
                                   
 

Página 1 de 2 

 

DISTRIBUIÇÃO RADICULAR vs. HÁBITO DE CRESCIMENTO EM FEIJÃO: 

FATORES RELACIONADOS À PRODUÇÃO 
 

 João Pedro Fossa Bernardy1, Rita Carolina de Melo2, Nicole Trevisani2, Tatiane da Rocha Cardoso3, 

Matheus Gabriel Ferreira3, Édila de Lurdes Almeida3, Altamir Frederico Guidolin4, Jefferson Luís 

Meirelles Coimbra5. 

 

 
1Acadêmico do Curso de Agronomia - CAV - bolsista PIBIC/CNPq.  
2Acadêmica do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal – CAV. 
3Acadêmico do Curso de Agronomia – CAV.  
4Professor Participante do Departamento de Agronomia - CAV. 
5 Orientador, Departamento de Agronomia – CAV – coimbrajefferson@gmail.com. 
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Um dos caracteres indispensáveis para sustentar o ganho genético ocorrido nas últimas décadas é 

a distribuição radicular. Porém, ainda não se tem clareza da relação desse caráter com os diferentes 

hábitos de crescimento na cultura do feijão. De modo que o conhecimento da inter-relação entre 

caracteres de importância agronômica podem auxiliar na seleção de constituições genéticas 

superiores, como por exemplo, hábitos de crescimento, ciclo cultural, estatura de planta, presença 

de guias e a quantidade de ramos secundários. Então, o objetivo do trabalho foi relacionar e 

comparar os diferentes hábitos de crescimento da cultura do feijão para o caráter distribuição 

radicular juntamente com o rendimento de grãos. Para isso, um experimento contendo 8 

constituições genéticas, sendo uma do hábito indeterminado Tipo III (BAF 45), quatro do hábito 

indeterminado Tipo II (BAF 07, IPR 139, IPR Tangará e FTS Soberano) e três do hábito 

determinado Tipo I (CHIB 06, BRS Radiante e Carioca Precoce) foi conduzido em três anos 

agrícolas 2015, 2016 e 2017. Os tratamentos foram dispostos em delineamento de blocos 

casualizados com 3 repetições. As parcelas foram compostas de 6 linhas de 4 metros espaçadas a 

45 cm. Nas linhas externas a densidade de semeadura foi de 2 plantas por metro linear para permitir 

a visualização do sistema radicular. Quando as plantas apresentaram pleno florescimento foram 

abertos perfis perpendiculares à linha de semeadura, em duas plantas por parcela, a 5 cm das 

plantas. Após abertura do perfil, as raízes foram expostas conforme descrito por Bohm (1979). 

Sobre o perfil, foi colocado um retângulo com dimensões de 50 cm de largura por 30 cm de altura, 

subdividido em 3 profundidades 0-10 cm, 10-20 cm e 20-30 cm, com 60 quadriculas de 5 cm de 

lado. A distribuição de raiz foi determinada no sistema binário (denominação de presença (1) e 

ausência (0) das raízes em cada quadrícula). Para análise estatística foi utilizado o procedimento 

Glimmix do SAS 9.2. O modelo matemático utilizado para explicar o comportamento da 

distribuição radicular foi Yijkl = µ + blocoi + anoj + genótipo(ano*profundidade)k(lj)+ eijkl. Para 

testar as hipóteses foram utilizados contrastes de médias não ortogonais. A análise de variância 

para os efeitos fixos do modelo apresentou efeito significativo para o fator aninhado 

genótipo(ano*profundidade), indicando que algum nível desses fatores está sendo alterado frente 

às variações de genótipo. Além disso, também foi observada diferença significativa entre os anos 

agrícolas. Assim, previamente às comparações, devem-se observar as variações entre os anos e o 

seu efeito na diferenciação dos hábitos, observando as médias de produtividade de grãos e de 

distribuição radicular dos diferentes hábitos de crescimento ao longo dos anos agrícolas (Tab. 1). 
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O ano de 2015 apresentou produtividades de grãos superiores aos demais anos, indicando uma boa 

condição de ambiente para o desenvolvimento das plantas. Já os anos 2016 e 2017 apresentaram 

médias produtivas menores (redução de 65% em relação ao ano de 2015), indicando condições de 

estresse abiótico para as plantas. Desse modo, os hábitos de crescimento foram testados em anos 

favoráveis (2015) e anos desfavoráveis (2016 e 2017) a fim de atender as pressuposições da análise 

de variância. Em anos desfavoráveis (2016 e 2017) os genótipos de hábito do tipo indeterminado 

(Tipo II e III) apresentaram maiores valores de distribuição radicular quando comparados aos 

genótipos do tipo determinado (Tipo I). Pode-se dizer então, que quando a seleção prioriza 

genótipos mais adaptados às condições de estresse deve ser utilizados genótipos de hábito do tipo 

indeterminado. Quando comparados em situação de bom desenvolvimento (ano 2015) os diferentes 

hábitos de crescimento apresentaram uniformidade nos valores médios de distribuição radicular, 

alterando apenas a produtividade de grãos. De maneira geral, pode ser observado que em situações 

de estresse as diferenças entre os hábitos de crescimento foram significativas; sendo que genótipos 

do hábito indeterminado quando comparados com os genótipos de hábito determinado, revelaram 

um comportamento significativamente superior. Por outro lado, este resultado não se verifica 

quando comparado em condições de ambiente favorável; possivelmente pelas melhores condições 

de desenvolvimento das plantas. Coincidentemente com esses resultados, os genótipos de hábito 

indeterminado ocupam a maior área plantada no Brasil (aproximadamente 85%) mostrando que 

intuitivamente os melhoristas selecionaram genótipos que possuem maior distribuição radicular, 

muito provavelmente por apresentarem também boas características agronômicas de interesse. 

Assim, cada hábito de crescimento apresenta suas particularidades. Por exemplo, no hábito 

determinado (Tipo I) as plantas apresentam menor ciclo e arquitetura para colheita mecanizada, 

porém com menor distribuição de raízes, sendo então recomendado para cultivos especializados. 

Os genótipos de hábitos indeterminados (Tipo II e III) apresentam ciclo de médio a longo, maior 

potencial produtivo, e adaptam-se aos ambientes mais restritos por apresentarem boa distribuição 

de raízes. As comparações entre hábitos dentre as três diferentes profundidades apresentam 

diferenças apenas para as camadas mais profundas (10 – 30cm), possivelmente pela baixa 

variabilidade genética e melhores condições de desenvolvimento na camada superior (0 – 10cm). 

Com isso, conclui-se que genótipos de hábito indeterminado apresentam maiores valores de 

distribuição radicular, principalmente em condições de estresse. As diferenças se encontram nas 

profundidades 10-20cm e 20-30cm. 

 
Tab. 1 Valores médios de produtividade de grãos (PG) em kg.ha-1 e distribuição radicular (DR) em μO, 

para os diferentes hábitos de crescimento da cultura do feijão, nos anos agrícolas 2015, 2016 e 2017. 

 

Hábito de 

crescimento 

 
2015  2016  2017 

  PG DR  PG DR  PG DR 

Tipo I  676,470 

BC* 

0,492 c  149,17D 0,281 e  385,39CD 0,501bc 

Tipo II  1688,05A 0,402 c  349,16CD 0,326 

de 

 831,67B 0,639 a 

Tipo III  1664,44A 0,396cd  328,88CD 0,405cd  733,55BC 0,615ab 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo teste t a 5% de probabilidade de erro, letras 

minúsculas para comparações entre médias de Distribuição radicular e letras maiúsculas para comparações entre 

médias de Produtividade de Grãos. 


