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O feijão é uma cultura de grande impacto social e econômico, tradicionalmente produzida no 

Brasil. É considerado um excelente alimento para a população de baixa renda, como fonte 

nutricional e proteica. Seu cultivo no Brasil promove contribuições significativas para a 

economia, sendo considerado o terceiro maior produtor mundial. Sua produção é realizada 

principalmente por pequenos e médios produtores, porem demandando-se de estudos a fim de 

conhecer seu comportamento e selecionar materiais genéticos mais promissores. Diante do 

exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o crescimento inicial de cinco genótipos de 

Phaseolus vulgares L. para a variável altura da planta. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação na Universidade Federal do Espírito Santo, no Centro de Ciências Agrárias de Alegre 

(20º 45'48'' S e 41º 31'57'' W). Para a condução do experimento foram utilizados os genótipos 

BRS-Pérola, BRS-Pontal, Carioca (regional), BRS-Agreste e Mulatinho (regional), nos meses de 

dezembro 2013 a janeiro de 2014. Foi utilizado um substrato na proporção 1:1:1  de  areia, terra 

e palha de café curtida, colocados em vasos de 8 dm
3
, onde foi realizado o  semeio na 

profundidade de 2 cm e o desbastes das mudas foi realizado 3 dias após a germinação. Durante o 

estádio inicial de desenvolvimento, os genótipos de feijão foram avaliados quanto à altura da 

planta no intervalo de sete dias ao longo de um mês. A altura da planta foi mensurada com 

auxílio de uma régua milimétrica da base da planta a gema apical. O experimento foi realizado 

em um arranjo experimental com parcelas subdivididas no tempo (5 genótipos x 5 avaliações no 

tempo), com cinco repetições. Para modelar o crescimento inicial dos genótipos ao longo do 

tempo adotou-se um modelo não-linear exponencial. As análises estatísticas foram realizadas 

pelo software R. Com a aplicação da função exponencial para o parâmetro altura da planta foi 

possível observar seu crescimento inicial, ocorrendo de forma crescentemente e continua, em 

todos os genótipos avaliados. Para os genótipos BRS-Agreste, Mulatinho, BRS-Pérola e BRS-

Pontal os parâmetros associados à taxa de crescimento (ß2) foram maiores, como demonstradas 

pela equação exponencial onde foram encontradas 0,102; 0,1159; 0,1155; 0,1128 

respectivamente. Este comportamento demonstra maior desenvolvimento destes genótipos, pois 

quanto maior este parâmetro maior e o acréscimo da altura ao longo dos dias avaliados, devido a 

sua associação as taxas de crescimento. Para o genótipo regional, do município de Alegre o 

parâmetro associado à taxa de crescimento encontrado foi de 0,0642 o menor valor associado ao 

crescimento inicial, o que demonstra menor desempenho inicial do genótipo. Contudo é possível 

concluir que o uso do modelo não linear exponencial explicou o crescimento inicial da altura dos 

genótipos de feijoeiro. Sendo possível a caracterização da velocidade de crescimento para a 

variável altura.  
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