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RESUMO 

 

Caracterização de respostas morfológicas e fisiológicas de plantas de soja submetidas a 

estresse hídrico 

 

 A cultura de soja (Glycine max (L.) Merrill) é muito importante mundialmente em 

função de seu uso na alimentação animal, como principal fonte de proteína e óleo, além de 

constituir a matéria prima básica para diversos setores da indústria. Sabe-se que a 

produtividade potencial de uma cultura é determinada por fatores genéticos e pelos seguintes 

atributos do ambiente de produção: temperatura, radiação solar, dióxido de carbono e 

fotoperíodo, sem restrição de água, nutrientes, plantas daninhas, pragas e doenças. A 

disponibilidade hídrica afeta o crescimento e desenvolvimento da cultura de soja, 

especialmente durante o período reprodutivo, fase de elevada atividade fisiológica. A 

deficiência hídrica é o principal fator limitante da produção mundial da cultura, que em sua 

maioria é cultivada em sistema de sequeiro em áreas com consideráveis riscos de ocorrência 

de deficit hídrico ao longo do ciclo da cultura. As plantas, ao longo do tempo, desenvolveram 

mecanismos para tolerar e/ou evitar os efeitos negativos desse estresse. O presente estudo 

teve como objetivo caracterizar esses mecanismos de tolerância associando-os ao potencial 

matricial do solo em processo de secagem. Foi avaliado a umidade gravimétrica e potencial 

matricial do solo, conteúdo relativo de água na folha, potencial hídrico foliar, prolina e 

caracteres relacionados à produção de plantas de soja, durante o período de enchimento de 

grãos, submetidas a três, seis, nove e doze dias sem irrigação, comparados com o controle 

irrigado diariamente. De acordo com o observado, os mecanismos de tolerância da soja à 

deficiência hídrica foram satisfatórios para a manutenção do conteúdo relativo de água e 

potencial hídrico foliar em níveis adequados até o valor de potencial matricial de água no solo 

de -0,8 atm, tendo a prolina papel importante nesse mecanismo. As avaliações hídricas, 

conteúdo relativo de água e potencial foliar se mostraram relacionados com a manutenção da 

produtividade de soja sob situação de deficiência hídrica, mostrando-se adequados para o 

estudo de tolerância de cultivares de soja à restrição hídrica. 

 

Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; Potencial matricial do solo; Conteúdo relativo de 

água na folha; Prolina; Tolerância a deficiência hídrica 
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ABSTRACT 

 

Morphological and physiological characterization of soybean plants under water stress 

 

 Soybean crop (Glycine max (L.) Merrill) is very important worldwide because it is 

used in animal feeding, a source of protein and oil, and also raw material for many 

manufactured goods. It is known that a crop potential yield is determined by genetic factors 

and by the following production environment characteristics: temperature, solar radiation, 

carbon dioxide, photoperiod, water availability, nutrients, weeds, pests and diseases. Water 

availability affects soybean growth and development especially during the reproductive phase 

which has high physiological activity. Water deficit is a key factor on world`s soybean 

production which is generally grown in dry land systems with considerable high risks of 

water deficit along soybean crop season. Plants have developed mechanisms over time to 

tolerate and/or avoid negative effects of this kind of stress. The present study had as the main 

goal to characterize these mechanisms of tolerance associating them with soil matric potential 

of a soil in a drying process. It was assessed the gravimetrical humidity and soil matric 

potential, leaf relative water content, leaf water potential, proline and yield component of 

plants under three, six, nine and twelve days without irrigation during grain filling phase. In 

accordance with the observed, soybean water deficit tolerance mechanisms were enough to 

maintain leaf relative water content and leaf water potential at acceptable levels until soil 

matric potential were around -0.8 atm, which proline was a key factor in this mechanism. 

Leaf relative water content and leaf water potential showed to be related in maintaining 

soybean yield under water deficit and they may be used in studies of soybean tolerant 

cultivars to water restriction. 

 

Keywords: Glycine max (L.) Merrill; Soil matric potential; Leaf relative water content; 

Proline; Water deficit tolerance 
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1 INTRODUÇÃO 

 A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) é muito importante mundialmente em 

função de seu uso na alimentação animal, como principal fonte de proteína e óleo, além de 

constituir a matéria prima básica para diversos setores da indústria. Muitas pesquisas têm 

demonstrado o seu efeito protetor na saúde humana, melhorando as taxas de colesterol, 

diabetes e obesidade nas populações que fazem uso contínuo desta oleaginosa (UNITED 

STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - USDA, 2013). No Brasil, a soja é um dos 

grãos mais produzidos, este aumento deve-se principalmente à alta tecnologia que os 

produtores vêm adotando em suas áreas de produção, como fertilizantes e insumos cada vez 

mais eficientes. 

 Sabe-se que a produtividade potencial de uma cultura é determinada por fatores 

genéticos e pelos seguintes atributos do ambiente de produção: temperatura, radiação solar, 

pressão parcial de dióxido de carbono e fotoperíodo, sem restrição de água, nutrientes, plantas 

daninhas, pragas e doenças, (DOORENBOS; KASSAM, 1994). A disponibilidade hídrica 

afeta o crescimento e desenvolvimento da cultura de soja, especialmente durante o período 

reprodutivo, fase de elevada atividade fisiológica (FAGAN, 2008). 

 Muito se tem estudado a respeito da interação das plantas com o ambiente e suas 

respostas aos diferentes estímulos do mesmo. Principalmente para culturas de grande interesse 

econômico, busca-se entender essas repostas e definir qual a relação das mesmas com o 

produto final de interesse, para que se possam desenvolver tecnologias de produção para 

mitigar os efeitos negativos de um ambiente desfavorável à planta e também para que se 

promova o melhoramento genético das espécies buscando uma melhor adaptação para esses 

ambientes desfavoráveis. 

 Segundo Taiz e Zeiger (2013), o estresse hídrico é responsável por grande parte da 

redução da produtividade da maioria das espécies cultivadas no mundo. Por esse motivo é de 

grande importância à caracterização das respostas das plantas a fatores abióticos, e elucidar os 

mecanismos fisiológicos e bioquímicos que regulam tais respostas. 

 Em estudos das relações hídricas entre solo, planta e atmosfera, busca-se sempre o 

status hídrico ideal para que a planta desenvolva e explore seu potencial produtivo. Porém, 

modelos referentes aos processos de transferência de água no sistema solo planta- atmosfera 

tratam o estresse hídrico de forma empírica em função de diversos fatores ambientais, sendo 

os mais importantes o teor de água no solo e o deficit pressão de vapor na atmosfera. 
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 A quantificação da redução de transpiração, devido ao estresse hídrico, é necessária 

em modelos hidrológicos e de crescimento vegetal e essencial ao manejo da irrigação. A 

mesma depende do entendimento dos mecanismos que causam o estresse. 

 Estresse hídrico, aqui definido como a condição em que uma planta fecha 

parcialmente seus estômatos aumentando a resistência foliar, ocorre em função das condições 

físicas do ambiente de produção e fisiológicas da planta. 

 Sabe-se que a diminuição do teor de água no solo desencadeia uma série de reações 

nas plantas, a fim de otimizarem ao máximo a utilização da mesma, todavia essa diminuição 

no fluxo transpiratório pode afetar, dependendo da sua intensidade, a entrada de nutrientes 

pelo sistema radicular e consequente queda na produtividade devido às deficiências 

nutricionais. 

 Além das questões nutricionais, o ressecamento do solo provoca alterações 

fisiológicas nas plantas. O acúmulo do aminoácido Prolina nas folhas é bem característico em 

plantas estressadas. 

 Dentro deste contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar os 

mecanismos de tolerância da soja, no período de enchimento de grãos, a deficiência hídrica 

associando-os ao potencial matricial do solo em processo de secagem. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A cultura de soja 

2.1.1 Características gerais 

 A soja (Glycine max (L.) Merrill) é originada da China e pertence à família Fabaceae 

(SEDIYAMA; TEIXEIRA; BARROS, 2009). Participa do desenvolvimento de um amplo 

complexo agroindustrial, além de ser uma commodity, padronizada e uniforme, podendo ser 

produzida e negociada por produtores de diversos países (HIRAKURI; LAZZAROTO, 2011). 

A cultura tem destaque no cenário do agronegócio brasileiro, com produção de 96,2 milhões 

de toneladas, na safra 2014/2015 (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - 

CONAB, 2015), sendo uma importante fonte de divisas para o país, contribuindo com parcela 

significativa nas exportações. 

 Com a contínua expansão nos estados do norte e nordeste do país (Figura 1), região da 

nova fronteira agrícola brasileira denominada MATOPIBA, a soja é a cultura que mais 

cresceu nos últimos trinta anos, ocupando cerca de 46% da área semeada com grãos no país 

(EMBRAPA, 2015). Entretanto, segundo Farias et al. (2007), o sucesso de todo esse 

complexo é, ainda hoje, extremamente dependente das condições climáticas. São comuns 

perdas anuais em produtividade devido à escassez de água durante o ciclo da cultura, 

principalmente na região Sul do Brasil, já na região Centro Oeste ocorre o excesso de chuvas 

durante a colheita (SILVA, 2012). 

 Com produtividade média brasileira de 3.000 kg ha
-1

 (CONAB, 2015), algumas 

regiões tradicionais de produção chegam a atingir níveis de produção na ordem de 5.000 

kg ha
-1

. A água é um dos principais fatores que mais contribuem para a redução da 

produtividade, uma vez que o deficit hídrico limita o crescimento da cultura (BOYER, 1982), 

devido ao fechamento estomático em reposta ao baixo conteúdo de água no solo, diminuindo 

a entrada de CO2 com consequente redução da fotossíntese (WONG; COWAN; 

FARQUHAR, 1995; STRECK, 2004). 

 Relacionando o deficit hídrico com a produtividade de soja, Rambo et al. (2003) 

observaram uma redução de 18% na produtividade final devido ao estresse hídrico. Reduções 

mais drásticas na produtividade da cultura foram relatadas por Zhang et al. (2007), onde as 

perdas variavam de 20 a 46% e por Assad et al. (2007) encontrando perdas de até 70% na 

produtividade. 
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Figura 1 - Comparativo entre as áreas nacionais de produção de soja e de condição hídrica geral destaque para a 

parcela da área produtiva sujeita a restrições por falta de chuva (região amarela no mapa inferior) 

(CONAB, 2015) 

 

 Segundo Assad et al. (2007), controlar os efeitos que depreciam a produção da cultura 

da soja, tanto os bióticos quanto os abióticos, é de extrema importância para a economia já 
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que a demanda é crescente devido ao aumento constante da população e a necessidade de 

fontes alternativas de combustível como o biodiesel. 

 Com o crescimento do cultivo de soja em sistema irrigado (624 mil hectares) e em 

segunda safra (305 mil hectares), associadas a novos genótipos mais responsivos a tecnologia, 

a reavaliação das questões hídricas se torna fundamental para uma utilização mais racional e 

sustentável da água, no caso de irrigação, e em previsões de quebra de safra ocasionados pelo 

estresse hídrico em estádios críticos de desenvolvimento da planta, no caso de segunda safra 

(CONAB, 2015). 

2.1.2 Características morfofisiológicas 

 A soja é uma planta do metabolismo fotossintético tipo C3. Sua morfologia é 

caracterizada por raiz pivotante, caule herbáceo e folha trifoliolada. Possui ciclo anual, 

apresentando grande capacidade adaptativa a diversos ecossistemas, o que propiciou a 

disseminação do seu cultivo nos diferentes ambientes agricultáveis do mundo (FERRARI; 

PAZ; SILVA, 2015). 

 A faixa de temperatura ótima do solo para germinação de sementes de soja está entre 

20 a 30ºC sendo 25ºC considerada como ideal para rápida e uniforme emergência das 

plântulas (EMBRAPA, 2000; SILVA, 2013). 

 Para o crescimento e desenvolvimento a cultura tem como exigência a faixa de 

temperaturas ótimas entre 20ºC e 30ºC, sendo considerada como ideal a temperatura de 30ºC. 

O crescimento vegetativo da soja é baixo ou nulo em temperaturas abaixo de 10ºC, e acima de 

40ºC ocorrem efeitos adversos no metabolismo reduzindo o crescimento da planta, sendo 

agravado em condições de deficit hídrico (FONTANA et al., 2001; FARIAS et al., 2007). 

 Segundo Fontana et al. (2001), a soja tem o florescimento induzido apenas em 

temperaturas acima de 13ºC, e em condições de altas temperaturas a soja adianta o 

florescimento ocasionando a diminuição da altura da planta. A soja é uma espécie de planta 

sensível ao fotoperíodo, existindo variação da sensibilidade entre os cultivares. Os cultivares 

sensíveis ao fotoperíodo são chamadas de plantas de dias curtos, por terem seu florescimento 

induzido quando o fotoperíodo decresce igual ou inferior ao mínimo exigido pelo cultivar. 

Através dos programas de melhoramento genético obtiveram-se plantas de soja com genes 

capazes de prolongar o período juvenil, adaptadas às regiões tropicais (FARIAS et al., 2007; 

EMBRAPA, 2011). 
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 Cerca de 90% da massa da planta de soja é constituída por água, a qual atua em 

praticamente todos os processos fisiológicos e bioquímicos da planta sendo responsável por 

diversas reações, cuja exigência se intensifica principalmente em dois períodos: (a) semeadura 

a emergência (germinação) e (b) florescimento ao enchimento de grãos. Durante a 

germinação, o excesso e a falta de água são prejudiciais, pois, para uma boa germinação a 

semente necessita absorver 50% da sua massa em água, para isso o solo não deve conter 

acima de 85% nem abaixo de 50% da sua capacidade de retenção de água (FARIAS et al., 

2007; SILVA, 2013). A tolerância a deficits hídricos é variável dependendo do cultivar 

utilizado, sendo que, quanto mais baixo o vigor da semente maior será a intolerância ao deficit 

hídrico (SANTOS et al., 1992). 

 A soja necessita de cerca de 450 a 800 mm de água durante seu ciclo (Tabela 1) para 

obter sua máxima produtividade (EMBRAPA, 2011). A necessidade de água aumenta durante 

o desenvolvimento da cultura, atingindo o máximo no período de floração/enchimento de 

grãos. Nesse período, a planta necessita de 7 a 8 mm dia
-1

, decrescendo logo após essa etapa 

do ciclo (FARIAS et al., 2007). Berlato e Bergamashi (1979) obtiveram um consumo médio 

de  

5,8 mm dia
-1

 para cultivar Bragg, que variou de 2,2 mm dia
-1

 no subperíodo semeadura-

emergência, até o valor máximo de 7,4 mm dia
-1

 no subperíodo que compreende do 

florescimento ao máximo surgimento de vagens. 

 

Tabela 1 - Evapotranspiração real total (ETrT, mm período
-1

) e média diária (ETrD, mm dia
-1

) de períodos de 

desenvolvimento de plantas de soja 

Período de desenvolvimento 
ETrT ETrD 

mm período
-1

 mm dia
-1

 

Semeadura - Emergência 16 2,2 

Emergência - Início do Florescimento 266 5,1 

Início do Florescimento - Início da formação de legumes 160 7,4 

Início da formação de legumes - Maturidade Fisiológica 362 6,6 

Maturidade Fisiológica - Colheita 36 3,7 

Ciclo 840 5,8 

Fonte: Berlato e Bergamaschi (1979) 

2.2 Relações hídricas da planta de soja 

 De modo geral, a água que flui pelo vegetal provém do solo. A demanda evaporativa 

da atmosfera provoca uma perda da água pela planta ocasionando uma necessidade contínua 

de reposição da água perdida que se estende desde as folhas até as raízes passando pelo 

xilema. O fluxo de água do solo através da planta para a atmosfera é determinado pelo 
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gradiente de potencial hídrico do solo, da raiz da planta, dos vasos da planta, das folhas da 

planta e da atmosfera (SANTOS et al., 2012). 

 Segundo Vasellati et al. (2001), durante a seca, a disponibilidade hídrica do solo 

diminui e o “continuum” solo-planta-atmosfera pode ser perdido. A planta, portanto, fecha 

seus estômatos para prevenir perdas de água (STUHFAUTH; SCHEUERMANN; FOCK, 

1990; OHASHI et al., 2006). 

 Para manter a água no seu interior, a célula cria um potencial hídrico, e esse potencial 

hídrico somado às características de elasticidade da parede celular conferem a turgescência 

celular. A turgescência é o estado hídrico da planta determinante para a abertura estomática e 

o crescimento celular (MELO et al., 2007). A folha de soja turgida apresenta potencial hídrico 

em torno de -2,0 MPa. 

 A perda de água da planta por evaporação, principalmente das folhas, via estômatos 

abertos, para a atmosfera é a transpiração, que é a força motriz que gera as tensões para a 

translocação da água na planta, e o movimento passivo da água do solo para a planta 

(absorção). Quando ocorre a diminuição da disponibilidade de água do solo, diminui-se a 

passagem de água para a atmosfera por meio da planta provocando um novo ajuste 

metabólico. Os impedimentos que a planta desenvolve que opõem resistências ao fluxo da 

água, e consequentemente a sua perda, são adaptações para superar o deficit hídrico 

(FERRARI et al., 2015). 

 A quantidade de água evaporada da planta através das folhas é controlada pelas 

condições meteorológicas e pela cultura, portanto a produtividade da cultura está diretamente 

relacionada à sua capacidade de extração de água do solo, principalmente quando esta se 

encontrar em condições de deficit hídrico (CARLESSO, 1995; PROCÓPIO et al., 2004). 

Também verificado por Farias et al. (2007), que afirmam que a transpiração é regulada pela 

demanda evaporativa da atmosfera, e quando a quantidade de água no solo causar restrição na 

transpiração, tem-se o início de um deficit hídrico. As perdas de água por transpiração da 

planta e a evaporação do solo de uma lavoura constituem a sua evapotranspiração. De acordo 

com Saldanha (2009), na fase inicial do desenvolvimento das plantas, as perdas de água 

através da transpiração são insignificantes, devido à sua pequena área foliar, assim, nesta fase, 

a perda de água ocorre principalmente através da evaporação, sendo esta influenciada pelo 

tipo de solo, cobertura vegetal e condições climáticas como temperatura, umidade relativa e 

radiação solar. 
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 Segundo Carlesso (1995), os melhores indicadores de um deficit hídrico são a água 

total disponível para as plantas e a fração da água disponível, a qual é a razão entre a 

quantidade atual e a quantidade potencial de água no solo. Entretanto, visualmente, quando a 

planta de soja sofre falta d’água, ocorrem alterações morfofisiológicas, sendo o enrolamento e 

a murcha das folhas um indicador de severa escassez de água (EMBRAPA, 2011; 

GONÇALVES, 2013). 

2.3 Estresse, condutância estomática e fotossíntese 

 A produção agrícola está sempre sujeita a ação de adversidades climáticas, como 

temperatura elevadas ou baixas, baixa luminosidade e excesso ou falta de chuvas, sendo este 

último o fator climático mais limitante para a produção de grãos (FIOREZE et al., 2011). 

 Campbell (1991) e Embrapa (2008) chamam a atenção para o fato da água atuar 

praticamente em todos os processos de uma planta, desempenhando um papel importante na 

manutenção e distribuição do calor, além de características funcionais de preenchimento, 

meio de transporte, solvente para reações celulares e processos. 

 Estresse pode ser definido como qualquer fator ambiental capaz de induzir alterações 

no processo fisiológico ou funcional das plantas de forma a prejudicar as mesmas (LEVITT, 

1982). 

 As plantas enfrentam o dilema crucial “perder água para fixar carbono”, pois há um 

conflito entre a conservação da água pela planta e a taxa de assimilação de CO2 para a 

produção de carboidratos, mediado pela condutância estomática (SANTOS; CARLESSO, 

1998; CHAVES; MAROCO; PEREIRA, 2003). 

 A condutância estomática é dependente de fatores como densidade estomática, 

tamanho e idade da folha, concentração subestomática de CO2, turgor das células-guarda e 

epidérmicas, além da sinalização quanto à percepção do ambiente ao seu redor (JONES, 

1992). 

 Larcher (2000) e Nobel (2005), em trabalhos relacionados a condutância estomática, 

observam que, quando os estômatos estão abertos, a absorção de CO2 é mais limitada do que a 

perda de água devido a características físicas dos gases. Mas, em condições de baixa 

disponibilidade hídrica, a diminuição da abertura estomática exerce então maior desvantagem 

sobre a saída de água. Assim, com a redução da condutância estomática, a transpiração 

declina mais rápido do que a fotossíntese, visto que a perda de água transpirada pelos 

estômatos depende mais da condutância estomática do que a fotossíntese (LEI; TONG; 



31 

 

 

 

SHENGYAN, 2006). Dessa forma, para Stiller et al. (2008), a redução da condutância 

estomática parece ser o caminho mais eficiente para reduzir a perda de água por transpiração. 

 O fechamento estomático se apresenta como uma resposta primária ao deficit hídrico 

em condições de campo, o que gera uma limitação na difusão de CO2 para dentro das folhas. 

O fechamento estomático pode ser em resposta tanto à redução do turgor da folha e redução 

do potencial hídrico da mesma ou pela baixa umidade relativa do ar (CHAVES et al., 2002). 

 Lawlor e Cornic (2002) concluíram em sua revisão dois tipos diferentes de 

comportamento em relação ao decréscimo no conteúdo relativo de água (CRA, %) em folhas 

de plantas C3 para assimilação de carbono. No tipo 1, há duas fases distintas, sendo a primeira 

classificada como fase estomática (100 a 75% do CRA) e que pode ser superada com 

alterações na concentração atmosférica de CO2, e a segunda classificada como inibição 

metabólica (abaixo de 75% do CRA) onde a assimilação de carbono vai se tornando 

progressivamente menos reversível com o aumento de CO2 atmosférico. No tipo 2, não há 

uma distinção clara entre as fases acima e abaixo de 75% do CRA. 

 A redução das taxas fotossintéticas em situações de estresse pode ser resultado de 

fatores estomáticos ou não estomáticos (bioquímicos) (WISE; ORTIZLOPEZ; ORT, 1992; 

YORDANOV; VELIKOVA; TSONEV, 2003). A planta reage ao deficit de água no sistema 

fechando os seus estômatos para evitar uma perda ainda maior de água pela transpiração 

(CORNIC, 1994; LAWLOR, 1995). Como consequência, a difusão de CO2 para dentro da 

planta é restringida (CHAVES, 1991; FLEXAS et al., 2006ab). A redução da fotossíntese 

líquida em plantas, em condições de baixo teor de água no solo, pode ser explicada pela baixa 

concentração interna de CO2, prejudicando o funcionamento da RuBisCO (CORNIC et al., 

1992) ou por inibição direta das enzimas fotossintéticas como a RuBisCO (HAUPT-

HERTING; FOCK, 2000) ou ATP sintase (TEZARA et al., 1999; NOGUÉS; BAKER, 2000). 

 Existem muitas controvérsias relativas ao qual é a limitação primária da fotossíntese 

sob deficit hídrico: fechamento estomático ou prejuízo metabólico (FLEXAS; MEDRANO, 

2002; FLEXAS et al., 2006ab; LAWLOR; CORNIC, 2002). 

 Reynolds-Henne et al. (2010), em experimento sobre interação entre temperatura, seca 

e abertura estomática em legumes observaram dois padrões distintos de resposta dependendo 

da intensidade do estresse e concluíram que, para estresses “moderados”, o fechamento 

estomático ou a condutância estomática irregular ocorrem priorizando dessa forma as relações 

hídricas da planta. Já em estresses mais agudos (causados principalmente por altas 
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temperaturas e deficit hídrico concomitantes), as plantas apresentaram aumento da 

condutância estomática, indicando uma priorização da proteção ao aparato fotossintético 

contra as altas temperaturas. 

2.4 Alterações morfofisiológicas devido ao deficit hídrico 

 A água é considerada como o principal fator ambiental da regulação do crescimento e 

desenvolvimento de uma planta, assim, a habilidade para resistir à falta de água é de 

fundamental importância para a continuidade do seu ciclo de vida (HONG-BO et al., 2008). A 

resposta das plantas frente à falta de água é considerada uma síndrome, ou seja, um grupo de 

respostas simultâneas (LAWLOR; CORNIC, 2002; MITTLER, 2006). 

 O deficit hídrico impõe um dilema entre a conservação da água pela planta e a taxa de 

assimilação de CO2 para produção de carboidratos, e em resposta, a planta desenvolve 

mecanismos morfológicos e bioquímicos para otimizar o uso da água e reduzir a sua perda, a 

fim de garantir sua sobrevivência e a perpetuação da sua espécie (FARIAS et al., 2007). 

 Segundo Carlesso (1995) a eficiência das plantas no uso da água e sua habilidade em 

obtê-la do solo, determina o suprimento de água de que esta necessita. Chuvas isoladas, no 

início do período chuvoso não necessariamente caracterizam um deficit hídrico, pois a planta 

possuiu a capacidade de ajustar a absorção de água e a transpiração, e quando o ajuste chega 

ao ponto máximo do seu limite, este momento é considerado como um deficit hídrico, ou seja, 

quando a transpiração da planta é afetada pela disponibilidade de água do solo (FARIAS et 

al., 2007). Levitt (1980) observou que, durante o deficit hídrico, os ajustamentos fisiológicos 

da planta determinam as respostas adaptativas de ordem anatômica e morfológica, porém 

essas respostas variam de acordo com a espécie, o cultivar, o estado de desenvolvimento das 

plantas, como também a duração e a intensidade do deficit hídrico. Assim, plantas 

desenvolvem a capacidade de resistir a longos períodos de deficit hídrico, utilizando 

mecanismos para redução da perda de água. 

 As plantas podem ser classificadas em três categorias, conforme os mecanismos 

desenvolvidos para a resistência ao período seco: plantas que escapam da seca, pois possuem 

um rápido desenvolvimento fenológico; aquelas que toleram o período seco devido à elevação 

do potencial hídrico, ou seja, que adiam a desidratação, e as que toleram a seca sem alteração 

no potencial hídrico, portanto toleram a desidratação (TURNER, 1986; 1997). 

 Em decorrência do deficit hídrico, vários eventos fisiológicos são desencadeados na 

planta, como a redução do potencial hídrico foliar, o fechamento estomático que diminui a 

condutância estomática, provocando a redução da concentração interna de CO2, e, 
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consequentemente, diminuindo a taxa fotossintética (HONG-BO et al., 2008). Plantas 

submetidas à falta de água podem alterar a interceptação da radiação solar, através de 

modificações na exposição (movimento foliar) e duração da área foliar. E quando submetida a 

deficit hídrico severo, a planta reduz a eficiência de utilização da radiação solar em prejuízo 

da fotossíntese (CONFALONE; NAVARRO DUJMOVICH, 1999; GONÇALVES, 2013). 

 Segundo Carneiro (2011), a água além de ser necessária ao crescimento das células, é 

um elemento essencial para a manutenção da turgescência. O estresse hídrico desencadeia 

uma grande variedade de respostas nas plantas, alterando a expressão genética e o 

metabolismo celular. A redução do potencial hídrico das folhas ocasionado pela falta de água 

provoca fechamento estomático e consequente, diminuição das trocas gasosas, inibindo vários 

processos bioquímicos e fisiológicos, como a fotossíntese, respiração, absorção de íons, 

metabolismo dos nutrientes, entre outros. Sob as condições de estresse hídrico, em razão do 

controle da abertura dos estômatos, ocorre diminuição da condutância estomática, que é 

fundamental na manutenção da turgescência (GONÇALVES, 2013). 

 Sob deficiência hídrica, a primeira alteração que ocorre nas plantas é a diminuição de 

turgescência, levando imediatamente a diminuição do crescimento. Assim, a redução na sua 

parte área pode ser considerada como a primeira reação das plantas submetidas à falta d’água 

(LARCHER, 2006; TAIZ; ZEIGER, 2009). Santos e Carlesso (1998) apresentam resultados 

demonstrando que uma pequena redução no potencial de água no solo determina a paralisação 

do processo de divisão celular, porém não na expansão celular. A turgescência é uma reação à 

tensão da parede celular, então, a extensibilidade desta determinaria o potencial de 

turgescência e o potencial hídrico celular, concluindo que o crescimento é primeiramente mais 

dependente da capacidade de extensão da parede que do turgor da mesma (NEUMANN, 

1995). 

 A deficiência de água durante a diferenciação celular nas folhas acarreta redução 

irreversível da área e espessamento foliar, e pode aumentar a densidade estomática 

(ZAGDANSKA; KOSDOJ, 1994). Com o fechamento dos estômatos e a restrição do CO2, 

ocorre um decréscimo da reação de oxirredução do carbono pelo ciclo de Calvin-Benson e em 

consequência, o NADP
+
 oxidado, que serve como aceptor de elétrons do processo. Na 

transferência de elétrons, estando a ferredoxina na forma reduzida, podem ser transferidos 

elétrons do fotossistema I para o oxigênio, produzindo as espécies reativas deste elemento 

(CARNEIRO, 2011). 
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 Além da queda na produção da área foliar, as plantas podem responder, com 

fechamento dos estômatos, com a aceleração da senescência e com a abscisão das folhas 

(TAIZ; ZEIGER, 2009). Pallas et al. (1979) relatam que o amendoim, tal como a soja, 

recupera mais rapidamente a função dos seus estômatos com a atenuação do estresse hídrico 

que outras espécies, essa habilidade pode ser uma importante resposta adaptativa da planta à 

seca. A redução da expansão foliar e a antecipação da senescência, consequentes do estresse 

hídrico, prejudicam o equilíbrio entre demanda de assimilados e a fotossíntese em declínio. 

Este desequilíbrio possui um efeito maior nos tecidos jovens da planta, quando comparado 

aos tecidos adultos, sendo que, com a suplementação hídrica, ocorre a retomada do 

desenvolvimento somente nas folhas mais jovens (SANTOS; CARLESSO, 1998). 

 Embora a fase final do ciclo vital (senescência) seja menos sensível ao estresse 

hídrico, quando comparada a expansão foliar, durante o crescimento vegetativo, ela ocorre 

porque o nitrogênio do interior da planta é translocado das folhas mais velhas para os pontos 

de crescimento da mesma, desde que a planta não tenha capacidade de suprir a sua demanda 

por outros meios (ARAÚJO FILHO et al., 2013). De acordo com Jordan (1983), o deficit 

hídrico pode modificar a utilização de carboidratos, pois altera a eficiência com que os 

fotoassimilados são convertidos para o desenvolvimento de partes novas. Ocorrem mudanças 

na partição dos carboidratos no interior da planta, levando as mesmas a desenvolverem 

mecanismos de adaptação e resistência, para Kramer (1995), a baixa quantidade de água no 

solo, além de causar mudanças na expansão celular, na regulação estomática, na fotossíntese, 

na respiração, na translocação de substâncias, na síntese da parede celular, na redução da taxa 

de crescimento, também produz mudanças no padrão de translocação de matéria seca. 

 Em condições de deficit hídrico no solo ocorrem sinais químicos nas raízes, os quais 

agem no comportamento dos estômatos. Um rápido ressecamento do solo, mesmo não 

afetando a parte área, pode causar aumento na concentração de ácido abscísico no xilema, 

produzido provavelmente na coifa das raízes, ocasionando o fechamento dos estômatos e 

diminuindo a expansão celular (DAVIES; ZHANG, 1991). 

 Chaves Filho e Seraphin (2001), trabalhando com Solanum lycocarpum, observaram 

que, mesmo estando o teor de água do solo abaixo do ponto de murcha permanente, as plantas 

foram capazes de manter seu potencial hídrico foliar no mesmo nível do que os das plantas 

em substrato em capacidade de campo, provavelmente devido à absorção de água pelas raízes 

e ao fechamento estomático. Vidal et al. (1999), estudando essa espécie vegetal, afirmaram 

que essa planta em condições de baixa disponibilidade de água apresenta um maior 
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desenvolvimento do sistema radicular confirmando assim a adaptação da espécie às condições 

de estresse hídrico. 

 O deficit hídrico, ao provocar a secagem superficial do solo, estimula a expansão das 

raízes, as quais se aprofundam no solo em busca de umidade (GONÇALVES, 2013; 

SCALON et al., 2011). Nessas condições, as plantas investem no desenvolvimento do sistema 

radicular, aumentando o comprimento das raízes (FITTER; HAY, 1987). 

2.5  Sinalizações do estresse e alterações bioquímicas 

 Por meio de alterações na morfologia externa, na histologia, na citologia e na 

fisiologia da planta, as diferentes espécies de plantas desenvolvem mecanismos para enfrentar 

a falta de água no solo, evitando-a ou tolerando-a (MACHADO, 2004). 

 Nas semeaduras antecipadas, quando ocorre deficit hídrico, sementes que possuem 

vigor reduzido, prioritariamente apresentaram alterações fisiológicas, pois as mudanças 

bioquímicas mais comuns são a diminuição do metabolismo respiratório, ocorrendo com a 

baixa absorção de oxigênio; maior permeabilidade das membranas celulares, levando a perda 

de metabólitos orgânicos e inorgânicos da semente e a diminuição da síntese de proteínas e 

polissacarídeos (NÓBREGA et al., 1998). 

 A capacidade da planta para manter suas atividades metabólicas enquanto sujeita ao 

estresse hídrico é mediada por rearranjos celulares que incluem mudanças: nos seus ciclos de 

síntese de substâncias, aumentando a produção do ácido indol-acético; no sistema de 

endomembranas, aumentando a síntese de oxirredutores; na vacuolização, acumulando 

fotoassimilados no interior dos vacúolos celulares; bem como alterações na arquitetura da 

parede celular (MENESES et al., 2006; TAIZ; ZEIGER, 2009). Pode-se citar outras 

alterações, que segundo Larcher (2006), são caracterizadas em não específicas como as 

alterações nas propriedades das membranas, inibição da fotossíntese, aumento da respiração, 

redução da produção de matéria seca, distúrbios no crescimento, baixa fertilidade e 

senescência prematura. Os efeitos não específicos são representados por uma expressão do 

grau de severidade de um distúrbio, enquanto que os efeitos específicos são mecanismos 

peculiares de cada vegetal, como a ativação do ajuste osmótico ou da desfolha em face à falta 

de água. 

 A expressão dos efeitos específicos e não específicos em grande parte é atribuída ao 

ácido abscísico (ABA), o qual é o hormônio vegetal intimamente ligado à percepção das 
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adversidades pela planta, e intensifica sua atuação na ocorrência de um deficit hídrico. O 

deficit hídrico desencadeia uma rápida redistribuição e acumulação do ABA, nos tecidos do 

vegetal. O ABA pode promover, através de sinais químicos, a comunicação das raízes com a 

parte aérea da planta, em decorrência da falta de água do solo (SHARP, 2002). 

 A elevação na concentração do ABA no apoplasto das células-guarda, reduzindo a 

condutância estomatal é uma expressão desta interação (DAVIES; ZHANG, 1991; 

TUBEROSA et al., 1994). O ácido abscísico regula as características morfofisiológicas das 

plantas, influenciando nas respostas ao deficit hídrico, como a diminuição da expansão 

celular. O ABA atua promovendo a estabilidade do mecanismo fotossintético na diferenciação 

estomática alterada, na síntese de ceras epicuticulares e na indução da formação de espinhos e 

tricomas (TUBEROSA et al., 1994). 

 Lea et al. (1995), em seus estudos com plantas de milho cultivadas em campo e em 

laboratório, observaram que o acúmulo de ABA originado nas raízes foi responsável pela 

diminuição no crescimento das folhas e pela manutenção do desenvolvimento da raiz. Em 

resposta ao estresse hídrico o mecanismo de ajuste primário é o enrijecimento da parede 

celular das folhas em desenvolvimento, que precede a lentidão do ajuste osmótico via 

acumulação ativa de solutos (PIMENTEL, 1999). Sob deficit hídrico, a biossíntese do ABA é 

induzida pela perda da turgescência, sendo que os estômatos se fecham antes que o teor de 

ABA nas folhas aumente (ZAMBRANO, 2004). Em plantas medicinais o ABA promove 

alterações no conteúdo de compostos secundários tais como fenóis, taninos, prolina, 

poliaminas e terpenoides (FONSECA et al., 2006). Outro hormônio vegetal, a auxina em 

condições de deficit hídrico tem atuação determinante na regulação do metabolismo e 

crescimento das raízes. 

 Ribaut e Pilet (1994) observaram aumento no nível de auxina em raízes de milho com 

o aumento do estresse hídrico. Para muitos pesquisadores, o acúmulo intracelular de solutos 

osmoticamente ativos em consequência ao estresse hídrico é o mais importante mecanismo de 

ajuste adotado pelas plantas que toleram a seca com baixo potencial hídrico (TURNER, 1986; 

CHAVES FILHO; SERAPHIN, 2001). Este mecanismo, conhecido como ajuste osmótico, foi 

constatado em inúmeras espécies vegetais sendo considerado um dos mais eficazes para 

manutenção da turgescência celular, permitindo a abertura estomática e a fotossíntese, mesmo 

sob baixo potencial hídrico no solo (TURNER, 1986; KRAMER, 1995). 

 O ajuste osmótico não impede que a taxa fotossintética seja reduzida sob condições de 

falta de água, a turgescência é mantida, permitindo que a fotossíntese e outras atividades 
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fisiológicas ocorram, mesmo em menor intensidade, possibilitando a redistribuição de 

carbono e nitrogênio (PALTA et al., 1994). 

 Segundo Morgan (1984), a ação dos solutos no ajuste osmótico pode variar de acordo 

com a espécie. Por exemplo, em forrageiras tropicais Ford e Wilson (1981) observaram que o 

potássio e o cloro são os que mais contribuem. Já em soja, Meyer e Boyer (1981) relataram 

que os aminoácidos, a glicose, a frutose e a sacarose, foram os principais agentes osmóticos. 

O acúmulo de solutos ativos intracelularmente é mais eficaz na diminuição do potencial 

hídrico do que a própria diminuição da perda de água pela célula, sendo que, a adição dos 

solutos é responsável pela redução de até metade do valor do potencial osmótico. 

 Auxiliando a manutenção da abertura dos estômatos e no funcionamento do aparelho 

fotossintético, o ajuste osmótico permite que a fotossíntese opere mesmo em condições de 

baixo potencial hídrico. Assim, torna possível que o crescimento celular ocorra mesmo em um 

potencial hídrico que geralmente seria inibidor. Dentre os solutos que desencadeiam o ajuste 

osmótico, citam-se: açúcares solúveis, aminoácidos e o K
+
 que corresponde de 60% a 100% 

do ajuste osmótico (KRAMER, 1995; TURNER, 1997). 

 Graciano (2009) verificou para plantas de amendoim que a concentração dos solutos 

orgânicos das folhas e das raízes sofreu influência da suspensão de água, aumentando em 

200% a concentração de carboidratos solúveis, 150% proteínas solúveis, e em torno de 150% 

a concentração de aminoácidos livres, reduzindo o potencial hídrico foliar e o conteúdo 

relativo de água da folha. Entre os solutos avaliados, destacou-se o acúmulo de prolina, sendo 

que o cultivar ´BR1´, no tratamento com rega diária, apresentou 1,37 μmol g
-
¹ MF de folhas e 

17,35 μmol g
-
¹ MF de raízes. As plantas em estresse hídrico apresentaram 116,55 e 536,19 

μmol g
-
¹ MF de folhas e de raízes, respectivamente. O cultivar ´BRS Hawana´ apresentou, no 

tratamento controle, 0,59 μmol g
-
¹ MF de folhas e 19,24 μmol g

-
¹ MF de raízes. No tratamento 

sem irrigação, observou-se 53,59 e 97,45 μmol g
-
¹ MF de folhas e de raízes, respectivamente. 

Isso indica a importância dessa substância durante o estresse hídrico. 

 Machado (2004) relata que, sob deficit hídrico, a prolina se acumula no vacúolo 

celular, promovendo uma regulação osmótica, o que aumenta a capacidade da planta de 

extrair água do solo, de proteger a integridade celular, ou ainda, participar da constituição de 

estoque de N e C que poderiam ser usados no período após o estresse hídrico. Este autor 

explica que a prolina é um aminoácido pertencente à classe de pequenas moléculas 

denominadas soluto-compatíveis, as quais promovem o ajuste osmótico nas células, como os 
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íons inorgânicos, sem o efeito prejudicial destes últimos sobre enzimas ou outras 

macromoléculas do citoplasma, mesmo em altas concentrações. 

 Burle e Rodrigues (1990), apesar de não detectarem aumento de prolina em seus 

experimentos de soja (cultivar ´Doko´) sob deficit hídrico, relataram o acúmulo de prolina na 

soja em resposta ao deficit hídrico em trabalhos, concluindo que esse é um mecanismo 

específico de cada cultivar. Aparentemente existe uma relação inversamente proporcional, 

entre o potencial osmótico e o comprimento do sistema radicular, com a diminuição do 

potencial osmótico ocorre o aumento do sistema radicular (MORAES; MENESES, 2003; 

MACHADO et al., 2003). 

 Braccini et al. (1996), estudando plântulas de soja, observaram uma diminuição da 

relação entre parte aérea e sistema radicular como decréscimo do potencial osmótico, em 

condições de deficit hídrico. Independentemente do tipo de metabolismo, o estresse hídrico 

causa redução na fotossíntese e o aumento da respiração, promovendo um aumento na 

produção de espécies reativas de oxigênio (PEREIRA et al., 2012). 

 Hong-Bo et al. (2008) relatam que o estresse hídrico pode promover um aumento na 

formação de espécies reativas de oxigênio podendo desencadear assim um estresse oxidativo. 

Isto ocorre porque durante a transferência de elétrons, quando a ferredoxina está reduzida, 

elétrons podem ser transferidos do fotossistema I (PS I) para o oxigênio, levando a formação 

do radical superóxido. Esse processo é conhecido como reação de Mehler, a qual provoca 

mais reações na cadeia, gerando mais espécies reativas de oxigênio, como espécies oxigênio 

singlet, peróxido de hidrogênio, superóxido, e radicais hidroxila, causando o estresse 

oxidativo (BEN AHMED et al., 2009). 

 As espécies reativas de oxigênio (ERO) são geradas nos cloroplastos, na mitocôndria e 

peroxissomos, sendo seu acúmulo potencialmente prejudicial às células, pois provoca danos 

ao DNA, RNA, proteínas membranas celulares. Em caso de estresse severo, pode ocorrer um 

aumento na produção de ERO, o que irá desencadear uma sequência de eventos, iniciada pela 

peroxidação dos lipídeos, avançando para a degradação das membranas e a morte celular 

(JALEEL et al., 2009). 

As plantas desenvolveram estratégias para a proteção dos danos oxidativos, como o 

sistema de defesa não enzimático, composto por carotenoides, ascorbato, glutationa, α-

tocoferóis, e ainda um enzimático, como a superóxido dismutase, catalisando a reação do 

radical superóxido a H2O2; catalase que produz água e oxigênio a partir da água; e enzimas do 

ciclo ascorbato-glutationa, como a ascorbato peroxidase e as peroxidases (BEN AHMED et 

al., 2009; JALEEL et al., 2009). 
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 Carneiro (2011), em experimentos com girassol, observou maior atividade dessas 

enzimas antioxidantes nas folhas, porém sem incremento da atividade enzimática no sistema 

radicular, demonstrando que, o mesmo nível de estresse pode não ter atingido as raízes da 

planta, evidenciando as diferentes respostas do metabolismo dos órgãos vegetais quanto à 

ativação do mecanismo antioxidante. 



40 

 



41 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local e casa de vegetação 

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de Produção 

Vegetal (LPV) na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) - 

Piracicaba, SP (22º42’ S, 47º30’ W). O clima da região é caracterizado como Cwa, segundo a 

classificação climática de Köppen, descrito como subtropical de inverno seco (com 

temperaturas inferiores a 18ºC) e verão quente (com temperaturas superiores a 22ºC). 

3.2 Cultivar, vaso, substrato, semeadura e manutenção da cultura 

 O cultivar de soja utilizada foi a ´Anta 82 RR´, com hábito de crescimento 

semideterminado, pertencente ao grupo de maturação 7,4, apresentando ciclo semiprecoce na 

região. 

 Foram utilizados vasos de polipropileno preto (Citropote) com dimensões de 

150x150x350 mm e volume aproximado de 4 litros. Para evitar perdas de substrato, os vasos 

foram forrados com um tecido permeável. 

 Para o preparo do substrato utilizado, coletou-se solo de camada de subsuperfície, de 

área não utilizada para agricultura e após uniformização do material e retiradas de impurezas, 

através de peneira, o mesmo foi misturado à areia média e substrato comercial, em uma 

proporção de 1:1:1. As características físicas e químicas (macro e micronutrientes) são 

apresentadas nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2 - Resultados da análise química: pH (CaCl2), teor de matéria orgânica (M.O., g dm
-3

), teor de 

macronutrientes (P, mg dm
-3

) (K, Ca, Mg, H+Al, Al, mmolc dm
-3

), soma de bases (S, mmolc dm
-3

), 

capacidade de trocas catiônica (CTC, mmolc dm
-3

), saturação por bases (V, %), saturação por 

alumínio (m, %), e teor enxofre (SO4, mg dm
-3

) do substrato utilizado. Departamento de Produção 

Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

pH M.O. P K Ca Mg H+Al Al S CTC V m SO4 

5,2 7 26 0,5 12 5 22 0 18 40 44 0 11 
*
 P: Resina 

 

Tabela 3 - Resultados da análise química de micronutrientes (Cu, Fe, Zn, Mn e B, mg dm
-3

), e física (argila, silte, 

areia total, areia grossa e areia fina, g kg
-1

) do substrato que será utilizado. Departamento de Produção 

Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

Cu Fe Zn Mn B Argila Silte 
Areia 

Total 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 

0,5 14 0,4 3,2 0,25 179 21 800 470 330 
*
 Cu, Fe, Zn e Mn: DTPA. B: água quente. Argila (<0,002mm). Silte (0,053-0,002 mm). Areia total (2,00-0,053 

mm). Areia grossa (2,00-0,210 mm). Areia fina (0,210-0,053 mm). Textura: substrato arenoso (RAIJ, 1991) 
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Tabela 4 - Desenvolvimento fenológico da cultura de soja (FEHR; CAVINESS, 1977). Departamento de 

Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo, 

2015 

Descrição dos estádios vegetativos 

Estádio Subtítulo Descrição
1 

VE Emergência Cotilédones acima da superfície do solo 

VC Estádio cotiledonar Cotilédones completamente abertos 

V1 Primeiro nó Folhas unifoliadas desenvolvidas 

V2 Segundo nó Primeira folha trifoliada desenvolvida 

V3 Terceiro nó Segunda folha trifoliada desenvolvida 

Vn n-ésimo nó n-ésima folha trifoliada desenvolvida 

Descrição dos estádios reprodutivos 

Estádio Subtítulo Descrição
1 

R1 Início do florescimento Uma flor aberta em qualquer nó do caule
2 

R2 Florescimento pleno 
Uma flor aberta num dos dois últimos nós do caule com folha 

desenvolvida 

R3 Início da frutificação 
Vagem com 5 mm de comprimento num dos 4 últimos nós do caule 

com folha desenvolvida 

R4 Vagem desenvolvida 
Vagem com 2 cm de comprimento num dos 4 últimos nós do caule 

com folha desenvolvida 

R5 Início da formação dos grãos 
Grão com 3 mm de diâmetro num dos 4 últimos nós do caule com 

folha desenvolvida 

R6 Grãos desenvolvidos 
Grãos verdes preenchendo toda a cavidade da vagem de um dos 4 

últimos nós do caule com folha desenvolvida 

R7 Início da maturação Uma vagem normal no caule com coloração madura 

R8 Maturidade fisiológica 95% das vagens com coloração madura 

1
 A caracterização do estádio fenológico é definida quando 50% ou mais das plantas da parcela ou da amostra 

apresenta as características descritas 
2 
Denominou-se caule a haste principal da planta 

 

 O substrato teve seu pH corrigido para 6,5 com a adição de 1.300 kg ha
-1

 de calcário 

(80% PRNT). A adubação utilizada foi calculada com base no volume de cada vaso e aplicada 

na forma de solução nutritiva, adicionando-se 50 kg ha
-1

 de P2O5 e 80 kg ha
-1

 de K2O, sendo a 

adubação potássica dividida em duas vezes, sendo a primeira e a segunda parcela do 

fertilizante aplicada 15 e 30 dias após a semeadura, respectivamente. O substrato foi colocado 

nos vasos, acomodando a mesma massa de substrato em cada. A mistura do substrato bem 

como a homogeneização do calcário foi feita em betoneira pertencente ao Departamento de 

Produção vegetal (LPV) - USP/Esalq. As sementes foram inoculadas com Bradyrhizobium 

japonicum, via inoculante líquido (Concentração: 5,0 x 10
9
 células viáveis por mL) e tratadas 

com piraclostrobina + fipronil + tiofanato-metílico. Os vasos foram semeados no dia 26 de 
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março de 2015, semeando-se 5 e posteriormente desbastando os mesmos para que houvesse 1 

planta por vaso. Durante o ciclo da cultura foram feitas 3 aplicações de beta-ciflutrina + 

imidaclopride em V4, V8 e R2 para controle de Bemisia tabaci. A escala fenológica utilizada 

no experimento foi a mesma proposta por Fehr e Caviness (1977) (Tabela 4). 

3.3 Curva de retenção de água no solo 

 Para determinação da curva de retenção de água no solo foi utilizado o método 

descrito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2011), por 

intermédio da câmara de pressão de Richards (EMBRAPA, 2005). 

3.3.1 Amostragem do substrato 

 Após uniformização e homogeneização, por intermédio de peneira granulométrica 

com abertura de 2 mm (padrão 10 ABNT), do substrato, coletou-se uma amostra deformada 

de 5 kg do mesmo que foi encaminhada para o laboratório de física do solo do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura – Cena/USP campus Luiz de Queiroz. 

3.3.2 Preparo das amostras laboratoriais 

 A amostra deformada foi acondicionada em anéis volumétricos de plástico, ajustando-

se o substrato, com auxílio de espátula, para que o mesmo fique exatamente com o volume do 

anel. A parte inferior do anel é envolvida com tecido poroso e presa com uma liga de 

borracha. 

 O conjunto, amostra + anel, foi colocado sobre placa de cerâmica porosa, previamente 

saturada, e posteriormente transferido para dentro de uma bandeja com água destilada, até a 

metade da altura do anel cilíndrico, e mantido por 24 horas para ocorrer a saturação do meio 

(amostra e tecido poroso + placa porosa). 

3.3.3 Instalação das amostras na câmara de Richards 

 Após o término do período de saturação do meio, as amostras foram retiradas da 

bandeja para medir a massa correspondente ao ponto de saturação (potencial matricial de 0 

cm). Posteriormente, as amostras, sobre a placa porosa, foram levadas para o interior da 

câmara de pressão, onde foram submetidas a seis valores de potencial matricial: -60, -100, -

330, -1.000, -3.000 e -15.000 cm, utilizando-se 5 repetições (amostras) em cada. 
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 A cada tensão aplicada, sempre de forma crescente, após cessar a drenagem do 

excedente de água (equilíbrio entre tensão aplicada e a umidade relacionada) as amostras 

foram retiradas do interior da câmara e suas massas foram mensuradas, por intermédio de 

balança analítica de precisão. Em seguida, as mesmas foram recolocadas na câmara 

ajustando-a ao ponto de pressão seguinte. Desta forma, por diferença de massa, foram 

determinadas as umidades, de cada amostra, correspondente a cada pressão aplicada 

(potencial matricial). 

 Ao final da aplicação de todas as tensões pré-definidas, as amostras foram transferidas 

para latas de alumínio taradas e levadas para estufa a 105ºC por 72 horas para a determinação 

da densidade do solo, massa de terra seca da amostra e posterior cálculo da umidade da 

mesma. 

 Após a finalização das determinações, o tecido poroso, anel volumétrico e a liga de 

borracha tiveram suas massas mensuradas para que se procedesse as devidas correções de 

cálculo da massa de cada amostra. 

3.3.4 Ajuste dos dados da curva de retenção 

 O conjunto de pares de dados, pontos de potencial matricial versus conteúdo de água 

no solo (u, kg kg
-1

), obtidos por intermédio da câmara de pressão de Richards, foram ao 

modelo proposto por van Genuchten (1980), apresentado a seguir: 

 

(1) 

em que u se refere ao conteúdo de água do solo (kg kg
-1

), ur ao conteúdo de água residual  

(kg kg
-1

), us ao conteúdo de água na saturação (kg kg
-1

), ψ ao potencial matricial (cm), α (cm
-

1
), n e m aos parâmetros empíricos do modelo. Adotou-se para o cálculo a seguinte restrição: 

m = (1- (1 / n)) (2) 

3.4 Tratamentos 

 Os tratamentos foram compostos por diferentes níveis de estresse por deficit hídrico 

(3, 6, 9 e 12 dias sem irrigação) aplicados no período de enchimento de grãos (R5), além do 

tratamento controle conduzido sem restrição hídrica durante todo o ciclo. O tratamento 

controle foi mantido com umidade do solo igual a 100% da capacidade de água disponível 

(teor de água correspondente à capacidade de campo), assim como os demais tratamentos 

quando não estiveram no período de suspensão da irrigação para indução do estresse por 

deficit hídrico. A Tabela 5 apresenta a descrição de todos os tratamentos. 
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Tabela 5 - Descrição dos tratamentos componentes do experimento. Todos os vasos foram mantidos com 

armazenamento de água no solo igual à capacidade de água disponível (teor de água correspondente 

à capacidade de campo) quando sob irrigação. Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

Tratamento Descrição 

T1 Controle 

T2 3 dias sem irrigação 

T3 6 dias sem irrigação 

T4 9 dias sem irrigação 

T5 12 dias sem irrigação 

3.5 Delineamento experimental e análises estatísticas 

 O experimento foi conduzido no formato de delineamento inteiramente casualizado 

composto por cinco tratamentos e cinquenta repetições. As análises estatísticas das variáveis 

foram realizadas por intermédio da análise da variância e teste de Duncan (α = 0,05). Os 

parâmetros umidade do substrato, potencial hídrico foliar, conteúdo relativo de água na folha 

e prolina foram analisados sempre comparados ao controle (sem restrição hídrica) (Tabela 6), 

no dia em que se completava o número de dias sem irrigação estipulado para cada tratamento 

(Tabela 5) (para o melhor entendimento da discussão dos dados, os mesmos serão discutidos 

de forma relativa ao tratamento controle). 

 Os componentes de produção foram comparados ao final do ciclo da cultura entre 

todos os tratamentos. Todas as análises foram realizadas utilizando o software SAS (SAS 

INSTITUTE, 2001). 

3.6 Parâmetros avaliados 

3.6.1 Umidade do substrato 

 Para a determinação da umidade do substrato, foram utilizados três vasos de cada 

tratamento analisado em cada avaliação (Tabela 6). Cada vaso, após a retirada da planta, teve 

o substrato homogeneizado para diluir o efeito da diferença de umidade devido à 

profundidade. Posteriormente, dez amostras foram coletadas, acondicionadas em latas de 

alumínio, taradas e tiveram suas massas determinadas por intermédio de balança analítica de 

precisão. 

 As mesmas foram levadas para estufa, com circulação forçada de ar, a uma 

temperatura de 105ºC por 72 horas. Logo em seguida, as latas tiveram novamente suas massas 
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determinadas e posteriormente sua respectiva umidade calculada por intermédio da diferença 

entre as determinações, que se refere à massa de água retirada pela estufa. 

 

Tabela 6 - Disposição das avaliações da umidade do solo, status hídrico da planta, teor relativo de água nas 

folhas e teor de prolina livre nos tratamentos sob restrição hídrica (T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias 

sem irrigação, e T4: 9 dias sem irrigação) comparados ao controle (sem restrição hídrica) (T1: 

nenhum - 0 - dia sem irrigação). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

Avaliação Tratamentos avaliados Ocasião da amostragem 

AV1 (primeira avaliação) T1¹ e T2 3⁰ dia sem irrigação² 

AV2 (segunda avaliação) T1 e T3 6⁰ dia sem irrigação 

AV3 (terceira avaliação) T1 e T4 9⁰ dia sem irrigação 

AV4 (quarta avaliação) T1 e T5 12⁰ dia sem irrigação 

¹ O tratamento 1 foi conduzido, durante todo o ciclo das plantas, sem restrição hídrica 

² A amostragem foi realizada ao final de cada período, pré determinado, sem irrigação 

3.6.2 Potencial hídrico foliar 

 Para avaliar o potencial hídrico foliar das plantas, foi utilizado o equipamento SAPS II 

3115 (Soil moisture, Santa Barbara, CA, Estados Unidos) (SCHOLANDER et al., 1965). 

Foram escolhidas ao acaso três repetições de cada tratamento, onde duas folhas trifolioladas 

foram coletadas em cada planta, resultando um total de seis repetições. Os potenciais hídricos 

das folhas da soja foram mensurados dois a dois (Tabela 6). As leituras foram realizadas antes 

do nascer do sol. 

3.6.3 Conteúdo relativo de água na folha 

 Para a determinação do conteúdo relativo de água (CRA, %), foram retirados 6 discos 

foliares com diâmetro aproximado de 8 mm cada um e imediatamente pesados (Mf, g disco
-1

) 

em balança com precisão de 1 mg. Em seguida, foram colocados em frascos de vidro, 

completados com água destilada e levados à geladeira (±2°C). Após seis horas, as superfícies 

dos discos foliares foram secas em papel toalha e pesadas novamente (Mst, g disco
-1

). Após 

esta operação o material foi colocado em estufa com circulação forçada de ar (80°C) por 24 

horas, obtendo-se assim a massa de matéria seca (Ms, g disco
-1

), segundo metodologia 

proposta por Barrs e Weatherley (1962). 

 
(3) 

em que CRA se refere ao conteúdo relativo de água na folha (%), Mf à massa de matéria 

fresca do disco foliar (g disco
-1

), Ms à massa de matéria seca do disco foliar (g disco
-1

), e Mst 

à massa de matéria fresca saturada do disco foliar (g disco
-1

). 
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3.6.4 Determinação dos teores de prolina livre nas folhas 

 Para a determinação dos teores de prolina, foram utilizados os trifólios coletados em 

cada avaliação (Tabela 6). 

 O material coletado foi armazenado em freezer até o dia da análise em laboratório. 

 O extrato para determinação da prolina foi obtido pela adição de 5 mL de ácido 

sulfossalicilico a 3% em cerca de 200 mg de pó liofilizado das folhas, sendo a mistura deixada 

em agitação constante por uma hora a temperatura ambiente (25ºC). Posteriormente, o 

homogenato foi centrifugado a 3000 x g por 10 minutos, a temperatura ambiente. Ao final da 

centrifugação, o precipitado formado foi descartado sendo o sobrenadante (extrato) utilizado 

para a determinação de prolina livre, segundo método descrito por Bates et al. (1973). 

 Para a reação, foram usados tubos de ensaio com tampa rosqueável, nos quais foram 

adicionados 1 mL de extrato, 1 mL de ninidrina ácida (solução que contem 1,25 g de 

ninhidrina, em 30 mL de ácido acético glacial, e 20 mL de ácido fosfórico 6M) e 1 mL de 

ácido acético glacial, deixando-se a mistura em banho-maria (100ºC) por uma hora, para o 

desenvolvimento da cor. Em seguida, os tubos de ensaio foram colocados em banho de gelo 

por 10 minutos para cessar a reação. A extração do cromófaro foi realizada pela adição de 2 

mL de tolueno à mistura de reação, seguida de agitação vigorosa. Após repouso, e formação 

da mistura bifásica, a fase superior foi retirada para a quantificação dos níveis de prolina livre, 

por intermédio de medidas de absorbância em 520 nm. 

 Utilizou-se como branco apenas o tolueno. Como padrão, utilizou-se a prolina pura. 

 Os resultados obtidos são expressos em µmol g
-1

 de matéria fresca. Cada repetição 

(amostra) foi representada por um extrato simples e dosado em triplicata. 

3.6.5 Componentes de produção e a produção por planta 

 Os parâmetros relacionados à produção foram: (a) número de vagens por planta, (b) 

número de grãos por vagem, (c) número de vagens abortadas, (d) porcentagem de pegamento 

de vagens, (e) número de grãos por planta, (f) massa por grão e (g) produtividade de grãos por 

planta. 

 Ao final do ciclo, as plantas de soja foram retiradas para a determinação dos 

componentes de produção, sendo que para cada planta foram realizadas as contagens de 

número de vagens abortadas e cheias e os grãos produzidos. Posteriormente, foi calculado o 

número de grãos por vagem e a porcentagem de pegamento de vagens, que foi obtido pela 
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relação entre número de vagens abortadas pelo número total de vagens produzidas pela planta 

(viáveis ou não). 

 A produção de cada planta (massa de grãos produzidos) foi mensurada por intermédio 

de balança analítica de precisão. Em seguida foram levados para estufa, onde tiveram suas 

umidades determinadas para posterior correção do valor da massa para 13% (teor de água nos 

grãos). Após a correção, calculou-se a massa por grão (massa unitária de grão). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Curva de retenção de água 

 Após saturadas, as amostras tiveram suas massas determinadas e, posteriormente, 

foram submetidas a valores de potencial matricial em módulo crescentes para a determinação 

dos pontos da curva de retenção de água no solo, onde u corresponde à umidade gravimétrica 

e ψm ao potencial matricial do solo. Foram utilizados os seguintes valores de potencial 

matricial: -60, -100, -330, -1.000, -3.000 e -15.000 cm por intermédio do uso da câmara de 

pressão de Richards, conforme descrito por Embrapa (2005). Utilizou-se os valores médios 

para elaboração de uma única curva representativa do substrato utilizado (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Dados obtidos em laboratório para a curva de retenção de água no substrato. Departamento de 

Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 

2015 

Repetição 

Potencial matricial (cm) 

-60 -100 -330 -1000 -3000 -15000 

Teor de água a base de massa (u, kg kg
-1

) 

1 0,2320 0,2257 0,1740 0,0956 0,0707 0,0508 

2 0,2432 0,2311 0,1585 0,1028 0,0697 0,0515 

3 0,2366 0,2504 0,1382 0,0956 0,0719 0,0529 

4 0,2325 0,2536 0,1626 0,0941 0,0701 0,0512 

5 0,2466 0,2381 0,1556 0,0925 0,0723 0,0537 

Média 0,2382 0,2398 0,1578 0,0961 0,0709 0,0520 

 

 Com os dados médios de umidade e potencial matricial, após ajustes dos mesmos ao 

modelo de van Genuchten (1980), obteve-se a equação (curva característica) para o substrato 

utilizado (Figura 2). 

 
(4) 
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Figura 2 - Curva característica de retenção de água para o substrato utilizado: teor de água a base de massa  

(u, kg kg
-1

) em função do potencial matricial (Ψ, cm). Departamento de Produção Vegetal. Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Ressalta-se que 1 atm equivale a aproximadamente 101,3 kPa ou ainda 1033 cm. 

4.2 Umidade do substrato 

 Conforme o exposto na Tabela 8, em todos os tratamentos submetidos à suspensão da 

irrigação, foram verificadas diminuições significativas na umidade média do substrato, 

quando comparados ao tratamento controle (sem restrição hídrica). 

 Nascimento et al. (2010) afirmam que a curva característica de retenção de água no 

solo relaciona, de forma direta, a umidade com o potencial matricial do solo. 

 Os dados de potenciais foram calculados a partir da umidade do substrato. Sendo 

assim, pode-se inferir que as diferenças significativas observadas entre os demais tratamentos 

comparados ao controle podem ser consideradas nos respectivos potenciais matriciais do solo. 

 Na Figura 3, nota-se a diminuição gradativa, comparando-se ao controle (irrigado), da 

umidade gravimétrica do solo ao decorrer dos dias sem irrigação. Ressalta-se a diminuição de 

80% na umidade do substrato aos doze dias sem irrigação, quando comparado ao controle. 

 Jones (2007) afirma que a utilização de métodos para a determinação da umidade 

gravimétrica do solo (u, kg kg
-1

) são apontados como eficientes em estudos hídricos 

relacionados à adaptação de plantas ao deficit hídrico. 
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Tabela 8 - Umidades médias (u, kg kg
-1

) e respectivos potenciais matriciais médios do solo, determinados para 

cada tratamento, comparados aos potenciais do ponto de murcha permanente (PMP) e capacidade de 

campo (CC), descritos na literatura. Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

Descrição u (kg kg
-1

) 
Potencial matricial 

atm kPa 

AV1 (primeira avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 0,308 a* - 0,06 - 6,0 

T2 (3 dias sem irrigação) 0,206 b - 0,17 - 16,96 

AV2 (segunda avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 0,326 a - 0,06 - 6,0 

T3 (6 dias sem irrigação) 0,104 b - 0,80 - 81,00 

AV3 (terceira avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 0,320 a - 0,06 - 6,0 

T4 (9 dias sem irrigação) 0,080 b - 1,54 - 155,88 

AV4 (quarta avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 0,314 a - 0,06 - 6,0 

T5 (12 dias sem irrigação) 0,056 b - 12,43 - 1259,71 

PMP¹ - 15,00 - 1500,00 

CC² - 0,06 - 6,0 

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan (1955) ao nível de 5% de 

probabilidade 

¹ Ponto de murcha permanente, proposto por Briggs e Shantz (1912) 

² Capacidade de campo, proposta por Reichardt (1988) 

 

 De acordo com estudos realizados por Fioreze et al. (2011), a umidade do solo 

apresenta correlação com valores de conteúdo relativo de água, sendo possível observar um 

padrão de desidratação foliar, em função do secamento do solo. Entretanto, os autores 

chamam a atenção para o fato dos coeficientes dessa correlação variarem de acordo com o 

genótipo de soja estudado indicando assim uma sensibilidade diferencial entre eles à 

diminuição da água disponível no solo. 
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Figura 3 - Valores relativos de umidades gravimétricas do substrato (UG, %) referentes aos tratamentos sob 

restrição hídrica (t, dias) (T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, e T4: 9 dias sem 

irrigação) comparados ao controle (sem restrição hídrica) (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação)  

(UG = 0,6308.t
2
 - 14,395.t + 100,41 - R

2
 = 0,9928). Departamento de Produção Vegetal. Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

4.3 Potencial hídrico foliar 

 Nas médias dos potencias hídricos foliares, apresentadas na Tabela 9, avaliadas em 

relação a diferentes períodos de estresse hídrico, não encontrou-se diferença estatística 

significativa para as avaliações um e dois, controle comparado a 3 DSI e controle comparado 

a 6 DSI, respectivamente. 

 

Tabela 9 - Médias dos potenciais hídricos foliares (ψf, bar, atm e cm) dos tratamentos relacionados ao controle e 

suas respectivas avaliações. Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

Descrição ψf (bar) ψf (atm) ψf (cm) 

AV1 (primeira avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 2,50 a¹

 2,47 2549,29 

T2 (3 dias sem irrigação) 1,88 a¹ 1,85 1917,07 

AV2 (segunda avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 2,54 a 2,51 2590,08 

T3 (6 dias sem irrigação) 2,42 a 2,39 2467,71 

AV3 (terceira avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 1,08 b

*
 1,06 1101,29 

T4 (9 dias sem irrigação) 7,58 a 7,48 7729,45 

AV4 (quarta avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 2,29 b 2,26 2335,15 

T5 (12 dias sem irrigação) 16,08 a 15,87 16397,04 

*
 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan (1955) ao nível de 5% de 

probabilidade 

¹ Comparação de médias entre tratamentos pertencentes à mesma avaliação 

² 
ns

 não significativo pelo teste de F 
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Figura 4 - Valores relativos de potenciais hídricos foliares (PHF, %) referentes aos tratamentos sob restrição 

hídrica (t, dias) (T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, e T4: 9 dias sem irrigação) 

comparados ao controle (sem restrição hídrica) (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação)  

(PHF = 8,3505.t
2
 - 46,759.t + 115,18 - R

2
 = 0,9935). Departamento de Produção Vegetal. Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Segundo o critério proposto por Hsiao (1973), para que um estresse de deficiência 

hídrica seja considerado moderado/severo, o potencial hídrico e o CRA (%) devem ser 

considerados. O mesmo autor classifica como estresse hídrico severo quando a planta tem seu 

conteúdo relativo de água reduzido em mais de 20%. 

 Na Figura 4, nota-se um aumento em demasia do potencial hídrico foliar, analisando-o 

em conjuntamente a diminuição expressiva do conteúdo de água nas folhas (Figura 5), pode-

se, segundo Hsiao (1973), se dizer que as plantas de soja, ao final do décimo segundo dia sem 

irrigação, encontram-se no estado de estresse hídrico severo. 

4.3.1 Conteúdo relativo de água nas folhas 

 Na Tabela 10 apresentam-se o resultado do teste de médias, entre os tratamentos sob 

restrição hídrica e o controle. Observa-se que somente o T5 (12 dias sem irrigação) diferiu 

estatisticamente do controle, na avaliação 4. 
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Tabela 10 - Valores médios dos conteúdos relativos de água na folha (CRA, %) referentes aos tratamentos 

relacionados ao controle em suas respectivas avaliações. Departamento de Produção Vegetal. 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

Descrição CRA (%) 

AV1 (primeira avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 52,93 a

*
¹ 

T2 (3 dias sem irrigação) 50,52 a¹ 

AV2 (segunda avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 70,57 a 

T3 (6 dias sem irrigação) 73,26 a 

AV3 (terceira avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 51,93 a 

T4 (9 dias sem irrigação) 54,83 a 

AV4 (quarta avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 82,26 a 

T5 (12 dias sem irrigação) 51,86 b 
*
 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan (1955) ao nível de 5% de 

probabilidade 

¹ Comparação de médias entre tratamentos pertencentes a mesma avaliação 

 

 Existem duas estratégias básicas pelas quais as plantas resistem à seca: evitar e tolerar 

a desidratação (LEVIT, 1972). Características de evitar a desidratação atua na manutenção do 

conteúdo relativo de água (CRA, %) em tecidos, durante o período de deficit hídrico, 

enquanto plantas que apresentam a estratégia de tolerância apresentam tecidos que podem 

tolerar a desidratação até certo ponto (baixo conteúdo relativo de água crítico). 

 Segundo Jones (2007), a utilização da metodologia para determinação do conteúdo 

relativo de água (CRA, %) é apontada como eficiente no estudo da adaptação de plantas à 

seca. 

 Fioreze et al. (2011), estudando o comportamento de genótipos de soja submetidos a 

deficit hídrico intenso, verificaram redução do CRA (%), em comparação ao tratamento 

mantido sob irrigação para todos os genótipos estudados, porém de maneira diferencial. 

Entretanto essa diminuição ocorreu já no terceiro dia após a suspensão da rega, fato este não 

observado no presente estudo, onde, comparado ao tratamento irrigado, observou-se 

diminuição somente no décimo segundo dia após a suspensão da rega (Figura 5), fato este 

provavelmente explicado pelas diferenças entre as demandas por água (evapotranspiração), 

consequentes das épocas distintas de condução dos trabalhos. 

 A manutenção do CRA (%), observada, no caso do presente estudo, até o nono dia 

sem irrigação (Figura 1), também foi relatado por James, Lawn e Cooper (2008), onde os 

autores classificaram esta característica como eficiente na diferenciação de genótipos de soja, 

em grande parte dos trabalhos de pesquisa com deficit hídrico. 
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Figura 5 - Conteúdos relativos de água (CRA, %) na folha dos tratamentos sob restrição hídrica (T2: 3 dias sem 

irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, T4: 9 dias sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) comparados 

ao controle (sem restrição hídrica - T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação). Departamento de Produção 

Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Maia et al. (2007), estudando o comportamento de dois cultivares de milho submetidos 

a estresse hídrico de cinco dias em cultivo de verão, também verificaram rápida redução do 

CRA (%). 

 Sinclair e Ludlow (1986) sugeriram que, em condições de deficit hídrico severo, em 

que os estômatos permanecem fechados na maior parte do dia, os baixos valores de 

condutância estomática são de grande importância para a manutenção do conteúdo relativo de 

água. 

4.4 Teor de prolina 

Na Tabela 11, estão discriminados os teores médios de prolina nas folhas de soja, para 

os diferentes tratamentos (dias sem irrigação). Foram observadas diferenças significativas 

apenas nas avaliações um, três e quatro. 
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Tabela 11 - Médias dos teores de prolina livre na folha (PRO, µmol g
-1

 de matéria fresca - MF) dos tratamentos 

relacionados ao controle em suas respectivas avaliações. Departamento de Produção Vegetal. Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

Descrição PRO (µmol g
-1

 MF) 

AV1 (primeira avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 1,04 b*¹ 

T2 (3 dias sem irrigação) 1,44 a¹ 

AV2 (segunda avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 1,11 a 

T3 (6 dias sem irrigação) 1,25 a 

AV3 (terceira avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 1,29 b 

T4 (9 dias sem irrigação) 2,70 a 

AV4 (quarta avaliação) 
T1 (nenhum dia sem irrigação) 0,92 b 

T5 (12 dias sem irrigação) 52,78 a 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan (1955) ao nível de 5% de 

probabilidade 

¹ Comparação de médias entre tratamentos pertencentes a mesma avaliação 

 

 A Figura 6 ilustra o aumento dos teores médios de prolina nas folhas de soja ao longo 

dos dias sem irrigação (DSI), destacando-se um aumento, logo ao terceiro dia, de 38% e ao 

nono dia esse valor dobra em relação ao controle (aumento de 109%). 

 
Figura 6 - Teores relativos de prolina na folha (PRO, %) dos tratamentos no intervalo de zero a nove dias sem 

irrigação (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, e T4: 

9 dias sem irrigação). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Lobato et al. (2008), estudando o comportamento bioquímico da soja submetida a seis 

dias de estresse hídrico, no início da fase reprodutiva, observam um aumento de 67% nos 

teores de prolina, dentre outas alterações bioquímicas. 

 Sob estresse hídrico, aminoácidos livres como prolina e glicinabetaina são fortemente 

influenciados e, consequentemente, mais rapidamente acumulados (RAMOS et al., 2005). 
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Figura 7 - Teores relativos de prolina na folha (PRO, %) dos tratamentos no intervalo de zero a doze dias sem 

irrigação (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, T4: 9 

dias sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Aos doze DSI é caracterizado um aumento na ordem de cinquenta vezes, em relação 

ao controle (Figura 7), porém está expressiva concentração de prolina nas folhas não foi 

suficiente para manter o conteúdo relativo de água nas folhas, como mostra a Figura 5, 

observa-se nesse ponto um decréscimo de 37% para tal parâmetro. 

4.5 Componentes de produção 

 Segundo Lambert et al. (2007), além da produtividade de grãos outras características 

agronômicas, como altura de plantas, altura de inserção do primeiro legume e índice de 

acamamento, são extremamente importantes e desejáveis a um cultivar, sendo estas 

características dependentes do genótipo além de sofrerem grande influência de fatores 

ambientais tais como fertilidade do solo, clima, ano agrícola, umidade, dentre outros. 

 Na Tabela 12, foram observadas as médias dos parâmetros avaliados seguidas de seus 

respectivos resultados das comparações pelo teste de Duncan a um nível de 5% de 

probabilidade. 
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Tabela 12 - Médias dos componentes de produção e produtividade por planta – número de vagens abortadas 

(NVA, vagens.planta
-1

), número de vagens produtivas (NVP, vagens.planta
-1

), número total de 

vagens (NTV, vagens.planta
-1

), pegamento de vagens (PegVag, %), número de grãos (NG, 

grãos.planta
-1

), número de grãos por vagem (GV, grãos.vagem
-1

), massa de grãos (MG, mg.grão
-1

) e 

produtividade (Prod, g.planta
-1

). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

DSI¹ NVA NVP NTV PegVag NG GV MG Prod² 

0 10,42 a
*
 9,03 a 19,45 a 46,69 a 17,06 a 1,90 bc 121,21 a 2,06 a 

3 8,83 a 7,60 ab 16,14 b 45,84 a 13,71 b 1,81 c 134,10 a 1,81 a 

6 8,47 b 7,75 ab 16,22 b 48,05 a 14,33 b 1,87 bc 126,93 a 1,84 a 

9 10,21 a 6,79 b 17,23 ab 39,13 b 13,76 b 2,17 ba 99,31 b 1,38 b 

12 7,88 b 4,68 c 12,56 c 36,78 b 9,32 c 2,39 a 83,90 b 0,79 c 

CV(%)
3
 37,72 42,80 37,03 19,02 41,15 34,64 32,31 53,02 

*
 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan (1955) ao nível de 5% de 

probabilidade 

¹ Dias sem irrigação 

² Prod: Produção por planta (produtividade) corrigida a 13% (teor de água no grão) 
3
 CV: Coeficiente de variação (%) 

4.5.1 Número de vagens abortadas 

 Observa-se na Figura 8, a porcentagem relativa de vagens abortadas de acordo com o 

número de dias sem irrigação, para tal foi considerado o número de vagens do tratamento 

controle (plantas sem restrição hídrica durante todo o ciclo) como sendo 100% e os demais 

comparados de forma relativa ao mesmo. 

 Comparando-se as médias dos tratamentos (Tabela 12), notam-se diferenças 

significativas dentre as mesmas, sendo os tratamentos submetidos a zero, três e nove dias sem 

irrigação, os que apresentaram em média mais vagens abortadas. 

 
Figura 8 - Valores relativos de vagens abortadas (VA, %) de acordo com o número de dias sem irrigação (t, dias) 

(T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, T4: 9 dias sem 

irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) (VA = 0,0475.t
2
 - 1,7542.t + 95,881 - R

2
 = 0,2848). 

Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade 

de São Paulo. 2015 
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 Observa-se uma tendência de diminuição no abortamento de vagens ao passo em que a 

intensidade do deficit hídrico aumenta. Concomitantemente, observa-se também uma 

diminuição significativa no número total de vagens (Tabela 12), corroborando novamente 

com a hipótese de Casagrande et al. (2001): a planta sob estresse hídrico direciona seus 

fotoassimilados, preferencialmente, para estruturas com maior probabilidade de sucesso 

reprodutivo, visando garantir a produção de descendentes. 

4.5.2 Número de vagens produtivas 

 De acordo com os resultados observados, nota-se que houve diminuição no número de 

vagens produtivas ao passo que se intensifica o estresse hídrico (Figura 9). 

 Observa-se na Tabela 12, que o tratamento sem restrição hídrica foi superior quanto ao 

número de vagens produtivas. As plantas submetidas a nove e doze dias sem irrigação 

apresentaram as menores médias, 6,79 e 4,68, respectivamente. 

 
Figura 9 - Valores relativos de vagens produtivas (NVP, %) de acordo com o número de dias sem irrigação (t, 

dias) (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, T4: 9 dias 

sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) (NVP = -0,217.t
2
 - 0,9077.t + 96,544 - R

2
 = 0,9176). 

Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade 

de São Paulo. 2015 

 

 Os dados apresentados corroboram com diversos resultados encontrados na literatura 

(THOMAS; COSTA, 1994; KARAM et al., 2005; SINCIK et al., 2008; GARCIA y GARCIA 

et al., 2010; MASOUMI et al., 2010), reafirmando o conceito da plasticidade e sensibilidade 

deste parâmetro para com o estresse hídrico. 
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4.5.3 Número total de vagens 

 Na Figura 10, observa-se uma tendência de diminuição do número total de vagens 

produzidas por planta, ao passo em que se aumenta a intensidade do deficit hídrico. Sendo que 

o tratamento sob restrição hídrica mais severa (doze dias sem irrigação) apresentou uma 

média de número de vagens produzidas 30% menor quando comparado às que plantas foram 

irrigadas durante todo o ciclo. 

 Fioreze et al. (2011), comparando em casa de vegetação três cultivares de soja 

submetidos a diferentes períodos de deficit hídrico no início do período reprodutivo da 

cultura, relataram diminuição da média do número de vagens totais produzidas por planta, em 

dois cultivares estudadas (´CD 201´ e ´CD 217´). 

 Em estudos realizados, em diferentes anos, lâminas de irrigação e cultivares de soja, 

Comlekcioglu e Simsek (2011) relataram diminuição significativa da média do número de 

vagens totais produzidas por planta, observando valores variando entre 54,33 e 111,33 vagens 

por planta, variando de acordo com o genótipo e ao regime hídrico. Os autores afirmam que 

dentre os componentes de produção da soja, este é o parâmetro mais importante para a 

produtividade da cultura, porém o mais sensível à restrição hídrica e, portanto uma oferta 

adequada de água é necessária para a produção de vagens, em cultivares de alta 

produtividade. 

 
Figura 10 - Valores relativos de vagens totais produzidas (NTV, %) de acordo com o número de dias sem 

irrigação (t, dias) (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem 

irrigação, T4: 9 dias sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) (NTV = -0,0753.t
2
 - 1,3613.t + 

96,189 - R
2
 = 0,7246). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Isoda et al. (2006) relatam que, em condições favoráveis de cultivo, cultivares de soja 

com elevadas produtividades produzem mais do que 60 vagens por planta. 
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 Demirtaş et al. (2010) observaram resultado semelhante em que diferentes deficits de 

irrigação afetaram significativamente o número total de vagens por planta interfirindo na 

produtividade da cultura. 

4.5.4 Pegamento de vagens 

 Na Tabela 12, observam-se as médias de pegamento de vagem, nota-se que os 

tratamentos submetidos a maiores deficits hídricos, nova e doze dias sem irrigação, foram 

significativamente inferiores aos demais, ou seja, ambos apresentaram, em média, menores 

pegamento de vagens, porém não diferiram entre si. 

 Nas plantas submetidas a nove dias sem irrigação, nota se um maior número de vagens 

totais, todavia, em contrapartida, as mesmas apresentaram um maior número de vagens 

abortadas. No caso das plantas sujeitas ao deficit hídrico mais severo, apresentam um menor 

número de vagens totais, porém com mais vagens produtivas. Entretanto esta diferença de 

comportamento não resultou em diferença significativa para o caractere pegamento de vagens. 

 
Figura 11 - Valores relativos de fixação (pegamento) de vagens (FV, %) de acordo com o número de dias sem 

irrigação (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, T4: 9 

dias sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) (FV = -0,25.t
2
 + 1,0768.t + 100,02 - R

2
 = 0,8603). 

Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

Universidade de São Paulo. 2015 

 

 A Figura 11 apresenta esta tendência de diminuição no pegamento de vagens, à 

medida que se o solo perde água, possivelmente, pela diminuição do número total de vagens 

produzidas, apesar de no presente estudo este fato não ficar evidenciado. 

 Brevedan e Egli (2003) e Egli et al. (1983) observaram, em seus estudos avaliando os 

efeitos do deficit hídrico, em diferentes intensidades, no período de enchimento de grãos, um 



62 

aumento no abortamento de vagens e grãos concomitantemente a uma diminuição do número 

de vagens por planta, o que resulta em menores índices de pegamento de vagens nos 

tratamentos sujeitos a maiores estresses hídricos. 

4.5.5 Número de grãos por vagem 

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 12, foram observadas diferenças 

significativas, quanto ao número de grãos por vagem, em função do número de dias sem 

irrigação. 

Nota-se, em média, uma tendência de aumento para esta característica (Figura 12) à 

medida que se intensifica o deficit hídrico. Possivelmente plantas sob condições hídricas mais 

restritivas priorizam a fixação de vagens com um maior número de grãos. 

 
Figura 12 - Valores relativos do número de grãos por vagem (GPV, %) de acordo com o número de dias sem 

irrigação (t, dias) (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem 

irrigação, T4: 9 dias sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) (GPV = 0,3615.t
2
 - 2,0161.t + 99,021  

- R
2
 = 0,9684). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 O número de grãos por vagem, dentre os demais componentes, é o que apresenta 

menor variação entre diferentes situações de cultivo. Isso demonstra uma uniformidade do 

melhoramento genético na busca de plantas com produção de, em média, dois grãos por 

legume (NAVARRO JÚNIOR; COSTA, 2002). 

 Na literatura, vários estudos relacionando deficit hídrico e componente de produção 

em soja, não verificam interações significativas entres estes fatores. Comlekcioglu e Simsek 

(2011), Fioreze et al. (2011) e Demirtaş et al. (2010) concluem que o número de sementes por 

legume está relacionado a taxa de fertilização dos óvulos e que o estresse hídrico não afeta 
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significativamente este processo, estando o mesmo diretamente relacionado com o genótipo 

da planta. 

 Possivelmente a discordância de resultados se deve ao fator “intensidade do estresse 

hídrico”, visto que no presente estudo o tratamento submetido a doze dias sem irrigação 

observou-se uma redução drástica na umidade do substrato submetendo as plantas a tensões 

extremamente negativas no solo (-12,43 atm), aproximando-se, inclusive, do ponto de murcha 

permanente adotado de -15 atm. 

4.5.6 Número de grãos por planta 

 Na Tabela 12, verifica-se que o tratamento controle (sem restrição hídrica) foi 

superior, em média, quanto o número de grãos produzidos por planta. Os tratamentos três, seis 

e nove dias sem irrigação foram estatisticamente iguais, sendo o tratamento não irrigado por 

doze dias inferior quanto a esta característica. 

 
Figura 13 - Valores relativos do número de grãos produzidos (NG, %) de acordo com o número de dias sem 

irrigação (t, dias) (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem 

irrigação, T4: 9 dias sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) (NG = -0,1568.t
2
 - 1,1335.t + 95,205 

- R
2
 = 0,7986). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Na Figura 13, observa-se o comportamento relativo dos tratamentos, quanto a esta 

característica, nota-se uma redução de, aproximadamente, 40% na média do número de grãos 

produzidos por planta submetida ao maior período sem irrigação, quando comparado ao 

controle. 

 Sincik et al. (2008), estudando níveis de deficit hídrico sobre o rendimento da cultura 

da soja, observaram redução significativa quanto a este parâmetro, sendo a redução de 
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aproximadamente 50% no tratamento submetido a maior intensidade de deficit hídrico 

comparando-se com o controle, conduzido com condições hídricas ideais. Em estudos 

similares Karam et al. (2005) e Rosadi et al. (2005), também verificaram efeitos significantes 

do estresse hídrico sobre os componentes de produção e o rendimento da cultura da soja, 

observando mesma tendência de diminuição no número de grãos por planta conforme 

intensifica-se o estresse. 

 Resultados contrários foram relatados por Fioreze et al. (2011), onde não foram 

verificadas significâncias, quanto a regimes hídricos diferentes, para este parâmetro. 

4.5.7 Massa de grãos 

 Para a característica massa de grãos, não foram verificadas diferenças estatísticas para 

os tratamentos com restrição hídrica de até seis dias. Os tratamentos com nove e doze dias 

sem irrigação, não diferiram entre si significativamente, e foram inferiores aos demais 

apresentando médias iguais a 99,31 e 83,90 mg, respectivamente (Tabela 12). 

 Apesar da tendência de diminuição observada na presente pesquisa (Figura 14), 

Navarro Júnior e Costa (2002) dizem que a massa do grão apresenta valor característico de 

cada cultivar. Porém, os autores admitem que esta característica possa variar de acordo com 

as condições ambientais e manejo. 

 
Figura 14 - Valores relativos de massa do grão (MG, %) produzido de acordo com o número de dias sem 

irrigação (t, dias) (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem 

irrigação, T4: 9 dias sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) (MG = -0,5045.t
2
 + 3,0446.t + 

102,27 - R
2
 = 0,9313). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Salinas et al. (1996) verificaram que, dentre os componentes de produção, o tamanho e 

a massa de grãos foram os mais sensíveis ao deficit hídrico. Esses autores argumentam ainda 

que a falta de água durante o enchimento de grãos reduz o tamanho e massa de grãos, devido 
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a diminuição do suprimento de fotoassimilados produzidos pela planta e/ou inibição do 

próprio metabolismo do grão. 

 Rambo et al. (2003), verificando as repostas da soja a irrigação, constataram que 

houve menor taxa de enchimento de grãos de soja nos tratamentos não irrigados. 

 Em contrapartida, Kuss et al. (2008) verificaram que a massa média de grãos foi maior 

nos tratamentos que não receberam irrigação durante o ciclo da cultura. Estes autores 

argumentam que em decorrência de deficit hídrico, ocorrido durante a condução do ensaio, 

nos períodos de florescimento e final de enchimento de grãos, nestes tratamentos ocorreu 

maior abortamento de flores e vagens, fazendo com que aqueles legumes que permaneceram 

na planta acumulassem mais massa seca em seus grãos em relação a plantas com maior 

número de vagens e grãos, que consequentemente demandariam mais fotoassimilados. 

 Para Casagrande et al. (2001), este referido comportamento é um mecanismo de 

tolerância a falta de água, tendo por objetivo direcionar o fluxo de fotoassimilados para as 

vagens que se apresentam mais adiantadas no processo de desenvolvimento e que, 

teoricamente, teriam maiores chances de produzir sementes viáveis. 

4.6 Produção por planta 

 Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre as três primeiras 

intensidades de deficit hídrico, para o caractere produção por planta. O tratamento com nove 

dias sem irrigação apresentou uma produção média de 1,38 gramas por planta, já o tratamento 

com maior restrição hídrica (doze dias sem irrigação) diferiu de todos os demais, 

apresentando a média de 0,79 gramas (Tabela 12). 
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Figura 15 - Valores relativos da produção de grãos por planta (PGP, %) de acordo com o número de dias sem 

irrigação (t, dias) (T1: nenhum - 0 - dia sem irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem 

irrigação, T4: 9 dias sem irrigação, e T5: 12 dias sem irrigação) (PGP = -0,4477.t
2
 + 0,5577.t + 

97,219 - R
2
 = 0,9663). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 A Figura 15 ilustra a expressiva redução da média de produção de grãos por planta, 

para os tratamentos sob estresse hídrico severo observa-se uma redução de, aproximadamente, 

30 e 60% para os regimes de nove e doze dias sem irrigação, respectivamente. 

 
Figura 16 - Valores relativos (%) da produção por planta (Prod13, % - teor de água no grão corrigido para 13%), 

conteúdo relativo de água (CRA, %), índice de pegamento de vagens (PegVag, %) e teores foliares 

de prolina (PRO, %), relacionados com diferentes regimes hídricos (T1: nenhum - 0 - dia sem 

irrigação, T2: 3 dias sem irrigação, T3: 6 dias sem irrigação, T4: 9 dias sem irrigação, e T5: 12 dias 

sem irrigação). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015 

 

 Segundo Fioreze et al. (2011), a manutenção do status hídrico e área foliar em 

condições de deficit hídrico merece destaque, em função da sua relação com o acúmulo de 

assimilados e com a manutenção do potencial produtivo. 
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 Na Figura 16, observa-se o comportamento e interação de alguns parâmetros 

avaliados. No caso do conteúdo relativo de água (CRA, %), chama a atenção sua manutenção 

até o nono dia sem irrigação, resultante em um teor de água do substrato de 0,08 kg kg
-1

 

(ψsolo= -1,54 atm). Muito provavelmente o efeito da concentração foliar de prolina, é o grande 

responsável por esta manutenção, visto que nesse mesmo período (até 9 DSI) os teores 

dobram, relativamente a testemunha (Figura 16). Segundo Nogueira et al. (2001), o acúmulo 

de prolina nas plantas representa um mecanismo compensatório para a sobrevivência da 

mesma, sendo que em condições normais esses teores podem variar, na soja, entre 1 a 5 

µmol g
-1

 e em condições de estresse este valor pode ser de 20 a 100 vezes maior. 

 A partir deste ponto (9 DSI), pode-se dizer que a planta tem sua defesa natural contra a 

desidratação superada, observa-se um rápido aumento, significativo, do potencial hídrico 

foliar e alguns parâmetros, passam a ser significativamente prejudicados, como índice de 

pegamento de vagens, massa de grãos, número de grãos e produção de grãos por planta. 

4.7 Considerações finais 

4.7.1 Estresse hídrico 

 A temática em torno do estresse hídrico de plantas cultivadas com interesse econômico 

é frequentemente abordada por pesquisadores do mundo todo, porém, até mesmo pela 

complexidade do assunto e pelas dificuldades metodológicas para realizar estudos dessa 

natureza, os pesquisadores tendem a explorar o tema a partir de um ramo da ciência, podendo 

ser ele, por exemplo, a fisiologia vegetal, a agrometeorologia, física do solo ou pela fitotecnia 

(produção vegetal). Sendo assim, acaba-se gerando uma dificuldade de comparação de 

resultados e até mesmo para interpretação dos resultados, ocasionado pelas diferentes 

abordagens ao mesmo assunto. 

 O presente trabalho foi desenvolvido no intuito de aproximar e, tentar, correlacionar 

essas pesquisas. Para tal, foram realizadas avaliações de parâmetros relacionados a solo, 

bioquímica da planta, e, por fim, componentes relacionados à produtividade da soja. 

 Sabe-se que o solo sofre, de acordo com as condições ambientais, ciclos de 

umedecimentos e ressecamentos, e essas variações ocorrem durante o ciclo das culturas. Para 

sobreviver a tais eventos, as plantas, ao longo do tempo, foram se adaptando através de 

estratégias para tolerar ou evitar o estresse hídrico (pode ser causado exclusivamente pela 

diminuição da umidade no solo ou pela associação com temperaturas elevadas), sendo que em 
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alguns casos específicos esses mecanismos podem fazer com que a planta tolere e supere esse 

período de deficit hídrico, sem que ocorram prejuízos significativos a produção. 

 Tais mecanismos de adaptação variam de acordo com as espécies vegetais e até 

mesmo com o estádio de desenvolvimento em que elas se encontram. A presença e eficiência, 

de tais mecanismos, são cada vez mais desejados para o desenvolvimento de novos genótipos 

mais adaptados a situações adversas. 

 Para a soja, tem-se a informação de que estes mecanismos são eficientes até um certo 

ponto, porém ao serem vencidos a planta sofre sérios prejuízos tendo sua produção reduzida. 

 Os dados observados no presente estudo sugeriram que para valores de potencial 

matricial no solo de até, aproximadamente -0,1 atm (seis dias sem irrigação), os mecanismos 

de proteção da planta foram suficientemente eficientes em manter o conteúdo de água relativo 

e potencial hídrico foliar adequado, no caso deste trabalho, particularmente, esses efeitos 

foram atribuídos à prolina (aminoácido osmoprotetor). A partir desse ponto, no final do nono 

dia sem irrigação, o solo atinge um potencial matricial de -1,54 atm, o teor de prolina dobra 

sua concentração (em relação ao controle). Porém, o conteúdo de água e o potencial hídrico 

foliar já começam a apontar a desidratação dos tecidos da planta, o que refletiu nos 

componentes de produção da planta. 

 Ao décimo segundo dia sem irrigação (ψm= -12,43 atm), os teores de prolina já 

aumentam demasiadamente. Porém, os parâmetros hídricos da planta já apontam um deficit 

hídrico classificado como severo resultando em reduções drásticas nos componentes de 

produção. 

 Enfim, com as tendências de comportamento dos caracteres avaliados e suas prováveis 

relações entre si, evidencia-se a necessidade de maiores estudos no assunto, buscando integrar 

o conhecimento das diversas áreas para que se tenha uma visão mais abrangente do problema 

e como trabalhá-lo. 

4.7.2 Dinâmica de uso da água no sistema solo-planta-atmosfera 

 Tal como ocorre no sistema solo-planta-atmosfera, o movimento da água ocorre 

constantemente em função da diferença de potencial (abordagem termodinâmica), nos 

sistemas biológicos, a densidade de fluxo de água é governada pelo potencial hídrico (ψw), 

com a água se movimentando de regiões de maior para regiões de menor potencial. 

 Dentre todos os elementos do clima, os que afetam o consumo de água pelas plantas 

são: temperatura e umidade relativa do ar (ou deficit de pressão de vapor), porque ambos 
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definem o potencial total da água, os quais (temperatura e umidade relativa do ar) são 

alterados pela velocidade do vento e radiação solar, principalmente. 

 Com o aumento da radiação solar, há o aumento da temperatura com consequente 

diminuição da umidade relativa: processos diretamente ligados à evaporação da água, onde 

quando se aumenta a pressão de saturação do vapor de água, aumentando o deficit de pressão 

de vapor, diminui-se a umidade relativa do ar, diminuindo o potencial total, elevando a 

demanda evapotranspirativa da atmosfera, implicando em maior consumo de água pelas 

plantas (devido ao aumento da transpiração das mesmas). Por outro lado, o aumento da 

radiação solar pode ocasionar o aumento diferenciado da temperatura devido à diferença de 

calor específico do ar em diferentes pontos da atmosfera provocando vento (o ar mais seco, 

com menor calor específico, aquece mais quando comparado ao ar mais úmido, com maior 

calor específico, que aquece menos). O vento transporta massa de ar afetando a transferência 

de água do sistema, também elevando a demanda evapotranspirativa da atmosfera, implicando 

em maior transpiração, o que pode ser benéfico (ou maléfico), se houver (ou não houver) 

suprimento de água pelo solo de modo a recuperar turgidez a noite, ocasionando alta (ou 

baixa) produtividade. 

 Em resumo, quanto maior for o deficit de pressão de vapor, menor será a umidade 

relativa do ar e maior será a demanda evapotranspirativa da atmosfera, resultando em maiores 

taxas de transpiração pelas plantas. 

 Sendo assim, para um mesmo teor de água no solo (potencial matricial), a ocorrência e 

intensidade do estresse por deficiência hídrica em plantas dependerá da demanda atmosférica 

por água e do período de duração do estresse. 

 Considerando que o deficit hídrico (diferença entre a evapotranspiração potencial da 

cultura e a evapotranspiração real) pode ocorrer em duas situações: (i) quando o solo contém 

água suficiente para que a demanda às plantas seja atendida (no período de 24 horas – dia e 

noite – ocorre o deficit hídrico temporário durante o dia), ou (ii) quando o solo não contém 

água suficiente para que a demanda (transpiração) às plantas seja atendida: nesse caso, a 

planta não absorve em velocidade e quantidade suficiente para suprir a demanda atmosférica e 

não recupera turgidez a noite, a folha com menor teor de água (diminui calor específico) 

aquece acima do normal afetando o metabolismo (atividade enzimática), ocasionando estresse 

(como por exemplo, produzindo espécies reativas de oxigênio). Senso assim, os parâmetros 
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atmosféricos influem diretamente na evapotranspiração da cultura, devendo serem 

atentamente observados em estudos desta natureza. 
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5 CONCLUSÕES 

 Nas condições do presente estudo, os mecanismos de tolerância ao deficit hídrico da 

planta de soja foram suficientes, mantendo o status hídrico da planta e sua produtividade até 

que o potencial matricial no solo de -0,8 atm, sendo que até este valor a prolina se apresentou 

adequada em seu papel osmoprotetor. 

 Em períodos de estresse hídrico, a produtividade da planta de soja se encontra 

correlacionada com a manutenção do conteúdo relativo de água e do potencial hídrico foliar.  

 Os parâmetros conteúdo de água relativo na folha e potencial hídrico foliar se 

mostraram adequados para estudos de avaliação quanto à tolerância ao deficit hídrico. 
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ANEXO A 

 
Figura 17 - Médias de temperatura (TEMP, ⁰C) a cada decêndio (1, 2 e 3) (M3 - terceiro decêndio de março - a 

J2 - segundo decêndio de junho) do período de condução do experimento, entre os meses de março a 

junho (M - J). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015. Legenda: (S) semeadura, (R5) estádio fenológico 

correspondente ao início da formação dos grãos (início da imposição dos tratamentos) e (C) colheita 

 

ANEXO B 

 
Figura 18 - Médias de umidade relativa do ar (UR, %) a cada decêndio (1, 2 e 3) (M3 - terceiro decêndio de 

março - a J2 - segundo decêndio de junho) do período de condução do experimento, entre os meses 

de março a junho (M – J). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015. Legenda: (S) semeadura, (R5) estádio fenológico 

correspondente ao início da formação dos grãos (início da imposição dos tratamentos) e (C) colheita 
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ANEXO C 

 
Figura 19 - Médias de radiação global (RG, MJ m

-2 
dia

-1
) a cada decêndio (1, 2 e 3) (M3 - terceiro decêndio de 

março - a J2 - segundo decêndio de junho) do período de condução do experimento, entre os meses 

de março a junho (M – J). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015. Legenda: (S) semeadura, (R5) estádio fenológico 

correspondente ao início da formação dos grãos (início da imposição dos tratamentos) e (C) colheita 

 

ANEXO D 

 
Figura 20 - Médias de radiação líquida (RL, MJ m

-2 
dia

-1
) a cada decêndio (1, 2 e 3) (M3 - terceiro decêndio de 

março - a J2 - segundo decêndio de junho) do período de condução do experimento, entre os meses 

de março a junho (M – J). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015. Legenda: (S) semeadura, (R5) estádio fenológico 

correspondente ao início da formação dos grãos (início da imposição dos tratamentos) e (C) colheita 
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ANEXO E 

 
Figura 21 - Médias de evapotranspiração potencial (ETp, mm por 10 dias) a cada decêndio (1, 2 e 3) (M3 - 

terceiro decêndio de março - a J2 - segundo decêndio de junho) do período de condução do 

experimento, entre os meses de março a junho (M - J). Departamento de Produção Vegetal. Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015. Legenda: (S) 

semeadura, (R5) estádio fenológico correspondente ao início da formação dos grãos (início da 

imposição dos tratamentos) e (C) colheita 

 

ANEXO F 

 
Figura 22 - Médias de evapotranspiração real (ETr, mm por 10 dias) a cada decêndio (1, 2 e 3) (M3 - terceiro 

decêndio de março - a J2 - segundo decêndio de junho) do período de condução do experimento, 

entre os meses de março a junho (M - J). Departamento de Produção Vegetal. Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. 2015. Legenda: (S) semeadura, (R5) 

estádio fenológico correspondente ao início da formação dos grãos (início da imposição dos 

tratamentos) e (C) colheita 




