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o sorgo e uma plant a que possui a habilidade de diminuir suas atividades metabo
licas durante periodos adversos de umidade no solo. Quando ha 0 restabelecimen
to no suprimento de agua 0 sorgo reage de maneira surpreendente, muitas vezes
ultrapassando 0 desenvolvimento de plantas naoestressadas. 0 presente trabalho
teve per objetivos identificar genotipos de sorgo tolerantes ao estresse hidri-
co, avaliar 0 grau de recuperacao dos mesmos apos a suspensao do deficit hidri-
co bem como~tudar os mecanismos de tolerancia ao estresse hidrico e correlacio
na-los com a tolerancia a acidez do solo. Utilizaram-se doze genotipos de sor-
go, cultivados em um Latossolo Vermelho-Escuro, com pH 4,5. Esses materiais fo
ram avaliados em blocos casualizados com seis repeticoes, adotando-se irrigacao
normal em tres repeticoes e estresse hidrico nas demais. 0 estresse aconteceu
no periodo de pre-floracao e teve a duracao de 20 dias seoda as avaliacoes, ef~
tuadas 30 dias apos 0 termino do periodo de deficit. Os parametros estudados
foram: altura de plantas, area foliar, pesa seco de plantas, peso das paniculas,
indice de graos e rendimento de graos. Ficou evidenciado, para a maioria dos
parametros, que tanto 0 fator agua como 0 aluminio influenciaram no comportame~
to dos geootipos estressados. Houve, no entanto, materiais, que apresentararn
melhor desempenho nessa condicao do que em sistema irrigado. Quanto a producao
de graos ficou evidente que 0 hibrido CMSXS 370 e as linhagens CMSXS 136 eCMSXS
187 tiveram os melhores desempenhos. A linhagem CMSXS 157B foi 0 pior tratame~
to. Deotre os genotipos que se apresentaram como promissores destaca-se oCMSXS
370 que podera ser utilizado em plantios de sucessao de culturas, oode normal -
mente ocorrem perio~os de deficit hidrico. Esses resultados confirmam a tenden
cia de born comportamento dos materiais tolerantes ao estresse hidrico em solos
acidos.

1Engs. Agronomos, PhD., Pesquisadores do CNPMS

2Eng. Agronomo, M.Sc., Pesquisador do CNPMS
Caixa Postal 151 - 35700 - Sete Lagoas - MG


