concentração adequada para realização de testes 

posteriores, por apresentar maior redução da atividade celular do fungo, sendo possível 

identificar isolados com resistência ao fungicida testado. Esta concentração está também 

em acordo com a utilizada por Suleiman (2011) e Sharma (2013) para testes 

respectivamente com os patógenos Pythium aphanidermatum do tomateiro e 

Phytophthora infestans da cultura da batata. Após ter estabelecido as condições ideais 

para condução destes ensaios, observa-se várias possibilidades de se realizar estes 

estudos com populações maiores de isolados, monitorando-se lavouras específicas, 

municípios ou regiões mais amplas. Também é possível que isolados de patógenos com 

tolerância a determinadas concentrações de fungicidas apresentem uma perda em 

agressividade. Esse fato é chamado de “fitness” ou “adaptabilidade”, que é a habilidade 

do fungo de se desenvolver, reproduzir e sobreviver, em comparação a outras linhagens 

selvagens nas mesmas condições (Reis et al., 2010). 

A utilização dessa metodologia também pode facilitar no uso racional de 

fungicidas, que depende de ações de monitoramento da sua tolerância pelos patógenos, 
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uma vez que os métodos tradicionais como o uso de ágar alterado (Koenraadt et al., 

1992) e de citometria de fluxo (Fai & Grant, 2009), trazem inúmeras desvantagens em 

relação ao método com o uso do corante AB.  

Todavia, conforme relatado por Rampersad (2011), a maioria dos testes de 

sensibilidade a fungicidas in vitro podem falhar em refletir o que ocorre em campo com 

precisão, pois diferentes etapas do ciclo de vida do fungo podem ser afetadas por 

diferentes fungicidas dependendo do seu modo de ação. Os ensaios de AB não seriam 

eficientes na detecção de sensibilidade aos fungicidas que tem pouco efeito sobre a 

germinação de esporos, caso esse que não acorre para a mancha angular. 

Este é o primeiro relato de resistência de P. griseola a carbendazim, e a primeira 

metodologia descrita para verificação de tolerância do patógeno a este ingrediente ativo. 

Portanto, com a metodologia desenvolvida, será possível ajustar o ensaio para se 

estimar também a resistência desse patógeno a outros princípios ativos utilizados no 

controle da mancha angular do feijoeiro comum. 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

A metodologia rápida de coloração com o uso do corante Alamar Blue 

demonstrou ser viável para a análise de sensibilidade de Pseudocercospora griseola, ao 

fungicida carbendazim. 

A concentração do fungicida a 100 ppm, a concentração de esporos de P. 

griseola de 1 × 104 esporos mL-1 e o intervalo de incubação de 40 horas são 

recomendados para a condução de novos ensaios. 

O isolado de P.griseola Pg 669 (Raça 31-23) apresenta maior resistência ao 

carbendazim a 100 ppm. 
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4 FAVORABILIDADE CLIMÁTICA E PERDAS CAUSADAS PELA MANCHA 

ANGULAR NA PRODUTIVIDADE DO FEIJÃO COMUM EM DIFERENTES 

REGIÕES BRASILEIRAS 

 

RESUMO 

 
Objetivou-se com esse trabalho estimar os impactos da precipitação mensal e do 

fenômeno El-Niño Oscilação Sul (ENSO) sobre a severidade da mancha angular no 
feijoeiro comum e as perdas de rendimento causadas pela doença nas safras das águas e 
da seca, em diferentes municípios brasileiros, entre 2001 e 2010. A severidade e o 
rendimento foram estimados em ensaios de valoração, cultivo e uso (VCU) com as 
cultivares Pérola, BRS Grafite e BRS Requinte, na safra das águas (novembro – 
fevereiro) e, eventualmente, da seca (fevereiro – maio). Todos os ensaios foram 
conduzidos sob delineamento em blocos ao acaso, com três repetições e parcelas de 
8m2. Estes dados foram pareados com variáveis climáticas e submetidos às análises de 
variância, de regressão e análise de componentes principais. Foram observadas 
diferenças (p<0,05) entre as cultivares e a época de plantio das águas e da seca, e anos 
de plantio. A partir da análise de regressão, foi observada uma relação inversamente 
proporcional entre produtividade e severidade da doença, com uma redução média de 
666 kg ha-1 a cada 10% de severidade. A severidade da mancha angular e o rendimento 
das cultivares variou anualmente entre municípios de realização dos ensaios (p<0,0001), 
indicando diferenças na favorabilidade climática dos diferentes municípios para o 
desenvolvimento da doença. A análise de componentes principais, por sua vez, revelou 
que o fenômeno ENSO influencia diferentemente a severidade da doença e 
produtividade da cultura conforme a localização dos plantios nos estados de Goiás, 
Paraná e Pernambuco. Estes resultados fornecem novos subsídios para estimativa de 
impactos da mancha angular em escala regional, o desenvolvimento de um modelo de 
previsão da doença, e avaliações do efeito de mudanças climáticas sobre o 
desenvolvimento do feijoeiro comum. 

 

Palavras-chave: modelagem de doenças, perdas na produção, Phaseolus vulgaris, 
Pseudocercospora griseola, mudanças climáticas. 
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CLIMATE FAVORABILITY AND YIELD LOSSES CAUSED BY ANGULAR LEAF 

SPOT OF COMMON BEAN ON DIFFERENT BRAZILIAN REGIONS 

 

ABSTRACT 

 
The objective of this study was to estimate the impacts of monthly rainfall and 

the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) phenomenon on the severity of angular leaf 
spot in common bean, and the yield losses caused by the disease in summer and fall 
crops in different Brazilian regions between 2001 and 2010. The severity and yield were 
estimated in trials of Value for Cultivation and Use (VCU) with the cultivars Pérola, 
BRS Grafite and BRS Requinte, in the summer season (November-February) and, 
eventually, during the fall season (February to May). All the experiments were carried 
out under a randomized block design with three replications and 8m2 plots. The data 
was paired to climate variables and submitted to analysis of variance, regression and 
principal component analysis. There were differences between cultivars, planting 
seasons and year of cropping. According to the regression analysis, yield and disease 
severity were inversely proportional, with an average reduction of 666 kg ha-1 for each 
10% of disease severity. Furthermore, the angular leaf spot severity and yield of 
cultivars varied annually between cities in the tests (p<0.0001), indicating either more 
favorable climate or restrictions for disease development. The principal components 
analysis, in turn, revealed that ENSO influences differently disease severity and crop 
yield according to the location of the crops in the Brazilian states of Goiás, Paraná and 
Pernambuco. These results provide new information on the impacts of the disease at a 
regional scale, supports the development of a predictive model for angular leaf spot, and 
assessment of climate change effects on common bean crops. 

 

Key words: climate change, disease modelling, Phaseolus vulgaris, Pseudocercospora 
griseola, yield losses. 

 
 
4.1 INTRODUÇÃO 
 

A mancha angular causada pelo fungo Pseudocercospora griseola (Sacc.) 

Crous & Braun é uma das principais doenças do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris 

L.) e se encontra amplamente distribuída nas principais regiões produtoras do Brasil, 

podendo causar sérios danos à cultura (Singh & Saini, 1980). A alta frequência e a alta 

severidade desta doença ocorrem em consequência à intensificação de plantios com a 

condução de até três safras anuais, facilidade de multiplicação e dispersão dos conídios, 

alta variabilidade do patógeno e a predominância de cultivares suscetíveis (Jesus Junior 

et al., 2001). 
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A doença incide sobre folhas, vagens, caules e ramos do feijoeiro comum, e 

encontra-se amplamente distribuída em todas as principais regiões do planeta onde se 

cultiva esta leguminosa (Schwartz et al., 2005). Conforme estimado por Dalla Pria et al. 

(2003), os sintomas da doença podem se desenvolver na faixa de temperaturas entre 

10°C e 29°C, e sua severidade aumenta proporcionalmente com o período de 

molhamento foliar, em especial, entre 20°C e 25°C. Também sob 25ºC, ocorrem o 

menor período de incubação e a maior taxa de crescimento das lesões. Como as 

condições ambientais favoráveis às epidemias da mancha angular estão presentes em 

todas as principais regiões brasileiras produtoras de feijão comum, justifica-se a 

importância atual de P. griseola. 

O período de molhamento foliar é de extrema importância para o 

desenvolvimento da doença, pois age diretamente na infecção aumentando a severidade 

(Vale et al., 2004). Períodos superiores a seis horas de água livre sobre as folhas são 

essenciais para o início do processo de infecção, e a severidade da mancha angular 

aumenta proporcionalmente até o máximo de 54 horas de molhamento foliar (Dalla Pria 

& Silva, 2010) ou uma média de 13 horas diárias (Coelho et al., 2003). 

A disseminação generalizada da mancha angular indica que há uma ampla 

região no Brasil favorável à doença, mas não há um mapeamento feito com base em 

dados sistematizados associados a variáveis climáticas que demonstrem em escala 

regional a sua importância. Este mapeamento poderia orientar as ações de manejo 

integrado, e também revelar hot spots ou sítios mais adequados à seleção de genótipos 

resistentes. Apesar das facilidades para sua dispersão, também é provável que existam 

locais menos favoráveis ao desenvolvimento do patógeno, onde lavouras poderiam ser 

conduzidas com menores riscos e sem as exigências atuais de uso de fungicidas, 

atualmente o principal método de manejo em cultivares suscetíveis. Além disso, há 

incertezas sobre a distribuição, severidade e impactos da doença no futuro próximo, 

caso as mudanças climáticas previstas pelo 4° relatório do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) que preveem temperatura média global acrescida de 

2,0°C a 5,8ºC nos próximos 100 anos se concretizem. As incertezas incluem possíveis 

influências do fenômeno climático El-Niño Oscilação Sul (ENSO). 

O fenômeno El-Niño representa alterações do sistema oceano-atmosfera no 

Oceano Pacífico Tropical, nhoque afetam o clima em todo o planeta (Cptec, 2013). O 

El-Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais e sub-superficiais do 
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Oceano Pacífico Equatorial, provocando variações na distribuição das chuvas em 

regiões tropicais e de latitudes médias e altas. Este fenômeno tende a aumentar a 

formação de nuvens de chuva nas regiões Sul e reduzir na região Nordeste (Cptec, 

2013). 

Pelos riscos já existentes e pela incerteza causada por alterações climáticas 

em muitos patossistemas, este assunto tem se tornado cada vez mais relevante nos 

últimos anos, em parte pela maior frequência de eventos extremos, tais como o aumento 

da temperatura do planeta, alterações no regime de chuvas, perturbações nas correntes 

marítimas, retração das geleiras e elevação do nível dos oceanos (Coakley, 1995). No 

Brasil, as estimativas regionais dos prejuízos causados pelas doenças nas cadeias 

produtivas tem sido investigadas em mapas de risco baseados em cenários atuais e 

futuros do IPCC, como as realizadas por Ghini et al. (2007) para a sigatoka-negra da 

bananeira e para a giberela do trigo por Del Ponte et al. (2008). 

É possível que os danos causados pela mancha angular do feijoeiro comum 

possam ser estimados em nível regional, a partir de amostragens realizadas em locais 

representativos para a cultura, com o apoio de variáveis climáticas organizadas em 

séries históricas. Desta forma, os objetivos deste estudo foram comparar a severidade 

média da mancha angular em cultivares suscetíveis, em diferentes municípios, safras, 

anos de cultivo, quantificar perdas de rendimento causadas pela mancha angular e 

estimar os impactos de variáveis climáticas sobre este patossistema. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área experimental 

 

Foram analisados dados resultantes de avaliações da severidade da mancha 

angular nas cultivares Pérola, BRS Grafite e BRS Requinte, cultivadas em ensaios de 

VCU (Valor Cultivo e Uso), conduzidos pelo Programa de Melhoramento de feijão da 

Embrapa Arroz e Feijão e suas instituições parceiras (EPAGRI, EPAMIG, IAPAR, IPA, 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e Universidades Federais do Rio Grande do Sul 

e de Goiás), no período de 2001 a 2010. Os ensaios em campo foram realizados na safra 

das águas (novembro – fevereiro) e, eventualmente da seca (fevereiro – maio) nos 
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estados de Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Tocantins (Figura 4.1). Os ensaios foram conduzidos de forma padronizada 

em todos os municípios, com delineamento em blocos ao acaso, com três repetições e 

parcelas de 8 m2. Em todos os experimentos, os plantios foram realizados com 15 

sementes por metro linear, com o espaçamento de 50 cm entre linhas, e tratos culturais 

realizados de acordo com as recomendações técnicas compiladas por (Melo et al., 

2008), sem qualquer aplicação de fungicida. Todos estes ensaios atenderam a critérios 

de precisão exigidos para ensaios de VCU, com coeficiente de variação máximo de 

20%. 

 

 

 
Figura 4.1 Municípios brasileiros com ensaios de valoração, cultivo e uso (VCU) 

conduzidos pelo programa de melhoramento de feijão da Embrapa Arroz e 
Feijão, no período de 2001 a 2010, cujas avaliações de severidade da 
mancha angular e produtividade foram utilizadas neste estudo. 

 

Avaliações de severidade 

 

As avaliações da severidade da doença foram realizadas majoritariamente 

durante o período reprodutivo da cultura, por meio de uma escala de notas de 1 a 9, 

onde 1 = ausência de sintomas; 2 = até 1% da área foliar afetada pela doença; 3 = de 1% 

a 5%; 4 =de 5% a 10%; 5 = de 10% a 20%; 6 = de 20% a 40%; 7 = de 40% a 60%; 8 = 

de 60% a 80%; 9 = de 80% a 100% (Pinheiro et al., 2009). As parcelas foram colhidas 

manualmente com 90% de vagens maduras e, com sua produtividade estimada em kg 

ha-1 após ajuste da umidade das sementes a 15%. Para análise estatística, foram 
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excluídos ensaios onde houve ocorrência severa de outras doenças fora a mancha 

angular, para evitar viés que interferisse na interpretação dos resultados.  

 

Obtenção de dados climáticos 

 

Os dados de precipitação dos três primeiros meses após a data de plantio e a 

precipitação total foram obtidos através de instituições que disponibilizam online seus 

bancos de dados, possibilitando a recuperação de dados históricos de precipitação 

registrados em estações meteorológicas próximas aos experimentos de VCU indicados 

nesse trabalho. As instituições consultadas foram: INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia), ANA (Agência Nacional das Águas) e Fundação ABC, para os dados de 

precipitação e CPC (Climate Prediction Center) para determinar a intensidade do 

fenômeno El-Niño em cada ano avaliado. 

 

Análise estatística 

 

Os resultados de severidade de doença e rendimento das cultivares nos 

diferentes municípios, safras e anos de plantio foram submetidos à análise de variância. 

Para análise da severidade em comparação com as diferentes localidades, foi realizado 

uma análise descritiva com boxplot e teste Scott-Knott a 5% com o auxílio do programa 

estatístico R. Para quantificar as perdas de rendimento causadas pela mancha angular no 

feijoeiro comum e os impactos da precipitação mensal sobre a doença e produção por 

área, os dados de severidade da mancha angular e produtividade foram pareados para a 

realização de análise de regressão. Esta análise foi realizada com verificação de 

significâncias das equações a 5%, dos coeficientes de determinação dos modelos e 

verificação a dispersão de resíduos com os procedimentos GLM e REG do programa 

SAS 9.1. A análise de componentes principais (PCA) foi realizada com o auxílio do 

programa estatístico R e seus pacotes Rcmdr e FactoMineR, para verificar as inter-

relações entre severidade da doença, produtividade do feijoeiro comum e precipitação. 

Para a análise multivariada, procurou-se utilizar grupos de municípios localizados em 

estados, excluindo-se aqueles de características distintas e que não pudessem ser 

agrupados. Para isso, foram selecionados apenas municípios dos estados de Goiás, 

Paraná e Pernambuco, excluindo-se os demais. Devido à variação regional da 
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severidade da mancha angular, junto aos diferentes regimes de chuva característicos de 

cada região, a análise multivariada dos dados foi feita de forma separada para cada 

estado. 

 

 

4.3 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos mostraram diferenças entre os locais onde foram 

realizados os experimentos, apresentando diferença entre as cultivares, entre as safras 

(Seca e Águas) e diferença entre os anos de cultivos, como mostra a Tabela 4.1. Não 

foram observadas interações entre as causas de variação, indicando estabilidade dos 

resultados. 

 

Tabela 4.1 Resumo da análise de variância com as diferenças significativas entre todas 
as interações entre os tratamentos analisados. 

 

Variável DF QM p-valor 
Safra  1 18,46023 0,003 
Ano  9 5,708463 0,004 
Local  15 19,05899 <0,001 
Cultivar  2 8,058718 0,018 
Safra*Ano  7 1,505313 0,603 
Safra*Local  6 1,825812 0,464 
Safra*Cultivar  2 2,554517 0,270 
Ano*Local  24 2,376824 0,233 
Ano*Cultivar  4 0,790276 0,800 
Local*Cultivar  8 2,221521 0,334 
Ano*Local*Cultivar  2 1,696429 0,417 
CV 31,22% 

 

 
Foi observada uma ampla variação da severidade da doença conforme o 

município de condução dos ensaios, por meio das médias analisadas desde 2001 até o 

ano de 2010. Quanto aos municípios, além de diferenças na severidade da mancha 

angular durante o intervalo estudado, foi possível agrupar estes locais conforme a 

Tabela 4.2, evidenciando que as condições ambientais de cada localidade afetam o 

desenvolvimento da doença nas diferentes áreas produtoras, visto que o grupo de 
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cultivares foi sempre o mesmo, assim como o manejo e a condução dos experimentos 

seguiram as mesmas recomendações. Na Figura 4.2 observa-se a variação da severidade 

média da mancha angular do feijoeiro comum entre os anos de 2001 a 2010, em 

diferentes municípios brasileiros, avaliada nas cultivares Pérola, BRS Requinte e BRS 

Grafite. 

 

Figura 4.2 Variação da severidade média da mancha angular (Pseudocercospora 
griseola) do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris) entre os anos de 2001 a 
2010, em diferentes municípios brasileiros, avaliada nas cultivares Pérola, 
BRS Requinte e BRS Grafite. (ABLUZ= Abelardo Luz, ANAP= Anápolis, 
ARAU= Araucária, BELSF= Belém de São Francisco, CARU= Caruaru, 
CRIS= Cristalina, FORM= Formoso do Araguaia, INHU= Inhumas, 
MAJVI= Major Vieira, MORR= Morrinhos, PASSF= Passo Fundo, 
PONTG= Ponta Grossa, PRUD= Prudentópolis, RIOV= Rio Verde, 
STAG= Santo Antônio de Goiás e UBER= Uberlândia). 

 

Com relação à severidade da doença nos diferentes municípios analisados, 

observou-se na Tabela 4.2 que a mancha angular atingiu um maior índice de severidade 

nos municípios de Anápolis (GO), Caruaru (PE) e Uberlândia (MG) nos anos de 2001 a 

2010, seguindo de Rio Verde-GO, Prudentópolis-PR, Araucária (PR) e Cristalina (GO), 

Belém de São Francisco (PE), Major Vieira (SC), Inhumas (GO), Santo Antônio De 

Goiás (GO) e Passo Fundo (RS). Aas menores médias de severidade da mancha angular 

nesse período foram observadas nas cidades de Formoso Do Araguaia (TO), Morrinhos 

(GO), Ponta Grossa (PR) e Abelardo Luz (SC). 

 

 

 

ABLUZ ANAP ARAU BELSF CARU CRIS FORM INHU MAJVI MORR PASSF PONTG PRUD RIOV STAG UBER

2
4

6
8

Local

M
A
_M

an
ch
a
_
A
ng
ul
a
r



46 
 

Tabela 4.2 Severidade média em porcentagem de área foliar afetada pela mancha 
angular no feijoeiro comum, causada por Pseudocercospora griseola, 
registrada em ensaios de valoração, cultivo e uso (VCU) conduzidos em 
diferentes municípios brasileiros entre 2001 e 2010, com as cultivares 
Pérola, BRS Requinte e BRS Grafite. 

 
 

Local Média de severidade 
Anápolis (GO) 40,5 a 
Caruaru (PE) 37,2 a 
Uberlândia (MG) 32,5 a 
Rio Verde (GO) 27,41 b 
Prudentópolis (PR) 26,4 b 
Araucária (PR) 22,5 b 
Cristalina (GO) 22,5 b 
Belém De São Francisco (PE)  20,0 c 
Major Vieira (SC) 18,55 c 
Inhumas (GO) 18,0 c 
Santo Antônio De Goiás (GO)  17,1 c 
Passo Fundo (RS) 13,3 c 
Formoso Do Araguaia (TO)  6,3 d 
Morrinhos (GO) 5,3 d 
Ponta Grossa (PR) 5,2 d 
Abelardo Luz (SC) 4,2 d 

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si, de acordo com o teste de Scott Knott (5%). 

 

Quando observada a relação entre as principais safras em que se é produzido o 

feijão comum no Brasil e as três diferentes cultivares (Figura 4.3), verificou-se 

diferenças nessa relação entre severidade da doença e época de condução dos ensaios, 

corroborando informações que verificaram a seca como a época mais propícia para o 

desenvolvimento da mancha angular do feijoeiro comum (Paula Junior & Wendland, 

2012). Estes resultados também confirmam parcialmente estudos que classificaram a 

cultivar Pérola com resistência moderada à mancha angular e a cultivar BRS Grafite e 

BRS Requinte como suscetíveis à doença (Barbosa & Gonzaga, 2012). 
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Figura 4.3 Variação da severidade média da mancha angular (Pseudocercospora 
griseola) do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris) entre os anos de 2001 a 
2010, nas cultivares BRS Grafite, BRS Requinte e Pérola avaliadas na 
safra das águas (novembro – fevereiro) e safra da seca (fevereiro – maio). 
Severidade da doença obtida com escala de nota, variando de 1 a 9 de 
acordo com a porcentagem de lesão na área foliar da planta. 

 

A partir de dados analisados associando o rendimento do feijoeiro comum 

com a severidade da mancha angular, foi possível obter um gradiente de doença 

adequado para a estimativa de perdas na produtividade. Foi obtido um modelo linear 

indicando a redução de 666 kg ha-1 a cada 10% de doença, demonstrando o alto 

potencial de danos causados pela doença no campo, como mostra a Figura 4.4.  
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Figura 4.4. Relação da produtividade do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris) com a 
severidade média da mancha angular (Pseudocercospora griseola) entre 
os anos de 2001 a 2010, estimada para as cultivares BRS Grafite, BRS 
Requinte e Pérola. Severidade da doença avaliada por meio de escala de 
notas, variando de 1 a 9 de acordo com a porcentagem de lesões na área 
foliar da planta. 

 

 A análise de componentes principais (PCA) para o estado de Goiás revelou que 

os dois primeiros componentes representaram 34,4% e 23,1% de variação, totalizando 

57,5% (Figura 4.5). A partir dessa análise, observou-se que neste estado maiores 

severidades da mancha angular estão associados com anos de El-Niño moderado, 

enquanto que nos anos de El-Niño ausente ou fraco, há baixa severidade da doença e 

maiores produtividades. As chuvas em Goiás apresentaram as maiores correlações com 

o primeiro componente da PCA, mas não foram associadas diretamente ao El-Niño, 

confirmando as informações do Cptec (2013) de que não há uma influência clara do 

fenômeno ENSO no regime de chuvas dessa região. Neste caso, não houve correlação 

do volume mensal de chuvas com a severidade da mancha angular e ao rendimento do 

feijoeiro comum. Não houve ano com forte influência do ENSO neste período. 

 

 



49 
 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

-1
.0

-0
.5

0.
0

0
.5

1
.0

PCA Goiás

Dim 1 (34.42%)

D
im

2 
(2

3.
11

%
)

Prod

elnino_ausente

elnino_fraco

elnino_moderado

Chuva_1mes

Chuva_2mes

Chuva_3mes

Chuva_Total

MA

 

Figura 4.5 Biplot com os dois primeiros componentes da análise de PCA realizada para 
o estado de Goiás, correlacionando a produtividade (Prod), severidade da 
mancha angular (MA) registradas para as cultivares Pérola, BRS Grafite e 
BRS Requinte de 2001 a 2010, intensidades do fenômeno El Niño e o 
volume médio de chuvas após a data de plantio (Chuva_1mes, Chuva_2mes, 
Chuva_3mes e Chuva_Total) para este mesmo período. 

 

A PCA para o estado do Paraná revelou que os dois primeiros componentes 

representaram 30,83% e 23,49% de variação, totalizando 54,32% (Figura 4.6). As 

correlações observadas diferiram das encontradas para o estado de Goiás e a partir dessa 

análise foi estimada uma maior severidade da mancha angular em anos de El-Niño fraco 

e moderado (Tabela 4.3), junto à menor produtividade da cultura. A produtividade 

apresentou maior correlação com as chuvas no segundo e principalmente terceiro mês 

após o plantio (fase de enchimento de vagens). Além disso, a produtividade também foi 

negativamente afetada nos anos com o fenômeno ENSO fraco e moderado. A correlação 

negativa da doença com chuvas, para Goiás e para Pernambuco corroboram com os 

resultados de Willocquet et al. (2004), que mostraram uma estabilização ou uma 

redução da infecção da mancha angular com um molhamento foliar acima do ideal para 

o patossistema. 
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Tabela 4.3 Matriz de correlação obtida na análise dos componentes principais (PCA) 
entre variáveis avaliadas e os dois primeiros componentes principais, 
envolvendo a severidade da mancha angular do feijoeiro comum estimada 
nas cultivares Pérola, BRS Grafite e BRS Requinte, de 2001 a 2010, em 
municípios dos estados de Goiás, Paraná e Pernambuco. 

 

Variáveis 
Goiás Paraná Pernambuco 

PCA 1 PCA 2 PCA 1 PCA 2 PCA 1 PCA 2 
Produtividade NS -0.47 0.52 NS 0.73 NS 
El Niño Ausente NS NS NS NS NS 0.81 
El Niño Fraco NS NS -0.57 0.44 0.54 -0.5 
El Niño Moderado NS 0.83 -0.53 0.37 -0.85 NS 
Chuva 1º mês 0.75 NS 0.39 0.69 NS NS 
Chuva 2º mês 0.88 NS 0.9 NS 0.9 NS 
Chuva 3º mês 0.86 NS 0.62 NS NS 0.77 
Chuva Total 0.97 NS 0.88 0.36 0.9 NS 
Severidade da mancha angular -0.31 0.45 NS 0.78 -0.58 0.65 
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Figura 4.6 Biplot com os dois primeiros componentes da análise de PCA realizada para 
o estado do Paraná, correlacionando a produtividade (Prod), a mancha 
angular (MA) registradas para as cultivares Pérola, BRS Grafite e BRS 
Requinte de 2001 a 2010, intensidades do fenômeno El Niño e o volume 
médio de chuvas após a data de plantio (Chuva_1mes, Chuva_2mes, 
Chuva_3mes e Chuva_Total) para este mesmo período. 

 
Para o estado do Pernambuco, a PCA revelou que os dois primeiros 

componentes representaram 39,46% e 29,40% de variação, totalizando 68,86% (Figura 
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4.7). Para este estado, os dois primeiros componentes explicaram uma maior 

porcentagem da variância observada, em comparação aos estados de Goiás e do Paraná. 

A partir dessa análise foi possível verificar como o fenômeno ENSO afeta as chuvas 

neste estado, por meio da associação inversa dos anos com El-Niño moderado com a 

quantidade de chuvas da região e com a produtividade. A quantidade total de chuvas em 

Pernambuco e a precipitação no terceiro mês após o plantio foram favoráveis para o 

desenvolvimento da doença, conforme o segundo componente da PCA (Tabela 4.2). 
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Figura 4.7 Biplot com os dois primeiros componentes da análise de PCA realizada para 
o estado de Pernambuco, correlacionando a produtividade (Prod), a mancha 
angular (MA) registradas para as cultivares Pérola, BRS Grafite e BRS 
Requinte de 2001 a 2010, intensidades do fenômeno El Niño e o volume 
médio de chuvas após a data de plantio (Chuva_1mes, Chuva_2mes, 
Chuva_3mes e Chuva_Total) para este mesmo período. 

 

4.4 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos confirmaram a suscetibilidade à mancha angular 

apresentada pelas cultivares BRS Requinte, a BRS Grafite e Pérola, podendo auxiliar na 

escolha de cultivares para regiões que apresentam maior favorabilidade ao 

desenvolvimento da doença. Também foi demonstrado que em determinadas 

localidades, como Anápolis (GO), Caruaru (PE) e Uberlândia (MG) epidemias da 

mancha angular ocorrem com maior intensidade, e com isso estes locais são 
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considerados adequados para a condução de experimentos para a seleção de genótipos 

resistentes e de manejo da doença. 

Em condições de campo Canteri & Godoy (2009), comprovaram a 

correlação entre área foliar sadia, severidade de mancha angular (P.griseola) e a 

produção do feijoeiro comum, onde a mancha angular foi capaz de afetar a 

produtividade da cultura, por reduzir a área foliar sadia e desta forma a eficiência 

fotossintética das plantas, dados esses compatíveis aos obtidos neste presente trabalho, 

onde a maior severidade da P. griseola no campo também reduziu drasticamente a 

produtividade da cultura. 

Aparentemente, esta é a primeira avaliação conjunta em escala regional no 

Brasil para estimar os impactos da mancha angular do feijoeiro comum, de modo que os 

resultados aqui apresentados possam contribuir para demonstrar a extensão dos seus 

possíveis danos e necessidade de trabalhos visando a maior resistência de cultivares e o 

manejo integrado da doença. Moslonka-Lefebvre et al. (2011) consideraram que as 

estimativas de perdas em maior escala geográfica tem sido cada vez mais demandadas 

pelo aumento de plantios em monocultura, devido à sua concentração em arranjos 

produtivos locais e o movimento de patógenos dentro e entre diferentes regiões, 

promovido pela atividade agrícola intensificada.  

Mesmo com sua importância, são poucos os estudos sistematizados para 

caracterizar as perdas na produção proporcionadas pela mancha angular, como os 

apresentados por Rodrigues et al. (1999) e Schwartz et al. (1981), que estimaram 

reduções de até 80% da produção do feijoeiro comum por esta doença. O conjunto 

formado por ambiente favorável, patógenos facilmente dispersos e prevalência de 

hospedeiras suscetíveis tem sido também observado em outras culturas anuais como soja 

e arroz (Savary et al., 1998; Workneh & Yang, 2000), e da mesma forma utilizados para 

estimativas regionais de prejuízos causados pelas doenças nestas cadeias produtivas e 

apoiar medidas de defesa agrícola.  

 Apesar do El-Niño ser formado a milhares de quilômetros de distância dos locais 

avaliados, há influência deste fenômeno especialmente sobre cultivos de feijão no 

Paraná e em Pernambuco. No intervalo de tempo avaliado, não foram registrados anos 

de forte influência do ENSO. Mesmo assim, a influência deste fenômeno climático afeta 

a produtividade da cultura em diferentes regiões brasileiras com intensidade variável, 
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junto com a severidade da doença que é igualmente dependente de clima favorável para 

o seu desenvolvimento.  

Como para o estado de Goiás não houve correlação do volume mensal de chuvas 

com a severidade da mancha angular e ao rendimento do feijoeiro comum, isso indica 

que a alta severidade da mancha angular pode ocorrer com uma quantidade variável de 

chuvas distribuídas nas diferentes fases da cultura neste estado.  

 A análise de componentes principais forneceu uma grande quantidade de 

informações a respeito do conjunto de diversas variáveis, auxiliando na melhor 

compreensão do patossistema como um todo, com a ordenação das variáveis, e 

significância dos seus diversos componentes. 

 Para uma melhoria nas análises seria necessário um maior número de dados 

coletados, além de uma maior área geográfica para monitoramento da doença, para 

tornar possível um mapeamento nacional de todas as regiões produtoras do feijoeiro 

comum do país e estimativa de riscos associados à mancha angular. Uma série histórica 

maior também aumenta a confiabilidade da análise, além do acréscimo de outras 

variáveis como a umidade relativa do ar e o número de dias com chuvas, que podem 

aumentar a precisão do monitoramento, envolvendo então uma seleção mais ampla de 

variáveis climáticas que mais influenciam na produção das culturas. 

 A partir dos estudos realizados, foi possível comparar a severidade da mancha 

angular em suas três cultivares de feijoeiro comum, nas 16 diferentes localidades e duas 

épocas de plantio, além de estimar as perdas provocadas pelas mudanças ocasionadas 

pela alteração nos regimes de chuvas das principais regiões produtoras da cultura no 

país. Mostrou-se que é possível a elaboração de modelos simples para a estimativa de 

perdas e de previsão da mancha angular do feijoeiro comum com a análise de dados 

históricos, abrindo possibilidades de incluir em novos estudos outras doenças que 

incidem sobre o feijoeiro comum. Desta forma, espera-se uma melhor compreensão da 

influência de variáveis climáticas sobre este patossistema, e que seja possível um 

melhor planejamento da cultura e das estratégias associadas ao manejo integrado de 

doenças. 
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4.5 CONCLUSÕES 

 

Os municípios Anápolis (GO), Caruaru (PE) e Uberlândia (MG) 

apresentaram maior favorabilidade climática à mancha angular, nos quais a maior 

pressão de doença pode favorecer à seleção de genótipos resistentes. 

A época da seca é a mais favorável para o desenvolvimento do patógeno.  

A severidade da mancha angular afeta diretamente a produtividade da 

cultura do feijoeiro comum. O fenômeno climático El-Niño afeta o regime de chuvas de 

forma distinta nas regiões do país, produtoras de feijão comum e a ocorrência da 

mancha angular.  

Na região Centro-Oeste a influência do ENSO não é evidente, porém nas 

regiões Sul e Nordeste há maior influência deste fenômeno no patossistema feijão 

comum x P. griseola. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O agente causal da mancha angular do feijoeiro comum, P. griseola é responsável 

por grandes perdas na produtividade das áreas produtoras da cultura. Para minimizar essas 

perdas uma das principais formas de manejo dessa doença é o controle químico. Talvez por 

isso, fungicidas aplicados há décadas em muitas áreas facilitam o surgimento de resistência 

dos fungos aos principais fungicidas utilizados no seu controle. Devido a esse surgimento 

de resistência, o patógeno pode provocar perdas ainda maiores, e para solucionar questões 

ligadas ao diagnóstico dessa resistência de forma viável e ágil foi desenvolvido um teste 

colorimétrico a ser facilmente implantado em laboratórios de fitopatologia.   

A metodologia com o uso do corante Alamar Blue demonstrou ser eficiente para 

detectar a resistência ao fungicida carbendazim, sendo possível futuramente adaptar o 

método para outros patógenos que incidem sobre P. vulgaris. 

 Por outro lado, as variações do clima afetam diretamente a produtividade e a 

severidade da mancha angular do feijoeiro comum. Apesar de não serem diretamente 

controladas pelo homem, é importante demonstrar por meio de modelagem as perdas 

associadas à doença, a importância de escolha do local e da época de plantio, além da 

cultivar utilizada. É desejável que este monitoramento prossiga para endossar os resultados 

aqui apresentados, e ajustar a metodologia empregada para incorporar outras variáveis 

climáticas aumentando a representatividade das análises. Estes ajustes poderão representar 

uma melhor compreensão da influência do fenômeno El-Niño sobre a mancha angular e 

outras doenças que afetam o feijoeiro comum.  
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