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FlIsarilll1l oxysporlllll é a espécie mais importante do gênero 
FlISarilllll (Booth, 1971; Neergard, 1979). A doença, hoje conhecida 
por murcha ou amarele cimento de FlISarilllll, foi observada no feijoeiro 
comum em 1928, na Califórnia. Sua ocorrência está praticamente 
relacionada com a distribuição desta leguminosa (Zaumeyer & Thomas, 
1957; Cardoso et aI., 1966; Winter et ai., 1974; Clarkson, 1978; Lasca, 
1978; Neergard, 1979; Bolkan, 1980; Menezes et aI., 1981). 

Nos últimos anos, a ocorrência e severidade desta doença vem 
aumentando, devido, principalmente, aos poucos cuidados dispensados 
a seus métodos preventivos de controle. As perdas no rendimento têm 
sido pouco estudadas. Sabe-se, contudo, que os danos provocados por 
esta enfermidade são muito variáveis, podendo afetar apenas algumas 
plantas ou até 80% da lavoura (Echandi, 1967), isto porque a murcha de 
FlIsarillm inicia-se em pequenas reboleiras e, após alguns anos de cultivo, 
dissemina-se por toda a área. 

ETIOLOGIA 

o agente causal da murcha ou amarelecimento de FlIsarilll1l é o 
fungo FlIsarilll1l m,-yspOrlll1l Schlecht f. sp. plzaseoli Kendrick & Snyder 
(Kendrick & Snyder, 1942). Segundo Booth (1971), o gênero Fusariul1! 
está subdividido em 12 seções. A espécie F. oxysporlll1l pertence à seção 
Elegans. 
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Este patógeno produz microconídios, macroconídios e 
clamidósporos. Os microconídios apresentam formas vmiáveis, sendo 
ovais ou cilíndrico-elipsoidais, retos ou curvos, e medem de 5 a 12/1 de 
compIimento e de 2,2 a 3,5/1 de largura. Os macroconídios, raros em 
algumas raças, originam-se de conidióforos ramificados ou de 
esporodóquios; são fusóides e pontiagudos nas duas extremidades, 
apresentam paredes finas e de três a sete septos. Os mucroconídios com 
três septos são mais comuns e têm de 27 a 46/1 de comprimento e de 3,0 
a 4,5/1 de largura; os de cinco septos medem de 35 a 60~l de compIimento 
e 3,5/1 de largura; e os de seis e sete septos medem de 50 a 66~l de 
comprimento e de 3,5 a 5,0/1 de largura. Os clamidósporos com paredes 
lisas ou rugosas são terminais ou intercalares, geralmente solitários mas, 
ocasionalmente, em pares ou cadeias (Booth, 1971). 

SINTOMATOLOGIA 

Os sintomas desta doença manifestam-se por perda de 
turgescência, amarelecimento, seca e queda progressiva das folhas, 
começando pelas inferiores, podendo afetar toda a planta ou somente 
parte dela. Estes sintomas podem ser confundidos com aqueles causados 
por deficiência de fósforo. As margens das folhas infectadas podem 
tornar-se necróticas (Abawi, 1989). Embora esta doença seja denominada 
de murcha de Fusariwll, as plantas de feijão infectadas não murchmn da 
maneira característica como as plantas de outras culturas o fazem, quando 
afetadas por outrasformae specialis deste fungo (Foto 26). Cortando-se 
a haste das plantas afetadas, torna-se evidente uma descoloração vascular 
(escurecimento dos vasos), que, segundo Abawi (1989), pode variar 
consideravelmente em intensidade, dependendo da reação da cultivar, 
severidade da infecção e condições de ambiente. Sob condições de alta 
umidade, as plantas apresentam, externamente, o micélio e as frutificações 
do patógeno, conferindo-lhes uma coloração rosada (Foto 27). Quando 
a infecção ocorre no estádio de plântula, estas não apresentam um 
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desenvolvimento normal e, quando adultas, tornam-se raquíticas. Plantas 
severamente afetadas podem apresentar murcha permanente e desfolha 
prematura (Abawi, 1989). Nas vagens, pode produzir lesões aquosas e 
contaminar as sementes extemamente (Zaumeyer &Thomas, 1957;Tuset 
BaITachina, 1973; Bolkan, 1980). 

EPIDEMIOLOGIA 

Fusarilllll oxysporlll1l sobrevive no solo em restos culturais ou na 
forma de clamidósporos (estruturas de resistência). 

Estudos histológicos têm demonstrado que, após 12 a 24 horas 
da inoculação, os esporos do fungo emitem um ou dois tubos 
germinativos, os quais crescem em direção às raízes ou ao hipocótilo, 
dependendo do local da deposição do inóculo. A penetração ocorre 24 a 
36 horas após a inoculação, apenas na presença de ferimentos naturais 
ou artificiais (López-Duque & Müller, 1969).Após a penetração, o fungo 
se move inter e intracelularmente até invadir os vasos do xilema (Mace 
et aI., 1981). A infecção progride entre os vasos do xilema através do 
crescimento do micélio e do transporte dos microconídios pela seiva. 
Os conídios podem ficar presos nas perfurações e nos tabiques dos vasos 
do xilema. Estes germinam, penetram as paredes celulares e produzem 
microconídios nos vasos adjacentes, repetindo este cicIo até que todo o 
sistema vascular esteja colonizado. O progresso da doença é paralisado 
em cultivares resistentes, provavelmente devido a alterações químicas 
ou estruturais do tecido do hospedeiro (Mace et aI., 1981). Entre estas, 
incluem-se a obstrução vascular por plugues de gel, liloses, deposição 
de camadas adicionais nas paredes dos vasos e infusão com compostos 
fenólicos e outros metabólitos (López-Duque & Müller, 1969; Mace et 
aI., 1981). Nos estágios finais do desenvolvimento da doença, o patógeno 
cresce para as células do tecido cortical produzindo grande número de 
clamidósporos. O fungo pode, também, emergir na superfície do tecido 
infectado, produzindo, além dos conídios, abundante micélio de cor rósea 
(Abawi, 1989). 
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o fungo, em meio de cultura, apresenta um crescimento ótimo a 
28°C, tendo sido observado que a severidade da doença foi maior a 20°C 
do que a 28°C (Ribeiro & Hagedorn, 1979b). 

A severidade da murcha ou amarelecimento de Fusari1l11l aumenta 
consideravelmente na presença dos nematóides Meloidog)'ne javanica 
(Ribeiro & FelTaz, 1983) e M. incognita (Singh et aI., 1981 l. 

O fungo é disseminado dentro e entre lavouras através do 
movimento de solo infestado, fragmentos infectados de tecidos do 
hospedeiro, água de drenagem ou irrigação, sementes contaminadas 
(Burke, 1965; Kraft et aI., 1981), homem e equipamentos agrícolas. 

ISOLAMENTO,PRESERVAÇÃO,INOCULAÇÃOEAVALIAÇÃO 

O isolamento do patógeno pode ser realizado mediante a cultura 
do tecido vascular dos caules de plantas com sintomas, desinfestando-os 
exteriormente por flambagem (Cardoso, 1967; Rava, 1970). Pode-se, 
também, realizar a desinfestação dos caules utilizando-se uma solução 
de álcool 70% por 15 segundos, seguida de uma solução de hipocJorito 
de sódio aO,5% de cloro ativo por 30 a 60 segundos. Após o plaqueamento 
em BDA + PCNB e tão logo se observe crescimento, o patógeno deve 
ser repicado para novas placas ou tubos de ensaio e armazenados em 
condições de laboratório para o seu completo desenvolvimento. 

Fusariwll ox)'sporwll f. sp. phaseoli é facilmente isolado e 
cultivado em meio de batata-dextrose-ágar (BDA). 

Para a esporulação do fungo, pode-se utilizar meio sólido, líquido 
ou substratos naturais. Reis et aI. (1992) determinaram que o patógeno 
apresentou maior esporulação em BDA, na presença de luz vermelha. 
No Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF) vem-se 
utilizando o meio de BDA adicionado de quintozene para uma maior 
esporulação do fungo. 

Para a produção de inóculo em meio líquido, discos do fungo 
crescendo em BDA são adicionados a frascos contendo caldo de batata
dextrose. Os frascos são colocados em um agitador rotatório por três 
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dias, em temperatura ambiente (22°C). Para a preparação da suspensão 
de conídios, o conteúdo dos frascos é filtrado através de uma camada 
dupla de gaze e centrifugado por 10 minutos a 8000 rpm, seguindo-se a 
re-suspensão dos conídios em água destilada estéril (Ribeiro & Hagedom, 
1979b). 

O fungo pode também ser cultivado em substratos naturais, como 
milho, sorgo ou arroz autoclavado, adicionados de 1 % de peptona 
(Reis & Peixoto, 1992; Reis & Oliveira, 1993). 

A preservação deste palógeno, por longo período, pode ser 
conseguida em meio de solo em tubos de ensaio. Este meio consiste da 
mistura de solo arenoso com 10% de esterco (Me Keen & Wensley, 
1961), o qual deve ser esterilizado por três dias consecutivos para a 
completa eliminação de contaminantes. Após a esterilização e com o 
solo ainda úmido, introduz-se o fungo no tubo de ensaio, deixando-o 
colonizar o meio. Seis a sete dias após a inoculação dos tubos, os mesmos 
devem ser transferidos para geladeira a 4-5°C, até o momento de sua 
utilização. Cardoso (1967) utilizou o meio de solo contido em tubos de 
ensaio com 20% de matéria orgânica. 

Para a inoculação de plântulas, pelo método da imersão com corte 
das raízes, utiliza-se uma concentração de inóculo de 1-1,2 x 106 esporos/m!. 
As plântulas com aproximadamente 7 a 10 dias de idade, se!11eadas em 
vermiculita, são arrancadas e o sistema radicular lavado com água 
corrente. As raízes são cortadas com tesoura e as plântulas mergulhadas 
por 5 a la minutos na suspensão de esporos, após o que, são transplantadas 
para vasos contendo solo estéril (Costa et aI., 1989; Mills & Silbemagel, 
1991). 

Ao invés de se utilizar o método descrito anteriormente, pode-se 
inocular o solo com o fungo, tanto na forma de suspensão de esporos 
como na forma de grãos colonizados pelo patógeno. Reis & Oliveira 
(1993) encontraram que, com solo natural, o método de suspensão de 
conídios com ferimentos de raizes proporcionou maior severidade da 
doença, embora não diferindo significativamente dos tratamentos em 
que foi empregado 1,25 g de inóculo cultivado em arroz autoclavado, 
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sete dias antes do plantio, com e sem ferimento de raízes. Em solo 
esterilizado, os melhores tratamentos foram a inoculação do solo com 
0,5 ou 1,25 g de inóculo, sete dias antes do plantio e com ferimentos de 
raízes. 

Uma outra técnica de inoculação consiste em semear o feijoeiro 
em bandejas e, quando as plantas apresentarem de 7 a lO dias de idade, 
regar diretamente o inóculo sobre as plântulas, cortando-se as raízes 
com uma lâmina em um do lados do sulco. 

A avaliação dos sintomas da murcha ou amarelecimento de 
Fusar;lIIll pode ser realizada utilizando-se a seguinte escala: 1 = ausência 
de sintomas; 2 = aproximadamente 5% da área foliar com sintomas de 
murcha; 3 = aproximadamente 10% da área foliar com sintomas de 
murcha; 4 = aproximadamente 15% da área foliar com sintomas de 
murcha; 5 = aproximadamente 25% da área foliar com sintomas de 
murcha e clorose. Início de descoloração vascular; 6 = aproximadamente 
40% da área foliar com sintomas de murcha, cloros e e necrose 
limitada. Plantas com início de nanismo e descoloração vascular; 
7 = aproximadamente 60% da área foliar com sintomas de murcha, 
clorose e necrose. Plantas com nanismo e descoloração vascular; 
8 = aproximadamente 80% da área foliar com sintomas de murcha, 
clorose e necrose. Plantas com nanismo e descoloração vascular. Início 
de desfolhação; e 9 = mais de 80% da área foliar com sintomas de murcha, 
clorose, severo nanismo, descoloração vascular e desfolhação prematura, 
conduzindo a planta à morte. 

DETECÇÃO DO PATÓGENO NA SEMENTE 

A Plimeira evidência que este patógeno é carregado externamente 
pelas sementes foi apresentada por Kendrick & Snyder (1942), que 
demonstraram que o organismo causal da murcha de Fusarilllll não 
penetra nas sementes, mas sim, que seus esporos são depositados na 
superfície das mesmas durante a colheita. Outros autores confirmaram a 
transmissão deste patógeno pelas sementes (Tuset Barrachina, 1973; 
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Winter et aI., 1974; Lasca, 1978; Menezes et aI., 1978, 1981; Amaral, 
1981; Leal & Bolkan, 1981; Oliveira, 1984; Nunes lr. & Menten, 1985). 
Este patógeno causa aprodrecimento parcial ou total das sementes 
diminuindo a germinação e a emergência no campo, contribuindo para 
a redução do estande (Menezes et aI., 1978, 1981). 

O método de detecção deste microrganismo, em sementes, que 
apresenta a maior freqüência de recuperação é o papel de filtro sem 
desinfestação superficial e incubação a 20-26°C por sete dias, sob um 
regime de luz e escuro de 12 horas (Winter et aI., 1974; Lasca, 1978; 
Menezes et aI., 1978, 1981). Nunes lr. & Menten (1985) utilizaram o 
método de papel de filtro com congelamento, a 20°C por 24 horas, 
seguindo-se 24 horas a -18°C e, finalmente, nova incubação por seis 
dias a 20°C, sob luz negra e regime de alternância de luz e escuro de 12/ 
12 horas. Outros métodos utilizados para a detecção deste patógeno na 
semente incluem a placa de Petri com BDA (Mello & Oliveira, 1987) e 
o rolo de papel toalha (Menezes & Mohan, 1982). 

ESPECIALIZAÇÃO FISIOLÓGICA 

Fusarilll11 oxyspor1l11l f. sp. plzaseoli é um fungo que apresenta 
pouca variabilidade. Existe evidência da existência de duas raças do 
patógeno determinadas no Brasil (Cardoso, 1967) e de outras duas 
determinadas a partir de isolados originários do Brasil, Holanda e Estados 
Unidos, as quais foram denominadas de raças européia-americana e 
brasileira (Ribeiro & Hagedorn, 1979b). Entretanto, estes estudos não 
podem ser comparados devido ao uso de diferentes cultivares 
diferenciadoras. Em estudos realizados no CNPAF, com sete isolados do 
patógeno e as diferenciadoras utilizadas por Ribeiro & Hagedorn (l976b), 
foi possível detenninar apenas a raça brasileira. Resultados semelhantes 
foram obtidos por Nascimento et a!. (1992), que testaram 17 isolados do 
patógeno provenientes dos Estados do Paraná, Pernambuco e São Paulo. 
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HEREDITARIEDADE DA RESISTÊNCIA 

A murcha ou amarelecimento de FusariulIl, por ser mono ou 
oligogenicamente herdada, é uma das doenças do feijoeiro facilmente 
controlada através da resistência genética. Aresistência à raça brasileira 
é controlada por um único gene dominante, denominado FOP 1, e à raça 
européia-americana por um gene com dominância incompleta, 
denominado de FOP 2 (Ribeiro & Hagedorn, 1979a). Resistência à raça 
brasileira é encontrada nas cultivares Pintado, Tenderette e, 
possivelmente, Early GaJlatin, enquanto para a raça européia-americana, 
na cultivar Preto Uberabinha (Ribeiro & Hagedorn, 1979a). 

CONTROLE 

o controle da murcha de Fusarium pode ser conseguido através 
de práticas culturais, utilização de fungicidas e resistência genética do 
hospedeiro. 

Uma das práticas culturais mais importantes no controle da doença 
consiste em impedir a introdução do patógeno em áreas ainda não 
infestadas. Esta prevenção pode ser obtida evitando-se a introdução na 
área de resíduos de cultura infectados, sementes infectadas, água de 
irrigação contaminada e partículas de solo infestado aderidas nos 
equipamentos (Abawi, 1989). O emprego de semente livre de patógenos 
é, sem dúvida, uma das principais medidas de controle. A erradicação 
de um patógeno que sobrevive no solo, uma vez estabelecido na área, 
além de ser praticamente impossível, também é antieconômica. A 
utilização de solos bem drenados e uma boa fertilização promovem um 
bom desenvolvimento das plantas, contlibuindo para que estas sofram 
menos com a doença. Na realização de capinas, deve-se evitar o corte 
das raízes laterais que se formam perto da superfície do solo. Populações 
de plantas excessivamente altas devem ser evitadas porque a competição 
entre as raízes e a concentração de exsudatos podem aumentar a incidência 
da enfermidade. A rotação de culturas, principalmente com gramíneas, 
por longos períodos, é recomendável (Abawi, 1989). 
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o controle químico deve ser direcionado para o tratamento da 
semente (Tabela 10), o qual poderá ser útil, também, para o controle de 
outros patógenos. Este tratamento tem a função de desinfestar a semente 
e de proteger a plântula no estágio inicial de seu desenvolvimento. 
Também foi obtido bom controle aplicando-se benomyl (0,56 kg/ha) 
sobre a linha de plantio, imediatamente após a realização do mesmo 
(Abdel-Rahman, 1976). Entretanto, é importante ressaltar que o 
tratamento químico do solo é uma prática dispendiosa e os produtos não 
perduram o suficiente neste meio para prevenir a infecção tardia das plantas. 

Sem dúvida, o método mais eficaz de se controlar a doença é 
através da resistência genética. Vários trabalhos têm sido realizados com 
o intuito de se conhecer a reação de genótipos de feijoeiro ao patógeno 
(Dongo-D & Müller, 1969; Cruz et aI., 1974; Pastor-Con'ales &Abawi, 
1987; Balardin et aI., 1990). Recentemente, no CNPAF, foram testadas, 
com os isolados FOP 46 (Belém do São Francisco, PE) e FOP 53 (Santa 
Helena de Goiás, GO), todas as cultivares atualmente recomendadas 
pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), sendo 
resistentes a ambos os isolados as cultivares FT Tarumã, Serrano, 
Mineiro Precoce, Milionário 1732, rAPAR 44 e São José (Rava & 
Sartorato, 1993). 

SUGESTÕES PARA O CONTROLE INTEGRADO 

· Utilizar sementes de alta qualidade, de cultivares recomendadas pela 
pesquisa e livres de patógenos. 

· Realizar o tratamento químico, mesmo nas sementes de alta qualidade, 
com os produtos recomendados pela pesquisa (Tabela 10). 

· Evitar a introdução na área de resíduos de cultura infectados. 

· Lavar todos os implementos, inclusive as rodas do trator, antes de 
adentrar na área, sempre que estes implementos tenham sido utilizados 
em áreas suspeitas de conter o patógeno. 
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· Realizar um bom preparo de solo. 

· Utilizar herbicidas para manter a cultura no limpo. Em área de ocorrência 
da doença, quando empregar cultivadores mecânicos, não aprofundá
los demasiado no solo e não utilizá-los muito próximos das plantas, para 
não ferir as raízes e a região do colo. 

· Realizar a rotação de cultura por longos períodos (5 a 10 anos), 
principalmente com gramíneas. Rotação por dois a três anos apresenta 
baixa eficiência. 

· Utilizar cultivares resistentes recomendadas pela pesquisa. 
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