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Embora o Brasil seja um dos maiores produtores de feijão (Phaseolus vulgaris L.), responsável 

por cerca de 20% da produção mundial, a produtividade média brasileira é considerada baixa. 

Isso esta atribuído a fatores abióticos, como reduzida disponibilidade de nutrientes e deficiência 

hídrica. Portanto a utilização do melhoramento genético na seleção de genótipos com um sistema 

radicular mais amplo se torna uma ferramenta importante para minimizar os efeitos provocados 

pelos fatores abióticos sobre o carácter produtividade. Genótipos com maior distribuição 

radicular possuem melhor capacidade de absorção de nutrientes e maior tolerância ao estresse 

hídrico. O objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição radicular de 8 genótipos de feijão com 

diferentes hábitos de crescimento. Os genótipos foram conduzidos na área de campo da UDESC, 

num delineamento de blocos casualizados com três repetições. A unidade experimental foi 

composta por 6 linhas de 4 metros. Nas quatro linhas centrais foi realizado a semeadura com 10 

sementes por metro linear, já nas duas linhas externas (bordadura) foi utilizado um espaçamento 

de 0,5 m entre plantas. O método de quantificação do sistema radicular foi realizado pela 

metodologia adaptada daquela proposta por BOHN (1979), que consiste na confecção de 

trincheiras paralelas as linha de semeadura, com dimensões de 0,5 m x 0,30m, subdividido em 

quadrículas de 0,05 x 0,05 m. A imagem do sistema radicular foi capturada a uma distância de 

0,6m em relação a trincheira. A quantificação do sistema radicular foi realizada através do 

sistema binário, indicando presença (1) e ausência (0) de raízes nas quadrículas. De acordo com 

os resultados da análise de variância (P<0,05), o fator hábito de crescimento aninhado à 

profundidade diferiu significativamente para o caráter distribuição radicular. Para os genótipos 

com diferentes hábito de crescimento que diferiram entre si em relação a profundidade foi 

realizado uma comparação múltiplas de médias (Tukey).Os genótipos do tipo I (hábito 

determinado) foram os que apresentaram menor profundidade do sistema radicular. E verificou-

se que o genótipo BAF 07 Tipo II (hábito indeterminado) na profundidade de 20 cm foi superior 

aos demais, com o valor médio de 0,6025, já na profundidade de 30 cm o BAF 45 Tipo III 

(hábito indeterminado) foi o que teve a maior média (0,2692) não diferindo apenas do BAF07 

(média 0,1941). Desse modo a seleção indireta de genótipos é uma ferramenta promissora para o 

caráter distribuição radicular, mediante a seleção de genótipos com hábito de crescimento 

indeterminado que apresentaram médias superiores em relação aos de hábito determinado. 

Conclui-se que o hábito de crescimento esta associado com a profundidade do sistema radicular, 

portanto apresentam variabilidade genética para a utilização em programas de melhoramento. 
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