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A produção de feijão é afetada por uma gama de estresses abióticos como a seca, temperaturas 

desfavoráveis e baixa fertilidade do solo. Contudo, um sistema radicular profundo e bem 

distribuído pode permitir as plantas adaptação a tais ambientes restritivos. Apesar do avanço da 

pesquisa, poucos estudos quanto à variação genética do caráter distribuição radicular são 

discutidos em meio à comunidade científica. Este trabalho teve como objetivo avaliar a variação 

genética do caráter distribuição radicular em populações segregantes de feijão. Foram avaliados 

quatro genitores e 12 progênies oriundas de dialelo completo realizado em 2008/09. O 

experimento foi conduzido durante cinco anos agrícolas (2009/10 a 2013/14) sob delineamento 

inteiramente casualizado com duas repetições por tratamento. Em cada ano agrícola foram 

avaliadas a distribuição radicular dos genitores e das progênies nas gerações F1 (2009/10), F2 

(2010/11), F3 (2011/12), F4 (2012/13) e F5 (2013/14). A distribuição radicular foi avaliada em 

plena floração pelo método proposto por Bohm (1979) com adaptações, quantificando de forma 

binomial a presença ou ausência de raiz em um gabarito (0,60 m x 0,30 m) nas profundidades de 

0 – 0,10 m, 0,10 – 0,20 m e de 0,20 – 0,30 m. O caráter distribuição radicular não mostrou 

diferença significativa entre genitores e progênies em F1, exceto a progênie Uira_B50 (com 

heterose de 19%). Por outro lado, na geração F2 todas as progênies manifestaram desempenho 

superior à média do valor genético dos genitores na profundidade de 0 – 0,10 m. Na geração F3 

nenhuma progênie apresentou desempenho superior aos genitores (oito progênies foram 

inferiores aos genitores e quatro não apresentaram diferença significativa) na profundidade 0 – 

0,10 m. Na profundidade de 0,10 - 0,20 m detectou-se heterose para as progênies B07_B09 

(34%), B07_uira (38%) e B09_B50 (24%). Os coeficientes de herdabilidade aumentam 

gradativamente de 12%, 36% e 52% ao longo das gerações. Na profundidade 0,20 – 0,30 m a 

variabilidade genética para o caráter distribuição radicular é reduzida em relação às 

profundidades de 0 – 0,10 m e 0,10 – 0,20 m. Na geração F4 e F5, independente da profundidade 

radicular avaliada, as diferenças entre progênies e genitores ficam menos pronunciadas. Este 

resultado denota o aumento da proporção da variância genética aditiva sobre a variância genética 

não aditiva para o caráter distribuição radicular. A seleção precoce em F4 pode ser uma 

alternativa para obtenção de linhas puras de feijão promissoras quanto ao caráter distribuição 

radicular. 
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