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fósforo (P). Sistema radicular bem desenvolvido é importante na absorção de água e de nutrientes. O trabalho teve como 
objetivo avaliar a tolerância à DH de genótipos de arroz de terras altas sob alto e baixo nível de P no solo. O estudo foi 
realizado na Plataforma SITIS, na Embrapa Arroz e Feijão. Foram conduzidos dois experimentos, com e sem DH e 20 e 
200 ppm de P na camada de 0-20 cm de profundidade do solo. As parcelas foram colunas de solo, de 25 cm de diâmetro 
e 100 cm de altura, onde foram avaliados 48 genótipos. Em um dos experimentos os genótipos foram mantidos sob 
irrigação adequada, -0,025 MPa a 10 cm de profundidade, durante todo o ciclo. No outro, eles foram mantidos nessas 
condições até R3, quando foram submetidos à DH e essa mantida até a colheita. A biomassa radicular, em mg dm-3, 
foi avaliada na época da colheita dos grãos, de 20 em 20 cm, da superfície até 100 cm de profundidade. Também foi 
determinada a produção de grãos por parcela, em g. Foi feita a análise conjunta dos experimentos e na comparação 

de grãos. As produções médias, com e sem DH, foram de 33,42 e 91,03 g parcela-1, respectivamente. Os genótipos 

hídricos x níveis de P. Adicionalmente observou-se que os genótipos apresentaram comportamento semelhante nos níveis 

a densidade radicular (DR) de todas as camadas avaliadas do solo. A densidade média radicular, com e sem DH, na 
camada do solo de 0-20 cm de profundidade foi de 54,20 e 62,90 mg dm-3, respectivamente, de 20-40 cm foi de 36,57 
e 42,75 mg dm-3, de 40-60 cm foi de 36,26 e 40,20 mg dm-3, de 60-80 cm foi de 35,09 e 45,40 mg dm-3 e de 80-100 
cm foi de 39,65 e 55,45 mg dm-3

40,77 g, DR de 0-20 cm 59,61 mg dm-3, de 20-40 cm 40,16 mg dm-3, de 40-60 cm 38,34 cm dm-3, de 60-80 cm 
37,36 mg dm-3 e de 80-100 cm 45,94 mg dm-3. Os resultados indicam que entre os 26 genótipos mais produtivos onze 

no grupo com maior DR na camada de 60-80 cm de profundidade, sete de 40-60 cm de profundidade, cinco de 20-40 

DH apresentam tendência de maior densidade do sistema radicular nas camadas mais profundas do solo. Adicionalmente 
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que os genótipos mais produtivos sob DH apresentam tendência de maior densidade do sistema radicular nas camadas 
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