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RESUMO 

Alterações fisiológicas e fenométricas na cultura de soja devido ao uso de lactofen, 

cinetina, ácido salicílico e boro 

 Nos últimos anos, houve rápido crescimento da utilização de substâncias que buscam 

aumentar a produtividade de soja, seja por alterações fisiológicas ou morfológicas. Entre estes 

compostos, lactofen (LC), citocinina (CK), ácido salicílico (AS) e boro (B) têm sido 

utilizados com esse propósito. No entanto, não existem informações científicas que atestam 

esses manejos, o que causa instabilidade na resposta observada no campo. Além disso, 

atualmente existe mais de 1000 variedades cultivadas de soja disponíveis no mercado, o que 

dificulta o entendimento do efeito desses produtos na cultura e soja. Visando entender as 

alterações fisiológicas e morfológicas que estes compostos proporcionam, objetivou-se avaliar 

os efeitos da época de aplicação de cinetina (KIN) e os efeitos das associações entre KIN, LC, 

AS e B nas variedades cultivadas NA-5909-RG (GM 6.7) e NS-7114-RR (GM 7.1). Foram 

realizados dois experimentos em condições de campo no Centro Universitário de Patos de 

Minas, Patos de Minas (MG), durante o período de novembro de 2014 a maio de 2015. Foram 

realizadas avaliações fisiológicas (atividade da nitrato redutase - ANR, teor de proteína total 

solúvel na folha, atividade da peroxidase e superóxido dismutase, teor de H2O2, peroxidação 

de lipídios e teor de prolina) e fenométricas (valor Spad, massa de matéria seca de raiz, caule, 

folhas e vagens), além do número de vagens, nós, ramificações e produtividade. Para o 

primeiro experimento, foram utilizados quatro tratamentos: (i) Controle; (ii) KIN (V4); (iii) 

KIN (V6) e (iv) KIN (V4+V6) com cinco repetições em delineamento inteiramente 

casualizado. No segundo experimento, foram utilizados dezesseis tratamentos: (i) Controle; 

(ii) L; (iii) KIN; (iv) AS; (v) B; (vi) LC + KIN; (vii) LC + AS; (viii) LC + B; (ix) LC + KIN + 

AS; (x) LC + KIN + B; (xi) LC + AS + B; (xii) LC + KIN + AS + B; (xiii) KIN + AS; (xiv) 

KIN + B; (xv) KIN + AS + B e (xvi) AS + B em duas variedades cultivadas, NA-5909-RG e 

NS-7114-RR, em esquema fatorial 16x2 com quatro repetições em delineamento em blocos 

ao acaso. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que: (i) a aplicação de KIN em V4, V6 

ou V4+V6 aumenta a ANR e o teor de proteína na folha, reduz o nível de estresse e aumenta o 

acúmulo de massa de matéria seca e a produtividade; (ii) a aplicação de LC aumenta o nível 

de estresse das plantas e incrementa a produtividade apenas na variedade cultivada do GM 

7.1; (iii) a aplicação de KIN proporciona maior efeito na produtividade na variedade cultivada 

NS-7114-RR; (iv) mesmo a variedade cultivada NA-5909-RG sendo mais responsivo à 

aplicação de AS para as características fisiológicas e fenométricas, este incrementou a 

produtividade apenas no NS-7114-RR; (v) a aplicação de B proporciona os melhores efeitos 

na NS-7114-RR; (vi) o efeito das associações entre LC + CK + AS e AS + B é mais estável na 

NS-7114-RR, enquanto que na NA-5909-RG, os efeitos mais estáveis foram observados para 

LC + CK + AS + B; (vii) considerando as duas variedades cultivadas, a associação entre LC + 

CK proporciona o maior incremento de produtividade; e (viii) a variedade cultivadas NS-

7114-RR manteve maior teor de proteína na folha, superior acúmulo de massa de matéria seca 

durante o final do período do enchimento de grãos e maior massa de 1000 grãos, o que 

repercutiu em maior produtividade em relação ao NA-5909-RG. 

 

Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; Grupo de maturação; Hormônios; Herbicida; 

Micronutriente 
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ABSTRACT 

Physiological and phenometric modifications in soybean due the use of lactofen, kinetin, 

salicylic acid and boron 

 In recent years, there has been a rapid growth of the substance use to increase soybean 

productivity, either physiological or morphological changes. Among these compounds, 

lactofen (LC), cytokinins (CK), salicylic acid (SA) and boron (B) have been used with this 

purpose. However, there is no scientific information that attest these managements, which 

cause instability in the observed response in field. In addition, there are currently more than 

1,000 soybean cultivars available on the market, making it difficult to understand the product 

effect on the soybean crop. In order to understand the physiological and morphological 

changes that these compounds provide, this work aimed to evaluate the effects of kinetin 

(KIN) application time and the effects of the associations between KIN, LC, SA and B in the 

NA-5909-RG (GM 6.7) and NS-7114-RR (GM 7.1) cultivars. Two field experiments were 

carried out at the University of ‘Patos de Minas’ (UNIPAM), ‘Minas Gerais’ state, Brazil, 

during the period from November 2014 to May 2015. Physiological (nitrate reductase activity, 

total soluble protein content in leaf, peroxidase and superoxide dismutase activity, H2O2 

content, lipid peroxidation and proline content) and phenometric (Spad value, dry matter of 

root, stem, leaves and pods) evaluations were done, as well as the number of pods, nodes, 

branches and productivity. For the first experiment, four treatments were used: (i) Control; (ii) 

KIN (V4); (iii) KIN (V6) and (iv) KIN (V4+V6) with five replications in a randomized block 

design. In the second experiment, sixteen treatments were used: (i) Control; (ii) LC; (iii) KIN; 

(iv) SA; (v) B; (vi) LC + KIN; (vii) LC+SA; (viii) LC + B; (ix) LC + KIN+SA; (x) LC + KIN 

+ B; (xi) LC+SA+B; (xii) LC + KIN+SA+B; (xiii) KIN+SA; (xiv) KIN + B; (xv) KIN+SA+B 

and (xvi) SA+B. The NA-5909-RG and NS-7114-RR cultivars (factorial 16x2) were used 

with four replications in a randomized block design. Based on the results, it is possible to 

conclude that: (i) the application of KIN in V4, V6 or V4+V6 increases the nitrate reductase 

activity and leaf protein content, reduces the stress level, increases the total dry matter 

production and productivity; (ii) the LC application increases the plant stress level and 

productivity (only in the maturation group 7.1); (iii) the KIN application provides greater 

effect on productivity in the NS-7114-RR cultivar; (iv) the NA-5909-RG cultivar is more 

responsive to the application of SA, however it increased productivity only in the NS-7114-

RR cultivar; (v) the B application provides the best effects on NS-7114-RR cultivar; (vi) the 

effects of LC + CK + SA and SA + B were more stable in the NS-7114-RR cultivar, while the 

NA-5909-RG cultivar was more stable for LC + CK + SA + B application; (vii) considering 

two varieties, LC + CK application provides the greatest increase in productivity; and (viii) 

the NS-7114-RR cultivar maintained higher protein content on the leaf, higher total dry matter 

accumulation during the late grain filling period and higher mass of 1,000 grains, which 

reflected in higher productivity compared to the NA-5909-RG cultivar. 

 

Keywords: Glycine max (L.) Merrill; Maturity group; Hormones; Herbicide; Micronutrient 
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1 INTRODUÇÃO 

 A soja [Glycine max (L.) Merrill] é a espécie oleaginosa mais cultivada em todo o 

mundo, sendo que aproximadamente 80% da produção está concentrada em três países: 

Estados Unidos, Brasil e Argentina (UNITED STATES DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE - USDA, 2013). No Brasil, a produtividade média vem crescendo em média 

30 kg ha
-1

 ano, sendo que atualmente esta se encontra em torno de 3000 kg ha
-1

, distante ainda 

do potencial genético da planta, que pode chegar a 20.391 kg ha
-1

 (339,9 sacas ha
-1

) 

(NAVARRO JÚNIOR; COSTA, 2002). 

 O potencial produtivo da cultura é regido por características genéticas das sementes. 

No entanto, devido às condições do ambiente de cultivo, como temperatura, regime hídrico, 

fotoperíodo, fatores químicos e físicos do solo, competição com outras plantas, entre outras, 

ocorre depleção na produtividade, chegando aos valores médios obtidos atualmente. Em 

algumas pesquisas tem se observado recordes de produtividade de 10760 kg ha
-1

, indicando a 

possibilidade de explorar as características genéticas da cultura (HAEGELE; BELOW, 2013). 

Dessa forma, o manejo fisiológico tem sido uma das apostas dos pesquisadores para tal fato. 

 Dentro do manejo fisiológico, a alteração da arquitetura das plantas, através do 

controle do crescimento e indução de ramificação da parte aérea tem ganhado destaque nos 

últimos anos. Estas são características importantes para determinar a produtividade, pois 

alteram diretamente componentes de produção como número de hastes e número de nós. 

 Com o objetivo de alterar a arquitetura das plantas, várias substâncias têm sido 

utilizadas. As citocininas são importantes neste contexto, pois, junto com as auxinas e as 

estrigolactonas, controlam a indução da brotação das gemas laterais. Desta forma, a utilização 

destas poderia potencializar a formação de ramificações e consequentemente incrementar a 

produtividade de soja. Aliado a isto, já havia sido relatado por Soares (2014) a importância do 

lactofen em induzir a formação de ramificações, embora seja um efeito indireto, pois este 

quebra a dominância apical e reduzir o crescimento vegetativo da planta, o que reduz a 

respiração e aumenta a fotossíntese líquida, melhorando a relação entre respiração e 

fotossíntese. Desta forma, um posicionamento poderia ser associar estas duas substâncias. O 

problema da utilização de lactofen é que este causa estresse nas plantas, devido ao seu modo 

de ação. Portanto, uma estratégia seria associar ao lactofen, substâncias que reduzem este 

estresse. O ácido salicílico tem sido proposto como um hormônio, que além de induzir 

tolerância a doenças, aumenta a tolerância das plantas a estresses abióticos por diversas vias. 

Ainda, em 1990, Schon e Blevins mostraram que a utilização de boro via foliar poderia 

aumentar a formação de ramificações de plantas de soja, no entanto não existem atuais sobre 



 30 

isso. Além disso, o posicionamento destes reguladores de crescimento também é um ponto 

importante a ser estudado, pois estes podem ter o seu efeito alterado em função da época de 

aplicação e da variedade cultivada utilizada. 

 A exploração das características genéticas a partir da potencialização da fisiologia das 

plantas não é recente. Desde 1960 trabalha-se com bases fisiológicas com o objetivo de 

aumentar a produtividade (MURATA, 1969). Atualmente, adaptações foram feitas, levando 

em consideração práticas como a indução de estresses em alguns períodos, potencialização da 

ramificação das plantas (SCHON; BLEVINS, 1990; GRAHAM, 2005), reorganização do 

metabolismo pela aplicação de bioestimulantes (KHAN et al., 2009; CRAIGIE, 2011), dessa 

forma, aumentando a eficiência e melhorando a produtividade. Além disso, as variedades 

cultivadas atualmente apresentam alterações no crescimento comparado às antigas, devido à 

inclusão de genótipos com hábito de crescimento indeterminado. Huyghe (1998) cita que 

possivelmente pode ocorrer competição entre o crescimento vegetativo e reprodutivo pela 

partição dos fotoassimilados, o que poderia levar à redução da produtividade. Em relação a 

isso, tem-se buscado maximizar o uso de carbono e nitrogênio (N) através de regulação do 

crescimento das plantas. No entanto, são poucos os trabalhos realizados. Desta forma, este 

trabalho disponibilizará informações sobre a importância do controle do crescimento e da 

alteração da arquitetura das plantas e como isso repercute na produtividade da cultura. 

 Portanto, o objetivo do trabalho foi (i) avaliar o efeito da época de aplicação de 

citocinina em parâmetros fisiológicos e nos componentes de produção da cultura de soja; (ii) 

avaliar o efeito da utilização de citocinina, ácido salicílico, boro e lactofen na produção de 

massa de matéria seca de raízes e parte aérea, índice Spad, atividade da nitrato redutase e 

enzimas antioxidantes (SOD e POD), teor de prolina, peróxido de hidrogênio, peroxidação de 

lipídios e produtividade da cultura de soja e (iii) avaliar o efeito da aplicação de citocinina, 

ácido salicílico, boro e lactofen em variedades cultivadas do grupo de maturação (GM) 6.7 

(NA-5909-RG) e GM 7.1 (NS-7114-RR). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aspectos ecofisiológicos da cultura de soja 

 A soja é uma cultura de origem de região de alta altitude (entre 30º e 45º N) com clima 

temperado a subtropical. Essa característica fez com que sua adaptação após a disseminação 

pelo mundo ocorre em regiões similares, como o caso dos Estados Unidos ou no Rio Grande 

do Sul, local no Brasil onde ocorreram os primeiros plantios comerciais de soja. No entanto, 

os programas de melhoramento genético brasileiros desenvolveram germoplasmas adaptados 

a regiões de menor latitude, o que contribui para a expansão da soja no País. Isso permite que 

hoje seja cultivada soja desde a região Sul do Brasil (latitude próximas a 30º) até as regiões 

Norte e Nordeste (latitudes próximas a 0º) (SEDIYAMA; SILVA; BORÉM, 2015). 

 Esta é uma cultura de ciclo fotossintético do tipo C3. Neste caso, a ribulose-1,5-

bifosfato carboxilase/oxidase (RuBisCO) tem uma eficiência de conversão do CO2 menor, 

comparado com plantas de ciclo C4. Esta enzima tem afinidade tanto ao gás carbônico (CO2) 

quanto ao oxigênio (O2), portanto, a sua atividade carboxilase/oxidase é determinada em 

função da disponibilidade de CO2 e O2 na câmara subestomática. Em condições que 

favorecem o aumento da concentração e CO2 na folha (temperaturas amenas, água disponível) 

mantém a atividade carboxilase da RuBisCO. No entanto, condições de estresse (temperaturas 

elevadas, deficit hídrico) causam fechamento dos estômatos, o que diminui a entrada de CO2 e 

aumenta a concentração de O2 na câmara subestomática. Isto favorece a atividade oxidase da 

RuBisCO, o que diminui a eficiência fotossintética, embora isto possa ser considerada uma 

estratégia da planta em manter a fotossíntese em condições de estresse, mesmo com eficiência 

reduzida (TAIZ; ZEIGER, 2013). Essa característica pode explicar, em partes, a elevada 

concentração de RuBisCO em plantas C3. Nestas, esta enzima contribui em mais de 50% do 

total de proteínas solúveis na folha (SPREITZER; SALVUCCI, 2002) e entre 20 e 30% do 

total de nitrogênio (N) (EVANS; SEEMANN, 1989; KUMAR et al., 2002; MAKINO, 2003). 

Em plantas C4, a mesma contribui com em torno de 30% do total de proteína solúvel 

(SUGIYAMA; MIZUNO; HAYASHI, 1984) e apenas entre 5 e 9% do total de N na folha 

(SAGE; PEARCY; SEEMANN, 1987; MAKINO et al., 2003). 

 Esta cultura se adapta melhor em temperaturas oscilando entre 20 e 30° C, sendo que 

30° C é a temperatura ideal para o desenvolvimento (EMBRAPA, 2013). Temperaturas 

elevadas (acima de 35° C) inibem a germinação do pólen e o crescimento do tubo polínico, no 

entanto, como a deiscência das anteras ocorre entre 8 e 10 horas da manhã, estes efeitos 

podem ser minimizados (SALEM et al., 2007). Além disso, a temperatura interfere 
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crescimento vegetativo o que interfere diretamente nos componentes de produção da cultura 

(BOARD; ZHANG; HARVILLE, 1996). Temperaturas baixas reduzem a atividade 

fotossintética e a taxa de crescimento da cultura, pois diminuem a ativação e a atividade das 

enzimas. No caso de temperaturas elevadas, o primeiro efeito é redução no processo de 

fotólise da água (PAULSEN, 1994). Como exemplo, Ferris et al. (1998) mostraram que 

temperaturas de 42-43° C causam efeitos deletérios à atividade fotossintética de plantas de 

soja. O período mais sensível a estresse por temperatura é o desenvolvimento reprodutivo. 

Estresse durante o florescimento e a formação das vagens (R1-R4) afeta o número de 

sementes, enquanto estresses durante o enchimento de grãos (R5-R6) reduz a massa de 

sementes (GIBSON; MULLEN, 1996), sendo estes problemas causados devido à redução da 

atividade fotossintética (BOARD; KAHLON, 2011). 

 O requerimento de água por esta cultura varia entre 450-800 mm/ciclo, dependendo 

das condições climáticas, do manejo e da duração do ciclo da cultura (EMBRAPA, 2013). 

Deficit hídrico resulta alterações fisiológicas que diminuem a taxa de crescimento e a 

produtividade. Além disso, ocorre redução da fixação de nitrogênio no nódulo em condições 

de baixo potencial hídrico, o qual contribui para a redução a produtividade (PURCELL; 

SPECHT, 2004). Os períodos mais críticos a deficiência hídrica são a germinação e 

emergência das plântulas e o desenvolvimento reprodutivo. Helms et al. (1996) mostraram 

que sementes semeadas em solo com 0,07 kg [água] kg
-1

 [solo] germinam, mas este teor de 

água não é capaz de manter a emergência das plântulas, sendo que o aumento do teor de água 

para 0,09 kg água/kg solo permite que ocorra a germinação e a emergência. Deficit hídrico 

durante este período diminui o stand de plantas e pode resultar e menor produtividade. Devido 

à redução da população de plantas, o menor índice de área foliar produzido limita a taxa de 

crescimento das plantas (BOARD; KAHLON, 2011). 

 Durante o crescimento reprodutivo, o deficit hídrico causar redução do turgor das 

células, o que diminui a divisão celular, a diminuição do potencial hídrico na folha causa 

fechamento dos estômatos, para minimizar a perda de água. Em culturas de ciclo 

fotossintético C3, como a soja, esse comportamento se traduz em aumento da atividade 

oxigenasse da RuBisCO (fotorrespiração), o que diminui a eficiência fotossintética. Isso causa 

redução da taxa de crescimento e diminuição do índice de área foliar, repercutindo em menor 

produtividade (BOARD; KAHLON, 2011). Durante este período e no desenvolvimento 

reprodutivo, o decréscimo da fixação biológica do nitrogênio causado pela deficiência hídrica 

também limita a produtividade (PURCELL; SPECHT, 2004), pois a soja apresenta alta 

concentração de proteína nos grãos, o que faz com que esta cultura tenha uma maior 



 33 

necessidade deste elemento comparado com as demais (SINCLAIR; WIT, 1976). Estas 

informações em conjunto mostram que a falta de água reduz o crescimento vegetativo das 

plantas, repercutindo em menor formação de nós reprodutivos, componente importante para 

determinar a produtividade de soja. Durante a fase reprodutiva, a redução de produtividade 

causada pela falta de água está relacionada à diminuição da quantidade de vagens e sementes 

produzidas (BALL; PURCELL; VORIES, 2000). 

 A taxa de crescimento da cultura (TCC) acompanha a atividade fotossintética. Até os 

20-25 dias após a emergência, a TCC aumenta lentamente e então esta incrementa de forma 

exponencial até o início da fase reprodutiva. Entre o florescimento (R1) e o enchimento de 

grãos (R5) esta taxa de crescimento é mantida de forma linear e após este estádio decresce até 

a senescência. Desta forma, a produtividade final é determinada em função da matéria seca 

total acumulada e a porcentagem desta que é transferida para os grãos (índice de colheita). No 

entanto, parece não haver uma relação tão direta entre a produção de matéria seca e a 

produtividade para variedades cultivadas de crescimento indeterminado (HUYGHE, 1998). 

 A taxa de crescimento é acompanhada pela taxa de acúmulo de nutrientes, sendo que 

esta é dividida em três fases distintas, sendo: (i) lento acúmulo até aproximadamente 30 dias 

após a emergência, (ii) máxima taxa entre o florescimento pleno (R2) e o início do enchimento 

de grãos (R5) e (iii) reduzido acúmulo durante a maturação das sementes. Resultados mostram 

que durante os estádios R3-R4 a taxa de acúmulo de nutrientes pode chegar a 4,8 kg ha
-1

 dia
-1

, 

sendo 4,6 kg ha
-1

 dia
-1

 o valor médio (BENDER; HAEGELE; BELOW, 2015). 

 O nitrogênio é o nutriente mais requerido pela cultura de soja, devido à alta 

concentração deste elemento na matéria seca da planta. Pesquisas mostram que, em média, 

são acumulados na parte aérea 79-83 kg [N] ha
-1

 para cada tonelada de grãos produzidos. 

Dados do Brasil mostram que do total extraído, entre 61% (EMBRAPA, 2002) e 80% 

(OLIVEIRA JUNIOR, 2014) é exportado pelos grãos, enquanto que dados recentes dos 

Estados Unidos mostram que variedades modernas podem exportar até 74% do N acumulado 

(BENDER; HAEGELE; BELOW, 2015). Isso significa que variedades cultivadas modernas, 

as quais na maioria apresentam crescimento indeterminado, podem exportar mais nutrientes 

que as semeadas anteriormente. Ainda, estes dados são subestimados, pois não consideram o 

nutriente acumulado na raiz. 

 O nitrogênio acumulado na cultura de soja é proveniente principalmente da fixação 

biológica, sendo que em condições que favoreçam a simbiose esta pode fornecer até 300  

kg ha
-1

 N, ou entre 72 e 94% do N total necessário (HUNGRIA et al., 2005). O pico da 

formação de nódulos ocorre nos estádios R1-2 e R5 (CÂMARA, 2014), os quais coincidem 
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com o momento da maior demanda de N pela planta. Assim, estresses como altas 

temperaturas, deficit hídrico, solos ácidos entre outros durante estes períodos, reduzem a 

fixação biológica e limitam o desenvolvimento das plantas, devido a redução da concentração 

de N na folha (PURCELL; SPECHT, 2004). 

 A manutenção da fixação biológica é dependente da atividade fisiológica das plantas, 

da interação com o ambiente, como descrito acima, e com alguns elementos minerais. Por 

exemplo, a alta concentração de N no solo inibe a nodulação, portanto não é recomendada a 

adubação nitrogenada, exceto aproximadamente 20 kg [N] ha
-1

 na semeadura, a qual tem 

função de estimular o crescimento das raízes e manter o crescimento da planta até o início da 

nodulação (V1-V2) (CÂMARA, 2014). 

 O molibdênio (Mo) é componente da nitrogenase, junto com o ferro (Fe) e o enxofre 

(S), enzima que converte o N2 em NH3 no nódulo, que em função da disponibilidade de H
+
 se 

converte para NH4
+
, sendo assimilado principalmente na forma de ureídeos e transportado 

para a parte aérea. A atividade desta ocorre apenas em condições de anaerobiose, no entanto a 

produção e ATP por meio da fosforilação oxidativa é baseada na respiração aeróbia dos 

bacteroides, sendo então esta dependente da entrada de O2 no nódulo. Desta forma, a 

substância leghemoglobina, a qual contém cobalto (Co) na sua estrutura, tem a função de 

introduzir o O2 no nódulo, mas ao mesmo tempo regular a sua concentração, pois a 

nitrogenase é irreversivelmente inativada pelo O2 (MARSCHNER, 2012). Algumas bactérias 

fixadoras de nitrogênio, como o Rhizobium japonicum, são capazes de conservar energia, pois 

a evolução do H2 pela nitrogenase pode consumir até 40% da energia do nódulo (EMERICH 

et al., 1979). Estas bactérias codificam hidrogenases, as quais são dependentes de níquel (Ni), 

e oxidam o H2 (BRITO et al., 1997). Portanto, embora o Ni não requerido para a fixação do 

nitrogênio, pode melhor a efetividade desse processo, pela redução no gasto de energia 

(GONZÁLEZ-GUERRERO et al., 2014). 

 Para os demais nutrientes, as maiores taxas de absorção também ocorrem entre os 

estádios R3-R4. Por exemplo, durante estes períodos a taxa de absorção de potássio chega até 

3,1 kg ha
-1

 dia
-1

 (BENDER; HAEGELE; BELOW, 2015). O que tem sido observado nas 

últimas pesquisas, comparado aos dados passados, é que a taxa de exportação de alguns 

nutrientes como o K e fósforo (P) tem aumentado. De acordo com Oliveira Junior et al. 

(2014), a exportação destes elementos aumentou 21 e 32%, respectivamente. Isso evidencia a 

força do dreno dos grãos e reforça a necessidade de melhorar nutrição das variedades 

cultivadas de crescimento indeterminado. Estes dados em conjunto sugerem que estresses que 
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reduzam a absorção de nutrientes ou deficiência de nutrientes no solo durantes estes períodos 

comprometem a formação dos grãos, o que pode reduzir a produtividade. 

2.2 Componentes de produção da cultura de soja 

A produtividade da cultura de soja é determinada por diversos fatores relacionados à 

arquitetura, fisiologia e manejo, conforme pode ser verificado na Figura 1. Segundo esse 

modelo, a quantidade de sementes por área é determinada em função da massa das sementes e 

do número de sementes. O número de vagens é determinado em função da taxa de formação 

de vagens e do número de flores, que depende do número de nós e do número de hastes por 

planta e da densidade de plantas por área (OHYAMA et al., 2013). Todos estes componentes 

são determinados por processos fenológicos como germinação, desenvolvimento vegetativo, 

florescimento, frutificação e maturação (CATO; CASTRO, 2006). Desta forma, todas estas 

características podem alterar a produtividade das plantas. 

 

 

Figura 1 - Componentes da produção da cultura de soja (OHYAMA et al., 2013) 

 

 A densidade de plantas é um importante fator para o crescimento e a produtividade de 

soja, embora a densidade não seja diretamente proporcional à produção de matéria seca e de 

sementes. Quando a densidade de plantas é elevada, a formação de ramos laterais diminui e 

dessa forma o número de nós decresce. Ainda, sob alta população de plantas ocorre 

competição intraespecífica por luz e pela absorção de nutrientes, sendo que estas plantas se 

tornam estioladas, com os caules finos, propensos ao acamamento (ENDRES, 1996; 
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TOURINO; REZENDE; SALVADOR, 2002). No entanto, quando a população de plantas é 

reduzida, as plantas tendem a incrementar a formação de ramos laterais, aumentando o 

número de nós produzidos (EGLI, 2013). Isso significa que plantas de soja apresentam 

potencial para terem seu crescimento modulado em função do ambiente ou manejo adotado. 

 Variações na produtividade de soja frequentemente estão associadas com alterações no 

número de vagens e sementes por unidade de área. Consequentemente, os processos que 

determinam o número de vagens e sementes por área desempenham papel importante na 

produtividade da cultura (EGLI, 2013). Naturalmente, plantas de soja produzem flores em 

excesso, mas variações no número de nós e, consequentemente, flores por planta repercutem 

nas variações no número de vagens por planta (EGLI, 2005). A taxa de formação de flores e 

vagens está diretamente relacionada à formação de ramos laterais nas plantas, a qual é 

coordenada pelo balanço entre os hormônios auxina e citocinina e que tem a citocinina com 

fator principal na sua indução, o que pode repercutir em maior produtividade. 

 No entanto, o número de sementes e vagens por área tem sido associado com a 

atividade fotossintética ou a taxa de crescimento da cultura entre os estádios de florescimento 

(R1) e enchimento de grãos (R5) (SCHOU; JEFFERS; STREETER, 1978; JIANG; EGLI, 

1993; BOARD; TAN, 1995; EGLI, 2010). Isto, associado ao alto nível de aborto de flores 

sugere que a fotossíntese pode ser mais importante em determinar o número final de vagens 

do que o número de nós ou de flores produzidas (EGLI, 2013). Dessa forma, em sistemas que 

buscam aumento da produtividade através do aumento do número de nós e vagens, 

necessariamente precisam estar associados a condições que potencializem a atividade 

fisiológica das plantas durante estas fases. 

 O número de sementes por vagem é geneticamente controlado. Sendo assim, o número 

total de sementes produzidas pela planta é influenciado pelo número de vagens, o qual 

depende fortemente do número de gemas florais que formam vagens e chegam até a 

maturidade. Plantas de soja produzem flores em abundância, no entanto, uma grande 

proporção destas são abortadas antes de se tornarem vagens. Tem sido relatado que entre 40 e 

80% das flores e vagens em desenvolvimento inicial produzidas pela soja são abortadas. 

Normalmente, o número de vagens é determinado em até cinco dias após a antese (OHYAMA 

et al., 2013). 

 Estudos realizados por Kokubun (1988) mostram que o aborto das flores pode ser 

regulado pela disponibilidade de fotoassimilados. O sombreamento das plantas durante as 

fases de florescimento, elongação das vagens ou início do enchimento reduziu, em média, 

33% da produtividade. Além disso, a disponibilidade de fotoassimilados é importante para 
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manter elevado número de células em processo de divisão. Isso é importante, pois, segundo 

Galardo; Thompson e Burstin (2008), a força do dreno é determinada pelo número de células 

que estão em divisão no tecido (cotilédone). Ainda, de acordo com Peet e Kramer (1980), o 

tamanho do dreno determina a taxa fotossintética, sendo que drenos com tamanho reduzido 

reduzem a fotossíntese. Assim, a potencialização da atividade fotossintética através da 

suplementação de carbono e nutrientes via folha ou até mesmo a utilização de substâncias que 

reduzem ou tornam as plantas mais tolerantes a estresses poderia potencializar a 

produtividade das plantas. 

 Outro possível fator fisiológico que altera a taxa de aborto de flores é a disponibilidade 

dos hormônios vegetais. Existe uma gama de trabalhos mostrando que a aplicação de 9-

benzilaminopurina (um tipo de citocinina) nos racemos reduz a taxa de aborto e incrementa o 

pegamento das vagens (HUFF; DYBING, 1980; HEINDL et al., 1982; CARLSON et al., 

1987; OHYAMA et al., 2013). 

 Estas informações em conjunto refletem a necessidade cada vez maior de pesquisas 

que busquem estratégias para potencializar a produtividade de soja com base nos conceitos 

fisiológicos da cultura. 

2.3 Arquitetura de plantas e produtividade 

 A arquitetura de plantas é o conjunto de características, como número de caules e 

ramificações, número e comprimento de entrenós, quantidade, estrutura e orientação das 

folhas, que definem a forma, tamanho e a geometria das plantas. Embora este conceito não 

tenha recebido muita atenção das pesquisas nos últimos anos, esta é uma característica chave 

para determinar a produtividade das culturas. É determinada pela base genética das plantas e 

modulada em função do ambiente, principalmente temperatura, comprimento do dia, 

intensidade luminosa e disponibilidade de água. Práticas agronômicas como data e densidade 

de semeadura e utilização de reguladores de crescimento também são fatores importantes que 

podem alterar a arquitetura das plantas (HUYGHE, 1998). A partir daí, nos sistemas de 

manejo da cultura de soja, têm sido induzidas modificações na arquitetura das plantas, o que 

pode resultar em maior produtividade devido ao incremento da partição de fotoassimilados 

para os grãos (SOARES, 2014). 

 Em relação às características genéticas, as mais exploradas comercialmente estão 

relacionadas ao hábito de crescimento, que para a cultura da soja é dividido em determinado, 

semideterminado e indeterminado. As variedades cultivadas de crescimento determinado 

normalmente apresentam ciclo mais longo, no entanto o florescimento ocorre em um menor 
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período, comparado as variedades cultivadas de hábito de crescimento indeterminado. Do 

ponto de vista prático isso não é vantajoso, visto que vários produtores adotam a segunda 

safra após o cultivo de soja. Dessa forma, variedades cultivadas de ciclo mais curto (precoces) 

são mais indicadas, pois são colhidas mais cedo, o que garante o maior aproveitamento da 

chuva pela cultura de segunda safra. A redução do período de florescimento também não é 

vantagem, pois, em caso de estresses durante este período, a produtividade será 

comprometida, devido ao aumento do aborto de flores e vagens em desenvolvimento. A 

vantagem de se trabalhar com variedades cultivadas de crescimento determinado (ciclo longo) 

é que as suas fases de desenvolvimento são mais longas (exceto florescimento), o que garante 

maior tolerância a estresses. No caso de variedades cultivadas de crescimento indeterminado, 

tal característica permitiu a redução do ciclo. No entanto, cada fase de desenvolvimento 

ocorre mais rápido, o que diminui a tolerância a estresses, embora o florescimento seja bem 

prolongado, o que pode garantir que, caso parte das flores ou vagens sejam abortadas 

(normalmente por algum estresse), ainda há oportunidade para emissão de novos órgãos 

reprodutivos (SILVA et al., 2015). 

 Para variedades cultivadas de crescimento indeterminado, Huyghe (1998) cita que 

possivelmente pode ocorrer competição entre o crescimento vegetativo e reprodutivo pela 

partição dos fotoassimilados, o que poderia levar à redução da produtividade. Estas 

informações sugerem que para estas variedades cultivadas, seria necessária a utilização de 

reguladores de crescimento para adequar a taxa de crescimento vegetativo/reprodutivo. Além 

disso, suplementação via folha de energia (CH2O) e nutrientes poderia contribuir para o 

aumento da produtividade nestas variedades cultivadas. Como exemplo, já foi constatado por 

Jordão (2014) que variedades cultivadas de crescimento indeterminado apresentam valores 

críticos de potássio (K) superiores aos observados anteriormente, os quais haviam sido 

gerados em variedades cultivadas de crescimento determinado. Estas informações sugerem 

que para o sistema de produção de soja atual, que se baseia principalmente na utilização de 

variedades cultivadas de crescimento indeterminado, é necessário fazer ajustes em relação ao 

manejo que era utilizado no passado. 

 Os fatores como temperatura, comprimento do dia, intensidade luminosa e 

disponibilidade de água, que interagem com a genética para determinar arquitetura das 

plantas, são influenciados principalmente em função da época de semeadura. Semeadura fora 

da época pode submeter as plantas às condições de temperatura desfavoráveis ao 

desenvolvimento. Isto causa alterações em características fitotécnicas bem como em 

parâmetros bioquímicos (BRACCINI et al., 2004). Como exemplo, no trabalho realizado por 
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Djanaguiraman, Prasad e Schapaugh (2013), a elevação da temperatura diurna (39° C) ou 

noturna (29° C), condições que podem ser ocasionadas em função da alteração da época de 

plantio, causou redução do índice Spad, redução da taxa fotossintética, aumento da respiração 

e diminuição da viabilidade do pólen, o que repercutiu em menor índice de pegamento de 

vagens. Estas características em conjunto ocasionaram redução da produção de sementes por 

planta. 

 O crescimento vegetativo pode ser reduzido em função do atraso da semeadura. Isso 

porque a soja é uma cultura sensível ao fotoperíodo. Desta forma, quando a semeadura é 

tardia, as plantas são submetidas ao fotoperíodo crítico para indução do florescimento mesmo 

que estas ainda não tenham desenvolvimento vegetativo para suportar alta produtividade. 

Portanto, a redução do crescimento vegetativo irá repercutir em menor índice de área foliar e 

consequentemente, redução da interceptação luminosa pelo dossel, as quais são características 

importantes para determinação da produtividade (PIEROZAN JUNIOR et al., 2015). 

 A densidade de semeadura tem um papel importante na determinação da arquitetura 

destas. Devido à elevada plasticidade da cultura, alterações leves na população de plantas 

normalmente não alteram a produtividade. No entanto, reduções drásticas na população de 

plantas aumenta o tempo em que a cultura leva para cobrir o solo, o que ocasiona maior 

infestação de plantas daninhas (SILVA et al., 2015). No caso de densidade de semeadura 

muito elevada em relação ao recomendado, a atividade fotossintética das plantas não 

acompanha a taxa respiratória. Isso significa que a fotossíntese não aumenta a partir de um 

determinado ponto em função da competição por luz entre as plantas, no entanto a atividade 

respiratória cresce devido a maior quantidade de tecido, aumentando o consumo de energia, o 

que repercute, na maioria das vezes, em produtividade igual ou menor à da população normal. 

Como exemplo, Balbinot Júnior et al. (2014) utilizando a variedade cultivada Vmax RR, que 

para Londrina-PR tem população recomendada variando entre 300 e 350 mil plantas, 

observaram tendência de estabilização da produtividade quando utilizada população variando 

entre 300 e 440 mil plantas ha
-1

. 

2.4 Hormônios 

2.4.1 Citocinina 

2.4.1.1 Caracterização do hormônio 

 Folke Skoog e colaboradores nas décadas de 1940 e 1950 descobriram que a base 

adenina do ácido nucléico possuía um pequeno efeito promotor da divisão celular, levando a 
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pré-conclusão que ácidos nucléicos estimulariam este processo. No entanto, inesperadamente, 

observaram que o DNA autoclavado do esperma de arenque apresentava forte efeito promotor 

da divisão celular. A partir disto, foi identificada neste material uma molécula denominada 

cinetina, a qual foi então a primeira citocinina identificada. No entanto, está era uma molécula 

sintética, e não encontrada naturalmente nas plantas. Mais tarde foi identificado que extratos 

de endosperma imaturos de milho continham uma substância capaz de manter contínua 

divisão celular, a qual foi denominada zeatina, ou a primeira citocinina natural identificada 

(TAIZ; ZEIGER, 2013). 

 A partir daí, várias outras citocininas foram identificadas em plantas, sendo que trans-

zeatina, cis-zeatina, dihidrozeatina, isopentenil adenina, zeatina ribosídeo, zeatina ribotídeo, 

cis-ribosilzeatina e isopentenil adenosina estão entre as principais (TAIZ; ZEIGER, 2013). 

Em pesquisas, várias moléculas análogas a citocininas têm sido utilizadas. Estas são 

produzidas sinteticamente e na maioria das vezes possuem substituição no N
6
 da aminopurina, 

como a benziladenina ou benzilaminopurina e cinetina. Outras substâncias sintéticas 

derivadas da fenilureia desempenham atividade de citocinina em plantas. Dentre estas, o 

tiadizuron é a mais conhecida, pois apresenta ação desfolhante em plantas, sendo desta forma 

utilizada como herbicida (SRIVASTAVA, 2002; TAIZ; ZEIGER, 2013). 

 As citocininas são sintetizadas em tecidos meristemáticos jovens, por exemplo, ápice 

radicular, gemas da parte aérea, tecidos cambiais, sementes e frutos em desenvolvimento, 

entre outros (SRIVASTAVA, 2002). A síntese inicia quando um grupo isopentenil do 

dimetilalil difosfato (DMAPP) é adicionando a uma parte da molécula de adenosina. O 

modelo de síntese de citocininas em plantas visualiza a transferência de um isopentenil do 

isopentenil dimetilalil difosfato (DMAPP) para o ATP, ADP ou AMP, transformando-o em 

isopenteniladenosina tri-, di- ou monofosfato (iPTP, iPDP, ou iPMP, respectivamente). 

Posteriormente, o isopenteniladenosina monofosfato é hidroxilado em sua cadeia lateral sendo 

transformado em zeatina monofosfato (ZMP). Similares hidroxilações também ocorrem no 

iPTP ou iPDP para produzir a zeatina tri (ZTP) e difosfato (ZDP), o qual pode formar o ZMP. 

No passo 3, a zeatina monofosfato (ZMP) é convertida em zeatina (KAKIMOTO, 2001). 

2.4.1.2 Funções 

 Em plantas, as citocininas desempenham funções que vão desde a promoção do 

crescimento dos meristemas apicais, a regulação do ciclo celular, a mobilização de nutrientes, 

o desenvolvimento vascular, o controle da senescência até formação dos nódulos em raízes de 

plantas fixadoras de nitrogênio. 
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2.4.1.2.1 Ramificação da parte aérea 

 A ramificação da parte aérea das plantas é um dos principais fatores que contribuem 

para a modificação da arquitetura das plantas (TEICHMANN; MUHR, 2015). Como visto 

acima, para plantas de soja esta é uma das características que contribui para aumento da 

produtividade. Vários fatores contribuem para habilitar as gemas axilares a formar órgãos 

vegetativos, incluindo o ambiente, a genética e o controle hormonal. Auxinas, estrigolactonas 

e citocininas estão relacionados à regulação hormonal para brotação das gemas, sendo os dois 

primeiros como inibidores e este último como promotor (DUN et al., 2012). 

 De acordo com o modelo proposto por Tanaka et al. (2006) a auxina induz uma 

dominância apical. A auxina sintetizada no ápice caulinar é transportada de forma polar e 

basípeta para outros tecidos da planta e inibe o desenvolvimento das gemas laterais, ou seja, 

promove a dominância apical. O papel da auxina nesse processo está na inibição de genes da 

enzima IPT (isopentenil transferase) que catalisa uma etapa limitante da biossíntese de 

citocininas na planta. Além disso, a auxina também aumenta a atividade da enzima citocinina 

oxidase, que atua na degradação das citocininas. Assim, a auxina inibe a síntese de citocininas 

e promove a sua degradação, reduzindo os níveis de citocinina na gema apical inibindo a 

divisão celular e o brotamento das gemas (Figura 2). 

 Em situações que ocorrem a decapitação do ápice, local onde a síntese de auxina é 

mais intensa, a biossíntese de citocinina inicia nas regiões próximas às gemas. A enzima 

adenosina fosfato isopenteniltransferase catalisa o primeiro passo na biossíntese de citocinina 

(HIROSE et al., 2008). Em função disso a citocinina é transportada para as gemas laterais 

onde atua. Nessa região a citocinina ativa os meristemas apicais do caule devido suas 

atividades no ciclo celular em função de uma série de reações em cascatas que envolve 

ciclinas do tipo D, envolvidas na fase G1. Em função das relações antagônicas entre citocinina 

e auxinas na formação de ramificações, a aplicação de citocininas podem resultar numa 

indução na formação de ramificações (SHIMIZU-SATO; TANAKA; MORI, 2009) (Figura 

2). 
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Figura 2 - Interação entre a auxina (AIA) e citocinina (CK) na regulação do desenvolvimento das gemas laterais. 

(MASON et al. 2014) 

 

 Além das auxinas e citocininas no controle da brotação das gemas laterais, foi 

descoberto em 2008 que as estrigolactonas, uma nova classe de hormônios derivados dos 

carotenoides, controlam em conjunto com os demais, a ramificação das plantas (GOMEZ-

ROLDAN et al., 2008; UMEHARA et al., 2008). Durante a regulação da brotação das gemas, 

as estrigolactonas reduzem o fluxo do transporte polar das auxinas no caule principal, 

mantendo alta concentração destas na gema. Ainda, as estrigolactonas e as citocininas são 

transportadas de forma acropetal pelo xilema e agem diretamente nas gemas para controlar a 

brotação através da regulação conjunta do fator de transcrição BRANCHED1 (BRC1) 

(BRAUN et al., 2012; DUN et al., 2012; CHENG; RUYTER-SPIRA; BOUWMEESTER, 

2013). 

2.4.1.2.2 Senescência e transporte de energia 

 A senescência é um processo vital do ciclo das plantas. Essa se baseia na reciclagem 

de nutrientes e energia que foram investidos na produção das folhas e da maquinaria 

fotossintética. As citocininas tem um papel fundamental em reduzir este processo. Desde 

1957, Richmond e Lang apresentaram que o tratamento com citocininas causava grande 

retenção de clorofila e proteínas em folhas destacadas de Xanthium pennsylvanicum. 
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Trabalhos em várias espécies têm mostrado forte relação entre o decréscimo do teor de 

citocinina e o progresso da senescência (SINGH; LETHAM; PALNI, 1992). Segundo 

Zavaleta-Mancera et al. (2007), este hormônio mantém a integridade das membranas, 

evitando que proteases do vacúolo sejam transportadas ao citoplasma e hidrolisem proteínas 

solúveis das membranas plasmáticas, do cloroplasto e mitocôndria. Ainda, outras funções no 

atraso da senescência atribuídas a esse hormônio estão relacionadas à prevenção da oxidação 

de ácidos graxos (fosfolipídios) evitando a degradação das membranas, inibição da formação 

e quebra de radicais livres, como superóxidos (O2
-
) e hidroxilas (OH

-
), prevenindo a oxidação 

das membranas, inibição da degradação de clorofila, mantendo os tecidos verdes e promoção 

da síntese de proteínas e RNA (Figura 3). 

 Outros relatos mostram que o atraso na senescência em função das citocininas está 

relacionado à atividade da invertase ácida (LARA et al., 2004). Esta enzima tem a sua 

atividade estimulada pela citocinina e catalisa a clivagem da sacarose em hexoses quando esta 

é descarregada nos órgãos drenos. Inicialmente, foi observado que plantas de tabaco com 

atraso na senescência apresentavam elevada atividade da invertase e por último foi 

demonstrado que a citocinina induz a atividade da invertase e que isto é suficiente para 

retardar a senescência (ZWACK; RASHOTTE, 2013). Isso significa que a aplicação de 

citocininas em cultivos poderia manter as folhas verdes por um maior período de tempo, 

característica importante para maximizar a produção de energia, e esta ser mais bem 

transportada para os drenos, o que repercutiria em maior produtividade. 

 Outra função das citocininas que pode contribuir na manutenção das folhas seria o 

papel deste hormônio na regulação do desenvolvimento dos cloroplastos e na biossíntese das 

clorofilas. Estudos realizados na década de 1970 já mostravam que durante a transição noite-

dia, as citocininas aceleram a diferenciação do corpo prolamelar na estrutura lamelar, sendo 

isto acompanhado por um incremento na taxa de biossíntese de clorofila (PARTHIER, 1979). 

Ainda, Kusnetsov et al. (1998) observaram que a citocininas aumentam a estabilidade das 

enzimas que convertem o protoclorofilídeo em clorofilídeo. Desta forma, isto sugere que as 

citocininas são fundamentais para a formação das membranas do tilacóide (CORTLEVEN; 

SCHMÜLLING, 2015). Isto significa que a utilização exógena deste hormônio pode 

contribuir na formação dos cloroplastos, fato confirmado pelo mesmo autor, onde a utilização 

de 1 µM de BA (6-benziladenina) promoveu a formação das membranas do protilacóide. 

 Na via de biossíntese das clorofilas, tem sido proposto que as citocininas são 

importantes em dois pontos: na síntese do ácido-5-aminolevulínico (ALA) e na fotoconversão 

do protoclorofilídeo em clorofilídeo (CORTLEVEN; SCHMÜLLING, 2015). Segundo 
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Masuda et al. (1995) e Yaronskaya et al. (2006), as citocininas aumentam a atividade da 

Glutamil-tRNA redutase e da Glutamil-tRNA sintase, enzimas na via de conversão do ácido 

glutâmico, base da síntese das clorofilas, em ALA. Além disso, estudos mais recentes 

mostram que a citocinina altera a transcrição de genes específicos na via de biossíntese do 

anel tetrapirrólico (TANAKA; KOBAYASHI; MASUDA, 2011). 

 Todas estas informações em conjunto mostram que a utilização de citocininas em 

plantas cultivadas pode manter as folhas mais verdes por um período maior de tempo, o que 

interfere diretamente na atividade fotossintética, o que repercutiria na maior produção de 

fotoassimilados e no melhor transporte da energia produzida para os órgãos dreno. 

2.4.1.2.3 Estresses bióticos e abióticos 

 Geralmente tem sido considerado que as citocininas regulam de forma negativa à 

adaptação das plantas a estresses abióticos. No entanto, alguns destes têm relatado que a 

concentração de citocininas decresce à medida que o estresse é prolongado (KUDOYAROVA 

et al., 2007; ALBACETE et al., 2008; GHANEM et al., 2008), sendo que outros mostram 

incremento no teor de citocinina em resposta a estresses severos (HANSEN; DÖRFFLING, 

2003; POSPISILOVA et al., 2005; ALVAREZ et al., 2008). 

 Havlova et al. (2008) mostraram aumento dos níveis e da sinalização da citocinina 

quando plantas de tabaco foram submetidas a estresse leve e médio. No entanto, estresses 

severos geralmente têm sido relacionados com redução do crescimento e realocação da 

limitada energia produzida para a proteção contra o estresse (Figura 3). Esta redução do 

crescimento pode estar relacionada ao ácido abscísico, pois em caso de plantas deficientes em 

citocinina, foi observado hipersensibilidade ao ácido abscísico. Esta seria uma estratégia da 

planta para sobreviver em condições de estresse (NISHIYAMA et al., 2011). Contrastando, 

particularmente sob condições de estresse severo, alguns autores tem reportado aumento nos 

níveis de citocinina (HANSEN; DÖRFFLING, 2003; POSPISILOVA et al., 2005; 

ALVAREZ et al., 2008). De fato, segundo Zwack e Rashotte (2015), parece haver um pico de 

concentração de citocinina logo após o início do estresse, sendo que este nível diminui quando 

o estresse é reduzido. No entanto, esta redução pode não ocorrer em casos de estresse mais 

severos. Diante destas informações, ainda é difícil concluir como a aplicação de citocininas 

poderia contribuir para o aumento da tolerância a estresse abióticos no campo e de que forma 

isto influenciaria na produtividade das culturas. 

 As interações entre as citocininas e estresses bióticos em plantas ganhou mais atenção 

no momento em que pesquisadores observaram que plantas de tabaco com aumento na 
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resistência contra vírus do mosaico do tabaco (TMV), vírus do mosaico do pepino (CMV), 

vírus X da batata (PVX) e vírus Y da batata (PVY), apresentam alta concentração de 

citocinina (MASUTA et al., 1995), sendo esta correlacionada com o nível de ácido salicílico. 

Reforçando esta idéia, já havia sido relatado por Kamada et al. (1992) que plantas 

transgênicas com superexpressão de genes que codificam proteínas relacionadas a defesa 

contra patógenos apresentavam elevada concentração de ácido salicílico, maior expressão de 

genes relacionados a patogênese (PR). Ainda, estas plantas apresentavam fenótipo típico de 

elevada concentração de citocinina, como baixa dominância apical e alta ramificação. Em 

plantas que foi aplicado inibidores da percepção das citocininas foi constatado alterações na 

expressão de genes relacionados a defesa das plantas (PR-1) (SANO et al., 1996), sugerindo 

que as citocininas contribuem na resposta à defesa mediada pelo ácido salicílico e ácido 

jasmônico (O´BRIEN; BENKOVÁ, 2013). Em síntese, as citocininas ativam o regulador 

transcricional ARR2 (ARABIDOPSIS RESPONSE REGULATOR 2), o qual modula 

positivamente a sinalização do ácido salicílico por interagir com genes responsivos a este 

hormônio, promovendo a expressão de PR-1 e PR-2 (ALAZEM; LIN, 2015). 

 Aliado a isto, tem sido relatado que as citocininas atuam em um processo chamado 

priming, o qual é importante para proteção contra doenças (CHOI et al., 2011). Este 

fenômeno esta alicerçado no fato de que uma vez as plantas tenham sido exposta aos 

patógenos, estas elicitarão respostas de defesa de forma muito mais rápida e intensa do que se 

não tivessem sido atacadas antes. Existem dois tipos de priming, o primeiro está relacionado a 

resistência sistêmica adquirida (RSA), a qual ocorre nas partes mais distantes do local da 

infecção. Neste caso, esta resposta é dependente do aumento do nível de ácido salicílico 

proporcionado pela citocinina (VLOT; KLESSING; PARK, 2008). O segundo é 

desencadeado por bactérias não patogênicas, tais como rizobactérias promotoras de 

crescimento em plantas, sendo este denominado de resistência sistêmica induzida (RSI) (VAN 

WEES; VAN DER ENT; PIETERSE, 2008). Como exemplo, Bacillus subtilis produz um 

composto volátil chamado 2,3-butanodiol, o qual promove o crescimento das plantas e a RSI 

contra Erwinia corotovora subsp. corotovora (RYU et al., 2004). Esta resposta ocorre 

mediada por genes relacionados a sensibilidade do etileno e da citocinina, sendo que 

mutações em genes relacionados a transdução de citocinina bloqueia este efeito (ALONSO et 

al., 1999). 

 Estas informações em conjunto sugerem que a utilização de citocininas nas plantas 

cultivadas pode tornar estas mais tolerantes ao ataque de patógenos, o que repercute 

diretamente no índice de área foliar (retenção das folhas) das plantas, fator fundamental 
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durante a fase reprodutiva e que permite maior produção e transporte de energia para os 

orgãos dreno (grãos, no caso da soja). Essa hipótese é suportada pelo trabalho Choi et al. 

(2010), onde a aplicação de citocinina em plantas de Arabidopsis incrementou a resistência 

destas a Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 (Figura 3). 

 Outros trabalhos tem mostrado que as citocininas podem induzir resistência em plantas 

de um modo independente do ácido salicílico. Em plantas de tabaco, alta concentração de 

citocinina aumentou a resistência à infecção por Pseudomonas syringae pv. tabaci, e esta 

resistência foi dependente do incremento dos níveis de fitoalexinas, tais como escopoletina e 

capsidiol (GROßKINSKY et al., 2011). 

 

 

Figura 3 - Modelo fisiológico de ação da citocinina na cultura de soja 

 

 No entanto, para patógenos biotróficos tem sido relatado que a colonização dos tecidos 

é dependente da citocinina. Neste caso, tem sido observado que há secreção de citocininas 

pelo patógeno, além deste induzir a liberação do hormônio pela planta. O acúmulo de 

citocinina na região da infecção estimula a atividade da invertase, a qual incrementa a 

concentração de hexoses nesta região, o que causa redução da fotossíntese. No entanto, o 

aumento da atividade da invertase atrasa a senescência e cria uma região dreno de nutrientes, 

o que garante o estabelecimento do patógeno (WALTERS; McROBERTS, 2006). Isso 

significa que as citocininas podem contribuir de forma diferente em função do hábito 

hospedeiro do patógeno. 
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2.4.2 Ácido salicílico 

2.4.2.1 Caracterização do hormônio 

 A vários séculos atrás, americanos, indianos e gregos utilizavam cascas e folhas de 

salgueiro (Salix sp.) para curar febres e dores. Além disso, Hipócrates, considerado por muitos 

o pai da medicina, prescrevia isto para aliviar a dor e febre em mulheres após o nascimento 

das crianças. Em 1973, os extratos de salgueiro ganharam importância quando o Reverendo 

Edward Stone informou para a Sociedade Real que este continha substâncias que aliviavam os 

sintomas da malária. Em 1830, salicilatos (metilsalicilato, saligenina e seus glicosídeos) 

foram isoladas a partir de extratos de salgueiro e de outras plantas. Mais tarde, o ácido 

salicílico (AS) foi sintetizado quimicamente a partir da carboxilação do fenóxido de sódio. A 

partir daí, surgiu o primeiro produto comercial a base de AS sintético, a Aspirina (ácido 

acetilsalicílico), o qual se tornou conhecido em todo o mundo e substituiu o AS, por 

proporcionar menor irritação gastrointestinal e ter propriedades medicinais similares. Ainda 

no século 20, o AS já era utilizado para o tratamento de acne, psoríase, verrugas, calos, 

amaciador de pele, remoção de células mortas da pele, óleo e limpeza dos poros da pele. 

Ainda este é utilizado na medicina desde o tratamento de resfriados até ataques do coração 

(KHAN et al., 2015). 

 O AS é um composto fenólico de sete carbonos produzido nas plantas a partir de duas 

vias distintas e compartimentadas que utilizam diferentes precursores. A via dos 

fenilpropanóides ocorre no citoplasma a partir da fenilalanina enquanto que a via do 

isocorismato acontece no cloroplasto (CHEN et al., 2009). Depois de sintetizado, este pode 

ser glicosilado ou metilado. A conjugação com glicose no grupo hidroxil resulta na formação 

do AS-glicosídeo, no grupo carboxil produz AS-glicose éster enquanto que a conjugação com 

ácido aspártico forma salicioil ácido-L-aspártico. Além disso, o AS pode ser convertido a 

metil salicilato e esse glicosilado forma metil salicilato glicosídeo. A função mais estudada 

deste hormônio nas plantas está relacionada ao papel deste na resistência sistêmica contra 

patógenos, no entanto, têm sido relatados efeitos deste mediando resposta a estresses abióticos 

como estresse hídrico, estresse por frio, tolerância a metais pesados, altas temperaturas e 

estresse osmótico. Além disso, evidências têm sido levantadas sobre o papel deste hormônio 

na regulação da germinação de sementes, crescimento vegetativo, fotossíntese, respiração, 

termogêneses, formação das flores, produção de sementes, senescência e um tipo de morte 

celular não relacionada com as respostas de hipersensibilidade. Ainda, AS pode contribuir 
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para manter a homeostase redox celular, por regular a atividade de enzimas antioxidantes 

(RIVAS-SAN VICENTE; PLASENCIA, 2011). 

2.4.2.2 Funções 

 A resistência sistêmica adquirida é uma resposta secundária ativada em locais 

distantes do local onde houve a infecção na planta. Esta estratégia protege a planta contra uma 

gama de fungos, bactérias e vírus. O AS tem sido conhecido como o hormônio que regula este 

mecanismo (AN; MOU, 2011). Das formas em que o AS é encontrado nas plantas, o ácido 

metilsalicílico é a que apresenta papel mais bem estudado nestas respostas. O ácido 

metilsalicílico é um composto volátil e móvel no floema que acumula nos tecidos infectados e 

em regiões distantes da infecção nas plantas (GAO et al., 2015). Nestes locais, o ácido 

metilsalicílico regula a expressão de genes relacionados à patogênese (PR), os quais induzem 

a defesa das plantas. No entanto, a indução de defesa em plantas pode reduzir o crescimento. 

Em condições de estresse, as plantas alteram o seu metabolismo com objetivo de direcionar os 

recursos, como proteínas e metabólitos secundários, para se protegerem da adversidade. Neste 

momento, a defesa contra o estresse é prioridade em relação à sinalização para o crescimento. 

Como consequência, a energia e os nutrientes são realocados em resposta ao estresse, o que 

causa limitação de energia para o crescimento. Ainda há a hipótese que a interação e 

regulação hormonal durante o estresse reduz o crescimento (REITZ; GIFFORD; SCHÄFER, 

2015). 

 O fechamento dos estômatos também é regulado pelo AS, de uma forma independente 

da via do ácido abscísico. A regulação das células guardas dos estômatos é um mecanismo 

imprescindível na tolerância ao deficit hídrico, mas também auxilia na resistência das plantas 

ao ataque de patógenos. No entanto, o fechamento dos estômatos diminui a entrada de CO2, o 

que causa redução da fotossíntese (MIURA; TADA, 2014). Após a infecção por patógenos, o 

nível de AS aumenta e induz respostas de resistência sistêmica adquirida. Este aumento no 

nível de AS proporciona o fechamento dos estômatos, sendo que causado provavelmente pela 

formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) (MELOTTO et al., 2006). Dong et al. 

(2001), Liu et al. (2003) e He et al. (2007) mostram que a aplicação exógena de AS aumenta 

os níveis de H2O2 e Ca
2+

, o que leva ao fechamento dos estômatos. Dois mecanismos têm sido 

propostos para explicar o fechamento dos estômatos proporcionado pelo AS. Um deles é 

mediado pela NAD(P)H oxidase da membrana plasmática (KWAK et al., 2003) e o outro 

pelas peroxidases da parede celular (KHOKON et al., 2011). Todavia, o AS induz o 

fechamento dos estômatos acompanhado pela produção extracelular de ERO, que é mediada 
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pelo guaiacol peroxidase sensível ao ácido salicilhidroxâmico, acúmulo intracelular de ERO e 

inativação dos canais de K
+
 (MORI et al., 2001; KHOKON et al., 2011). 

 Trabalhos mostram que o AS promove a detoxificação de ERO como uma importante 

resposta a estresses. Neste caso, AS e a glutationa estão interligados, fomentando o papel do 

AS na resposta antioxidante (HERRERA-VÁSQUEZ; SALINAS; HOLUIGUE, 2015). Como 

exemplo, plantas que apresentaram alta concentração de AS incrementaram os níveis de 

glutationa e redução no nível de estresse (MATEO et al., 2006). Ainda, plantas deficientes em 

glutationa apresentam baixa concentração de AS (DUBREUIL-MAURIZI et al., 2011). Isso 

sugere que o AS desempenha papel antioxidante por modular os níveis de glutationa, embora 

este mecanismo ainda não seja conhecido (HERRERA-VÁSQUEZ; SALINAS; HOLUIGUE, 

2015). Além do fechamento dos estômatos, este mecanismo também pode ser uma estratégia 

para aumentar a tolerância ao estresse hídrico. Trabalhos mostram que a aplicação de baixas 

concentrações de AS aumenta a tolerância ao deficit hídrico e altas doses reduzem a 

tolerância. Como exemplo, a aplicação de 2-3 mM de AS reduz o crescimento e a tolerância a 

estresse de plantas de trigo, enquanto que 0,5 mM melhora estes parâmetros (KANG et al., 

2012). Provavelmente, as altas concentrações de AS induzem elevada produção de ERO, o 

que reduz a atividade fotossintética e diminui o crescimento (MIURA; TADA, 2014) (Figura 

4). 

 Os efeitos do AS em processos fisiológicos como a fotossíntese e crescimento são 

controversos (JANDA et al., 2014). A aplicação foliar de AS em soja incrementou o 

crescimento da parte aérea e das raízes, entretanto este tratamento não teve efeito na atividade 

fotossintética (GUTIÉRREZ-CORONADO et al., 1998). Entretanto, outros autores relatam 

incremento na fotossíntese líquida em mostarda (Brassica juncea), milho (Zea mays L.) e soja 

tratadas com 10
-5

 M de AS (FARIDUDDIN et al., 2003; KHAN; PRITHIVIRAJ; SMITH, 

2003), enquanto que altas concentrações tiveram efeitos inibitórios (JANDA et al., 2014). A 

adição de 0,5 mM de AS na solução hidropônica de plantas jovens de milho, a mesma 

concentração que promoveu proteção contra danos causados por baixas temperaturas em 

milho (JANDA et al., 1999) e reduziu os danos por Paraquat em cevada (ANANIEVA et al., 

2002), diminui a atividade fotossintética, a condutância estomática e a transpiração (JANDA 

et al., 1999). Em plantas de cevada, a atividade da RuBisCo diminui, enquanto que a 

fosfoenolpiruvato carboxilase foi incrementada com o aumento da concentração de AS 

(PANCHEVA et al., 1996). Isso mostra que a atividade fotossintética reduziu em função da 

diminuição da concentração de RuBisCO (JANDA et al., 2014) (Figura 4). 
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Figura 4 - Modelo fisiológico de ação do ácido salicílico na cultura de soja 

 

 O tratamento com AS (0,1-0,5 mM) causou leve incremento nos níveis de ERO 

(HARFOUCHE et al., 2008). Como descrito acima, a produção de ERO mediada pela 

guaiacol peroxidase sensível ao ácido salicilhidroxâmico é induzida por AS nas células 

guarda (MORI et al., 2001; KHOKON et al., 2011). Além disso, ascorbato peroxidase, 

catalase, e anidrase carbônica, as quais estão envolvidas na detoxificação de ERO, foram 

inibidas por AS (CHEN; SILVA; KLESSIG, 1993; CONRATH et al., 1995; DURNER; 

KLESSIG, 1995; SLAYMAKER et al., 2002). A inibição destas enzimas por AS induz 

aumento nos níveis de ERO. Baixos níveis de ERO atuam como sinais secundários para 

melhorar a atividade de enzimas que protegem as células, como ascorbato peroxidase, 

catalase, superóxido dismutase (SOD), guaiacol peroxidase, glutationa redutase, entre outras 

(SHI et al., 2006) (Figura 4). 

2.5 Uso do lactofen como regulador de crescimento 

 Antes do surgimento das variedades cultivadas resistentes ao Glifosato (variedades 

cultivadas RR), o lactofen era um herbicida bastante utilizado para controle de plantas 

daninhas latifoliadas na cultura da soja. Este é um herbicida do grupo éter difenílico que inibe 

a protoporfirinogênio-IX oxidase (Protox), a qual catalisa a oxidação do protoporfirinogênio-

IX a protoporfirina-IX (Proto-IX) e induz a geração de ERO como mecanismo de ação, 

causando estresse oxidativo em plantas (MATRINGE et al., 1989). Além da elevada produção 

de ERO, o lactofen reduz a concentração de açúcares solúveis (FERREIRA et al., 2011), os 

quais desempenham papel fundamental na detoxificação dessas espécies. Estes podem estar 
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relacionados às vias metabólicas pelas quais são produzidos os agentes detoxificantes. Ainda, 

podem alimentar a produção metabólica de NADPH, tal como na via oxidativa das pentoses 

fosfato, que pode contribuir para detoxificação das ERO (COUÉE et al., 2006). Mesmo em 

plantas tolerantes como a soja, a aplicação de lactofen causa fitotoxidez caracterizada por 

necrose foliar que inicia logo 6 horas após a aplicação em pós-emergência e sob luz. Os 

sintomas aparecem nas folhas já desenvolvidas no momento da aplicação, e podem se 

manifestarem na forma de cloroses, bronzeamentos, pontos ou tecidos necróticos, 

enrugamento dos trifólios ou enrugamento do bordo das folhas novas (Figura 5a). 

 Este herbicida ocasiona acúmulo de protoporfirina-IX como resultado da translocação 

do substrato da Protox (Protoporfirinogênio IX) para o citoplasma (LEHNEN et al., 1990), 

seguido pela oxidação não enzimática ou por oxidases insensíveis ao herbicida. Na presença 

de luz, a protoporfirina-IX acumulada, agora compartimentalizada, está incapaz de ser 

utilizada e reage com o O2, formando oxigênio singleto (
1
O2). O 

1
O2 formado causa a 

peroxidação dos lipídios e, eventualmente, mata as células (HESS, 2000; GRAHAM, 2005) 

(Figura 6). 
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Figura 5 - Danos causados pela aplicação de lactofen em soja, variedade cultivada NS-7114-RR (a, 60 g ha
-1

 i.a.) 

e quebra da dominância apical proporcionado pelo lactofen, variedade cultivada NS 8490 RR (b, 180 g 

ha
-1

 i.a.). UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

 

(a) 

(b) 
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 No entanto, atualmente, os produtores de soja têm utilizado o lactofen com outro 

objetivo. Por ser um herbicida de contato, os danos causados no ápice das plantas “trava” o 

crescimento das plantas temporariamente. Assim, tem-se utilizado o lactofen como regulador 

do crescimento de plantas. O estresse oxidativo causado pelo herbicida com posterior morte 

das células causa danos no ápice das plantas (SOARES, 2014). Devido os danos causados, 

ocorre a quebra da dominância apical, a qual repercute na formação de ramos laterais e 

redução do crescimento das plantas (TAIZ; ZEIGER, 2013), como já foi discutido acima 

(Figura 5b). Ramificações laterais são um dos componentes que regulam a produtividade de 

soja, pois influi na quantidade de nós reprodutivos formados e, consequentemente de vagens 

(OHYAMA et al., 2013). Desta forma, a utilização de lactofen poderia contribuir no 

incremento da produtividade de soja. No entanto, o estresse que este causa devido ao seu 

modo de ação, poderia reduzir estes efeitos. Isto sugere a necessidade de posicionar, 

associado ao lactofen, substâncias que reduzem o estresse oxidativo em plantas (Figura 6). 

 Além disso, trabalhos têm mostrado que herbicidas do grupo difeniléteres, como o 

lactofen, possuem outras ações em plantas. De acordo com Graham (2005) e Landini, Graham 

e Graham (2003), o lactofen induz o acúmulo de isoflavonas, como a genisteína e daidizeína, 

e ativa a capacidade de elicitação de competência da gliceolina, isto é, capacidade do tecido 

de acumular este composto, além de induzir a expressão de genes relacionados a resistência 

contra patógenos. A genisteína é um composto tóxico a várias classes de fungos patogênicos 

(RIVERA-VARGAS; SCHMITTHENNER; GRAHAM, 1993), enquanto a daidzeína é o 

composto precursor da gliceolina (EBEL, 1986), a qual tem sido relacionada com resistência 

contra patógenos e insetos em plantas de soja (LANDINI; GRAHAM; GRAHAM, 2003). 

 Tais efeitos têm sido atribuídos ao forte dano oxidativo causado após a aplicação no 

lactofen. Neste caso, ocorre a ativação de genes em vias responsáveis pela acumulação de 

isoflavonas, as quais desencadeiam resposta de resistência a patógenos (LANDINI; 

GRAHAM; GRAHAM, 2003). Comprovando isso, já foi confirmado o efeito do lactofen na 

proteção contra Phytophthora sojae (podridão de fitófora) (LARUE, 2003). Dessa forma, 

áreas de soja onde é aplicado lactofen para controle das plantas daninhas podem apresentar 

resistência a determinadas doenças. Proteção contra mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) 

(DANN; DIERS; HAMMERSCHMIDT, 1999) e nematoide do cisto (Heterodera glycines) 

em soja (LEVENE; OWEN; TYLKA, 1998) também têm sido relatados quando foi aplicado 

lactofen (LANDINI; GRAHAM; GRAHAM, 2003). No entanto, a menor incidência de mofo-

branco pode ser devido ao menor porte das plantas tratadas com lactofen, o que reduz a 

formação do microclima favorável ao aparecimento de doença (Figura 6). 
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Figura 6 - Modelo fisiológico de ação do lactofen em plantas de soja 

 

 A aplicação de lactofen em plantas proporciona elevada formação de oxigênio singleto 

como modo de ação. Embora tal composto proporcione a morte em plantas suscetíveis ao 

herbicida, em plantas menos suscetíveis, como é o caso da soja, o 
-
O2 pode causar outros 

efeitos. O 
-
O2 tem sido relacionado como sinalizador de genes das vias de efeito de 

jasmonatos, salicilatos e etileno (DANON et al., 2005). Estes hormônios e suas interações 

estão relacionados à defesa contra patógenos e insetos e a redução do crescimento de plantas 

(TAIZ; ZEIGER, 2013). Desta forma, os efeitos do lactofen podem estar relacionados a 

interações hormonais, que promovem a tolerância a doenças e reduzem o crescimento de 

plantas. Já foi relatado anteriormente que em casos que há elevada indução de resistência 

ocorre redução do crescimento das plantas. 

2.6 Boro 

 O boro (B) é um elemento do grupo dos semimetais, os quais compartilham entre os 

metais e os não-metais. No solo, este se predomina na forma de ácido bórico (H3BO3) quando 

o pH está entre 5 e 9, o que faz com que este seja altamente móvel e sujeito a lixiviação, 
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principalmente em solos arenosos. Em condições de pH do solo acima de 9,2, ocorre 

hidrolização do boro, que passa de H2BO3
-
 a H4BO4

-
 (TISDALE; NELSON; BEATON, 

1985). Nas plantas, é absorvido principalmente na forma de H3BO3, sendo que no citoplasma, 

a maior parte do nutriente se encontra nesta forma (MARSCHNER, 2012; FAGAN et al., 

2016). Em plantas leguminosas, como o caso da soja, há maior concentração de boro nos 

tecidos, fato atribuído a maior proporção de composto cis-diol nas paredes celulares. Desta 

forma, os sintomas da deficiência são mais pronunciados nestas plantas, comparado às 

poáceas (gramíneas) (LOOMS; DURST, 1992). 

 Embora a sua função nas plantas ainda seja pouco conhecida, comparado aos demais 

nutrientes, informações existem sobre o papel deste relacionado ao transporte de açúcares, 

síntese e estruturação da parede celular, lignificação, metabolismo dos carboidratos, do RNA, 

do ácido indolacético (AIA) e dos fenóis, respiração e função das membranas 

(MARSCHNER, 2012; FAGAN et al., 2016). Em relação à parede celular, o B está 

intimamente ligado à formação dos complexos com as pectinas e polissacarídeos, 

estabilizando-a, sendo que a sua deficiência provoca má formação das paredes. Desta forma, a 

formação de novas estruturas nas plantas é dependente da disponibilidade de B (BLEVINS; 

LUKASZEWSKI, 1998; BROWN et al., 2002; MARSCHNER, 2012). Aliado a isso, Schon e 

Blevins (1990) observaram que a aplicação de 1,12 kg ha
-1

 B, dividida em seis aplicações 

entre o pré-florescimento e o enchimento das vagens, aumentou o número de ramificações e a 

quantidade de vagens por ramificação, o que repercutiu em maior produtividade (Figura 7). 

 A formação das ramificações nas plantas é dependente da interação entre auxina, 

citocinina e estrigolactonas. O B controla a síntese de AIA, pois regula a formação da AIA 

oxidase, a qual controla o nível de auxina nos tecidos (Figura 7). Desta forma, a deficiência de 

B causa aumento na concentração de auxina, o que reduz a expansão das células da raiz e 

poderia reduzir a formação das ramificações. Além disso, a inibição da formação de raízes 

poderia reduzir a síntese de citocininas, já que este hormônio é produzido principalmente nos 

ápices radiculares (CAMACHO-CRISTÓBAL et al., 2015). No entanto, em casos de elevada 

deficiência de B, ocorre à morte do ápice das plantas, provavelmente pelo aumento excessivo 

na concentração de auxina, o que causa a quebra da dominância apical e induz a formação de 

ramificações (MARSCHNER, 2012; FAGAN et al., 2016). Desta forma, a aplicação de B 

pode melhorar a relação auxina/citocinina, proporcionando o crescimento das gemas laterais, 

o que interfere no número de nós por área, os quais são importantes componentes de 

produtividade da soja. 
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 Em condições de baixa disponibilidade de boro, ocorre redução do desenvolvimento 

dos pontos de crescimento (ápice da raiz e caules, folhas em desenvolvimento, gemas, flores e 

frutos). Estes efeitos são atribuídos ao papel do B na parede e membrana celular, 

particularmente nos tecidos vasculares, o que reduz o transporte de B e água (WANG et al., 

2015a). Durante a fase reprodutiva, a má formação dos tecidos vasculares compromete a 

fixação e o enchimento dos frutos, pois limita o transporte de energia e água para manter o 

desenvolvimento. Desta forma, a suplementação de B pode contribuir para a melhor formação 

dos pontos de crescimento. 

 Trabalhos avaliando a anatomia dos tecidos em plantas perenes têm mostrado danos 

severos nos tecidos vasculares a nível celular (LIU et al., 2013; SUTINEN; VUORINEN; 

RIKALA, 2006, SUTINEN; APHALO; LEHTO, 2007; YANG et al., 2013). Em café (Coffea 

arabica), Rosolem e Leite (2007) observaram, sob deficiência de B, tecidos vasculares 

desorganizados e descontinuidade do xilema e do floema no ápice do caule e das folhas 

novas. 

 

 

Figura 7 - Modelo de ação do boro em plantas de soja 

 

 A deficiência de B limita o crescimento das raízes e resulta em tecidos vasculares 

fracos, o que pode alterar o fluxo da água e o transporte nas plantas, o que altera a atividade 

fotossintética das folhas. No entanto, não existem informações a respeito do efeito direto do B 
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na fotossíntese, embora, quando sob deficiência de B, ocorre redução da área foliar 

(WIMMER; EICHERT, 2013). 

 A detoxificação de ERO em plantas é um mecanismo vital que garante a sobrevivência 

em condições estressantes. Nesse sentido, o ciclo ascorbato/glutationa é um importante 

mecanismo que as células utilizam para se livrar do estresse oxidativo (CAMACHO-

CRISTÓBAL; GONZÁLEZ-FONTES, 2008). Em condições de deficiência de B, tanto a 

concentração de ascorbato quanto a glutationa reduzem. Desta forma, a suplementação de B 

pode proporcionar melhor detoxificação de radicais livres, reduzindo o estresse nas plantas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local de instalação e condução dos experimentos 

 Os experimentos foram conduzidos em campo experimental do Núcleo de Pesquisa 

em Fisiologia e Estresse de Plantas (NUFEP) do Centro Universitário de Patos de Minas 

(UNIPAM), município de Patos de Minas (MG) (18° 36’ 36” de latitude Sul, 46° 29’ 11” de 

longitude Oeste e 890 m de altitude) entre os meses de novembro de 2014 e maio de 2015. 

Patos de Minas, segundo a classificação de Köppen, apresenta um clima tropical de altitude 

(Cwa), com precipitação média anual em torno de 1400 mm, sendo a temperatura média anual 

igual a 21,1º C, a máxima anual 27,8º C e a mínima anual 16,3º C (SOUZA et al., 2005). Os 

dados meteorológicos foram coletados na Estação Meteorológica de Sertãozinho (EPAMIG) 

localizada no município de Patos de Minas (MG). 

 Os experimentos foram realizados utilizando a espécie Glycine max (L.) Merrill. Antes 

da semeadura, as sementes do Experimento I foram tratadas com inoculante (Atmo
®
) na dose 

de 0,5 mL kg
-1

 de sementes, fungicida + inseticida [Standak Top
®
 - Fipronil (250 g L

-1
) + 

Tiofanato metílico (225 g L
-1

) + Piraclostrobina (25 g L
-1

)] na dose de 2 mL kg
-1

 de sementes 

e molibdênio + cobalto + aminoácidos + extrato de algas [Exion DA
®
 - molibdênio  

(75,6 g L
-1

) + cobalto (7,56 g L
-1

) + aminoácidos (163,8 g L
-1

) + extrato de algas (37,8 g L
-1

]. 

As sementes do Experimento II foram tratadas com Atmo
®
 (0,5 mL kg

-1
 de sementes) + 

Standak Top
®

 (na dose de 2 mL kg
-1

 de sementes) + molibdênio + cobalto [CoMo Platinum
®
 - 

Molibdênio (235,5 g L
-1

) + Cobalto (23,55 g L
-1

) + Fósforo (43,96 g L
-1

)] na dose de 150  

mL ha
-1

. Antes da semeadura, foi realizada a coleta de amostras de solo da área onde o 

experimento foi instalado. Conforme os dados da análise de solo apresentados na Tabela 1 

não foi necessária aplicação de calcário para correção do solo. Como adubação, foi utilizado 

450 kg ha
-1

 da formulação 08:30:10 + 3,26% de Ca + 4,25% de S + 0,2% de B + 0,2% de Zn. 

 

Tabela 1 - Análise de solo (0-20 cm) da área de condução dos experimentos. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 

2015 

pH P-rem P-me1 K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 H+Al 

Água mg L
-1

 ----- mg dm
-3

 ----- -------------------- cmolc dm
-3

 -------------------- 

5,60 4,94 10,23 85,70 2,94 0,56 0,02 1,30 

SB t T V m M.O. 

------------------- cmolc dm
-3

 ------------------- ----------% ---------- dag kg
-1

 

3,72 3,74 5,02 74,11 0,53 3,12 



 60 

 Para manejo das plantas daninhas, foi realizado aplicação de Roundup Transorb
®

 

(Glifosato 480 g [i.a.] L
-1

) na dose de 2 L ha
-1

 aos 14 e 35 dias após a semeadura. Para manejo 

de pragas foi realizado aplicação de Fastac Duo
®
 [Acetamiprido (100 g L

-1
) + Alfa-

cipermetrina (200 g L
-1

)] na dose de 250 mL [p.c.] ha
-1

 + Pirate
®
 [Clorfenapir (240 g L

-1
)] na 

dose de 500 mL [p.c.] ha
-1

aos 84 dias após a semeadura. O controle de doenças foi realizado 

com a aplicação de Opera
®

 [Piraclostrobina (133 g L
-1

) + Epoxiconazol (50 g L
-1

)] aos 54 dias 

após a semeadura e Orkestra
®
 [Fluxapiroxade (167 g L

-1
) + Piraclostrobina (333 g L

-1
)] na 

dose de 300 mL [p.c.] ha
-1

 aos 70 e 84 dias após a semeadura. Durante as aplicações de 

inseticida e fungicida foi adicionado à calda de pulverização Assist
®

 na dose de 500  

mL [p.c.] ha
-1

. As aplicações de fungicida e inseticida foram suficientes para manter baixo e o 

mesmo nível de insetos e patógenos em todos os tratamentos, isolando os efeitos do ácido 

salicílico como indutor de resistência. 

3.2 Experimento I 

3.2.1 Caracterização do experimento 

 A semeadura foi realizada no dia 03 de dezembro de 2014. Foi utilizada a variedade 

cultivada NS-7114-RR (GM 7.1 e hábito de crescimento indeterminado), com população de 

380.000 no momento da colheita. Foi adotado delineamento em blocos ao acaso, constituído 

por 4 tratamentos e 5 repetições (Tabela 2). Cada parcela experimental foi composta por 

quatro linhas com 7 metros (m) de comprimento por 0,45 m entrelinhas, totalizando uma área 

de 12,6 m
2
. Assim a área total do experimento foi de 252 m

2
. A área útil de cada parcela foi 

constituída pelas linhas centrais, descartando 0,5 m em cada extremidade da parcela. As 

aplicações foram realizadas aos 27 e 34 dias após semeadura, o que correspondeu aos estádios 

V4 e V6 (FEHR; CAVINESS, 1977), respectivamente. 

 

Tabela 2 - Descrição dos tratamentos utilizados na cultura de soja, Experimento I. UNIPAM. Patos de Minas 

(MG). 2015 

Tratamentos 
Descrição dos estádios de aplicação 

V4 V6 

T1 (Controle) - - 

T2 Cinetina* - 

T3 - Cinetina 

T4 Cinetina Cinetina 

* Cinetina: dose de 50 mg ha
-1

. 
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3.3 Experimento II 

3.3.1 Caracterização do experimento 

 A semeadura foi realizada no dia 04 de dezembro de 2014. Foi adotado delineamento 

experimental em blocos ao acaso, constituído por um fatorial 16x2 com quatro repetições. Foi 

testado o efeito de lactofen, cinetina, ácido salicílico e boro e todas as suas interações (16 

tratamentos) em duas variedades cultivadas com grupo de maturação distinto: NA-5909-RG 

(GM 6.7 e hábito de crescimento indeterminado) e NS-7114-RR (GM 7.1 e hábito de 

crescimento indeterminado) (informação verbal)
1
 (Tabela 3), as quais foram semeadas para 

obtenção de 400.000 e 380.000 plantas ha
-1

, respectivamente no momento da colheita. Cada 

parcela foi composta por quatro linhas com sete metros (m) de comprimento por 0,45 m 

entrelinhas, totalizando uma área de 12,6 m
2
. Assim a área total do experimento foi de 1612,8 

m
2
. A área útil de cada parcela foi constituída pelas linhas centrais, descartando 0,5 m em 

cada extremidade da parcela. As aplicações foram realizadas aos 28 dias após a semeadura, 

correspondendo ao estádio V4 (FEHR; CAVINESS, 1977). 

                                                 

1
 Informação verbal fornecida por Dr. Cláudio Godoi, gerente de pesquisa em melhoramento genético da Nidera 

Sementes em maio de 2016. 
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Tabela 3 - Descrição dos tratamentos utilizados na cultura de soja, Experimento II. UNIPAM. Patos de Minas 

(MG). 2015 

Tratamentos
*
 Descrição 

T1 Controle 

T2 Lactofen* 

T3 Cinetina** 

T4 Ácido salicílico*** 

T5 Boro**** 

T6 Lactofen + cinetina 

T7 Lactofen + ácido salicílico 

T8 Lactofen + boro 

T9 Lactofen + cinetina + ácido salicílico 

T10 Lactofen + cinetina + boro 

T11 Lactofen + ácido salicílico + boro 

T12 Lactofen + cinetina + ácido salicílico + boro 

T13 Cinetina + ácido salicílico 

T14 Cinetina + boro 

T15 Cinetina + ácido salicílico + boro 

T16 Ácido salicílico + boro 

*
 Todos os tratamentos foram conduzidos nas duas variedades cultivadas. 

**
 Foi utilizada com fonte o herbicida Cobra

®
 (240 g [i.a.] ha

-1
), na dose de 250 mL ha

-1
 (60 g [i.a.] ha

-1
). 

***
 Dose de 50 mg ha

-1
. 

****
 Dose de 200 mg ha

-1
. 

*****
 Foi utilizado com fonte o produto comercial Vitta Boro

®
 (133 g [B] L

-1
), na dose de 1000 mL ha

-1
 (133  

g [B] ha
-1

). 

 

 As aplicações foliares foram realizadas no estádio V4 com pulverizador costal 

propelido a CO2. A barra utilizada continha quatro bicos tipo leque, perfazendo 2,25 m de 

comprimento e com pressão de 2 bar. Para todas as aplicações foi utilizado volume de calda 

de 200 L ha
-1

. 

 Aos 63 DAS, com o objetivo de maximizar a atividade fisiológica das plantas, foi 

aplicado ureia (6 kg ha
-1

), sacarose (12 kg ha
-1

), mono-amônio-fosfato purificado (2,5 kg ha
1
), 

aminoácidos (Concorde
®

, 1,5 L ha
-1

), zinco (63 g ha
-1

), cobre (58 g ha
-1

), manganês  

(150 g ha
-1

), molibdênio (52 g ha
-1

), cobalto (2,4 g ha
-1

), níquel (4,8 g ha
-1

) e nitrato de 

potássio (KNO3 - 1,5 kg ha
-1

). 
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3.4 Avaliações 

3.4.1 Avaliações bioquímicas 

3.4.1.1 Atividade da nitrato redutase 

 A atividade da nitrato redutase foi realizada aos 39 e 53 DAS no Experimento I e aos 

19 dias após a aplicação (DAA) (R3) no Experimento II de acordo com a metodologia 

proposta por Mulder, Boxma e Van Veen (1959). Assim, foram retirados 200 mg de folhas 

frescas na forma de disco com 0,8 cm de diâmetro, os quais foram colocados em tubos de 

ensaio de 15 mL com tampas contendo 4 mL de KNO3 (0,25 M) em tampão fosfato. Os tubos 

de ensaio foram envolvidos em papel alumínio e mantidos em banho Maria a 35ºC durante 2 

h agitado de 5 em 5 minutos. Logo após, foi pipetado 1 mL da solução de cada tubo de ensaio 

para balão volumétrico de 50 mL para cada um dos respectivos tratamentos, evitando 

partículas de folhas. Em seguida colocou-se H2O destilada até completar 25 mL do balão e a 

seguir 1 mL de ácido sulfanílico. Essa solução foi mantida em repouso de 5 a 10 min. 

Posteriormente adicionou-se 1 mL de alfanaftalamina e 1 mL do tampão de acetato de sódio e 

completou-se o volume a 50 mL com H2O destilada. A leitura foi realizada depois de 10 e 

antes de 30 minutos no Espectrofotômetro, o qual foi ajustado ao valor zero com água 

destilada, a uma leitura de 540 nm. 

 A estimativa da atividade da nitrato redutase foi obtida por meio da curva padrão de 

nitrito (NO2
-
), ajustada de acordo com as concentrações de N na forma de NO2

-
. A partir das 

absorbâncias, foi ajustado o gráfico (concentração x leitura), obtendo-se a equação de 

regressão linear. De acordo com esses dados, foi realizado o cálculo da atividade da nitrato 

redutase, expressos em µg de N-NO2 por g de fitomassa verde por hora. 

3.4.1.2 Prolina 

 A determinação do teor de prolina foi realizada aos 89 DAS no Experimento I e aos 6 

DAA (V8) no Experimento II. Para determinação do teor de prolina, 200 mg de material 

vegetal liofilizado foram adicionados a 8 mL de ácido sulfossalicílico (3%), sendo a mistura 

deixada em agitação constante por uma hora à temperatura ambiente (25ºC). Após esse 

período, o homogenato foi centrifugado a 3.000 x g por 10 minutos à temperatura ambiente. O 

extrato foi utilizado para determinação de prolina livre, de acordo com o método descrito por 

Bates, Waldren e Teare (1973), com algumas adaptações. Para uma alíquota de 1 mL do 

extrato, foi adicionado 1 mL de solução de ninhidrina ácida [1,25 g ninhidrina ácida + 30 mL 

de ácido acético glacial + ácido fosfórico (6 M)] + 1 mL de ácido acético glacial. Essa mistura 
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foi mantida em tubos com tampa rosqueável em banho Maria a 100ºC durante uma hora. Em 

seguida, os tubos de ensaio foram colocados em banho de gelo por 10 minutos para cessar a 

reação. A extração do cromóforo foi feita 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, através de medidas de absorbância em 

520 nm realizadas em espectrofotômetro. Utilizou-se como branco apenas o tolueno. Como 

padrão foi utilizado a prolina pura e os resultados expressos em µmol g
-1

 [MF]. 

3.4.1.3 Atividade de enzimas antioxidantes 

 A determinação da atividade das enzimas antioxidantes foi realizada aos 89 DAS no 

Experimento I e aos 6 DAA (V8) no Experimento II. 

3.4.1.4 Obtenção do extrato vegetal 

 Para estas análises, as amostras de folhas foram coletadas entre oito e dez da manhã, 

horário em que as enzimas expressam maior atividade. Estas amostras foram colocadas em 

sacos plásticos e embrulhadas em papel alumínio. Em seguida, foram congeladas em 

nitrogênio líquido, a fim de paralisar todas as reações imediatamente. 

 A extração do material vegetal foi realizada de acordo com Kar e Mishra (1976), com 

algumas modificações. Para isto, as folhas foram maceradas utilizando-se nitrogênio líquido, 

logo após foi realizada a extração adicionando 4 mL de tampão de fosfato de potássio 0,1  

mol L
-1

 (pH 6,8) sobre 400 mg do material vegetal macerado. As amostras foram então, 

transferidas para Eppendorf’s e centrifugadas a 10.000 rpm (6.000 g) por 30 min a 4°C. Ao 

final, as amostras foram armazenadas a -20°C para posterior determinação. 

3.4.1.4.1 Conteúdo de proteína na folha 

 Para determinação do teor de proteína na folha foi utilizada a metodologia descrita por 

Bradford (1976). Sendo assim, o meio de reação foi composto por 30 L de extrato vegetal + 

1 mL de Reagente de Bradford e, após 5 minutos foram realizadas as leituras de absorbância 

em espectrofotômetro a 595 nm. Os teores de proteína foram obtidos com base em curva 

padrão de caseína. 

3.4.1.4.2 Superóxido dismutase 

 A atividade da superóxido dismutase (SOD) foi avaliada segundo a metodologia de 

Beauchamp e Fridovich (1971). Durante a preparação dos reagentes, todos os recipientes 

foram envolvidos com papel alumínio para evitar reação com a luz. Foi adicionado a um tubo 
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de ensaio 2.000 L de tampão de fosfato de sódio 50 mmol L
-1

 pH 7,8, 30 L de extrato 

enzimático, 450 L de solução de Nitroblue Tetrazolium (NBT) + EDTA (5:4) e 500 L de 

solução de Metionina + Riboflavina (1:1). Todas as amostras foram preparadas em duplicata, 

sendo que, após o preparo do sistema de reação, uma das amostras foi exposta a luz durante 

10 minutos, sem o papel alumínio, e a outra permanecerá com o papel alumínio. Após esse 

período foram realizadas leituras de absorbância a 560 nm em espectrofotômetro. 

3.4.1.5 Peroxidase 

 A atividade da peroxidase (POD - EC 1.11.1.7) foi determinada de acordo com 

Teisseire e Guy (2000). Para isto, foi adicionado a um tubo de ensaio 500 L de tampão 

fosfato de potássio (50 mmol L
-1

 pH 6,5), 30 L de extrato enzimático, 250 L de pirogalol 

(1,2,3-benzenotriol) (20 mmol L
-1

) e 220 L de peróxido de hidrogênio (H2O2) (5 mmol L
-1

), 

totalizando um volume de 1 mL. Posteriormente, os tubos de ensaio foram deixados por 5 

minutos à temperatura em torno de 25°C. Após esse período, a formação de purpurogalina foi 

determinada em espectrofotômetro UV-visível, a 430 nm. Para o cálculo da atividade da 

enzima foi utilizado o coeficiente de extinção molar de 2,5 mmol L
-1

 cm
-1

, sendo a atividade 

expressa em mol [purpurogalina] min
-1

 mg
-1

 [proteína]. 

3.4.1.6 Peróxido de hidrogênio 

 O conteúdo de peróxido de hidrogênio foi determinado por meio da reação com iodeto 

de potássio (KI), segundo Alexieva et al. (2001). Em meio ácido, o iodeto de potássio reage 

com o peróxido de hidrogênio, liberando iodo e água, formando um composto de coloração 

laranja-avermelhada. Para esta determinação, foi realizada a extração do material vegetal, em 

que 200 mg de folhas foram maceradas com 1 mL de TCA 0,1%. Após homogeneização as 

amostras foram transferidas para tubos e centrifugadas a 9700 rpm por 15 minutos a 4°C. Do 

sobrenadante foi retirado 200 µL ao qual foi adicionado 200 µL de tampão fosfato de potássio 

100 mM (pH 7,5) e 800 µL de solução 1 M de KI. O branco consiste na mesma mistura 

descrita acima, porém, ao invés do sobrenadante da amostra, coloca-se 200 µL de TCA 0,1%. 

Os tubos com a reação foram colocados em gelo e permaneceram no escuro durante uma 

hora. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 390 nm e a H2O2 quantidade de H2O2 é 

expressa em µmol g
-1

 de matéria fresca. A determinação do conteúdo de peróxido de 

hidrogênio foi realizada aos 89 DAS no Experimento I e aos 6 dias após a aplicação (V8) no 

Experimento II. 
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3.4.1.7 Peroxidação de lipídios 

 Foi determinada de acordo com a técnica de Heath e Packer (1968), citados por Rama 

Devi e Prasad (1998). Material vegetal (200 mg) liofilizado em nitrogênio líquido foi 

homogeneizado em 5 mL de solução contendo ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,25% e ácido 

tricloroacético (TCA) 10%. Em seguida, o conteúdo foi transferido para tubos de ensaio com 

rosca e papel filme, e incubado em banho Maria a 90°C por 1 h. Após resfriamento, o 

homogeneizado foi centrifugado a 10.000 x g por 15 minutos a temperatura ambiente, e, em 

seguida, o sobrenadante coletado de cada amostra foi submetido a leituras de absorbância em 

espectrofotômetro na faixa de 560 e 600 nm. Os resultados foram expressos em nmol de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) por grama de matéria fresca. A 

peroxidação lipídica foi realizada aos 89 DAS no Experimento I e aos 6 (V8) dias após a 

aplicação no Experimento II. 

3.4.2 Avaliações fenométricas 

3.4.2.1 Fenologia 

 Foi realizado acompanhamento diário do desenvolvimento das plantas no experimento 

para caracterização dos estádios fenológicos com base na escala fenológica proposta por Fehr 

e Caviness (1977), a fim de definir o momento certo das aplicações foliares e acompanhar o 

desenvolvimento da cultura. 

3.4.2.2 Valor Spad 

 O valor Spad realizada aos 35, 55 e 77 DAS no Experimento I e aos 7 (V7) e 29 (R4) 

DAA no Experimento II. Para determinar a quantidade de clorofila na folha foi utilizado 

clorofilômetro Soil Plant Analysis Development (Spad, marca Minolta, modelo Spad-502
®
), 

que permite leituras instantâneas do teor relativo de clorofila na folha sem destruí-la. 

 O clorofilômetro possui diodos que emitem radiação em 650 nm (luz vermelha) e 940 

nm (radiação infravermelha). A luz passa pela folha e é recebida por um fotodiodo de silicone 

onde é convertida, primeiramente, em sinais elétricos analógicos e, depois, em sinais digitais. 

Estes sinais passam por um microprocessador que calcula valores proporcionais aos de teor de 

clorofila presente na folha. A absorbância das clorofilas é muito eficiente em 650 nm, mas é 

desprezível em 940 nm. Deste modo, o sinal derivado da emissão em 650 nm serve de base 

para o cálculo do teor relativo de clorofila, enquanto que o sinal originado da emissão em 940 

nm serve como um fator de correção para compensar pela absorção de fótons em 650 nm por 
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moléculas do tecido foliar desprovidas de clorofila (MINOLTA, 1989; JESUS; MARENCO, 

2008). 

3.4.2.3 Massa de matéria seca 

 As determinações de massa de matéria seca de raiz, caule, folha e órgãos reprodutivos 

foram realizadas aos 40, 67 e 91 DAS no Experimento I e aos 22 (R3) e 74 (R7) DAA no 

Experimento II. As determinações de massa de matéria seca foram realizadas utilizando uma 

planta para cada repetição. Cada órgão da planta foi acondicionado, separadamente, em sacos 

de papel, e a secagem das diferentes partes da planta foi realizada utilizando-se o método 

padrão de secagem em estufa com circulação de ar forçada e com temperatura de 65ºC, até 

peso constante. 

3.4.2.4 Número de nós e ramos laterais 

 Antes da colheita, foram coletadas quatro plantas em cada unidade experimental para 

contabilização do número de nós da haste principal e das hastes secundárias (ramos laterais). 

Ainda foi contabilizado o número de ramos laterais. 

3.4.2.5 Número de vagens 

 Antes da colheita das plantas, foi contabilizado o número total de vagens das plantas. 

Para isso, foram coletadas 4 plantas para cada unidade experimental. 

3.4.2.6 Produtividade 

 As plantas foram colhidas manualmente considerando-se as duas fileiras centrais. Foi 

descartado 0,5 m em cada extremidade. Logo após, as plantas foram trilhadas em trilhadora 

acoplada ao trator. Foi determinado o teor de água dos grãos e efetuado o cálculo da 

produtividade (produção por unidade de área) com o teor de água corrigido para 13% (0,13  

g g
-1

). Para pesagem dos grãos, foi utilizada uma balança digital com precisão de 0,01 grama. 

3.4.2.7 Massa de 1.000 grãos 

 Após colheita, os grãos foram secos à umidade padrão de 13% e pesados 1.000 deles, 

escolhidos aleatoriamente. 

3.5 Análise estatística 

 As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software SISVAR
®

 

(FERREIRA, 2010). A normalidade dos resíduos da ANOVA e a homogeneidade entre as 

variâncias foram testadas a partir dos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente, 
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ambos a 1% de significância. Logo após, foi realizada análise de variância, sendo análise 

simples para o Experimento I e fatorial para o Experimento II. As comparações entre as 

médias foram realizadas por meio do desvio padrão da média e teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro no experimento I e pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Elementos do clima 

 As condições meteorológicas permaneceram favoráveis ao desenvolvimento da cultura 

de soja durante todo o período do ensaio, exceto entre 25 de dezembro e 21 de janeiro. Nesse 

período, o qual coincidiu com o florescimento das plantas, houve apenas 12,8 mm de 

precipitação pluvial. Embora a distribuição da precipitação tenha sido bastante irregular, 

foram mensurados um total de 895 mm ao longo do ciclo de cultivo. A precipitação ideal para 

a cultura de soja varia entre 450 e 800 mm, bem distribuídos. Durante a fase vegetativa e 

reprodutiva, a precipitação foi de 222 e 676,7 mm, respectivamente (Figura 8). 

 

Figura 8 - Valores de temperatura máxima (Tx, 
o
C) e mínima (Tn, 

o
C) e de precipitação pluvial (Pp, mm) 

referentes ao período de condução dos ensaios (4 de dezembro de 2014 a 20 de março de 2015). 

UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

 

 Em relação à temperatura, a mínima esteve sempre acima da temperatura basal para a 

cultura da soja (Figura 8), a qual é de 10ºC (BROWN, 1960). Valores de temperaturas abaixo 

de 18ºC reduzem o crescimento da cultura de soja, pois afeta a atividade fotossintética e reduz 

a atividade de enzimas (BOARD; ZHANG; HARVILLE, 1996). A temperatura máxima 

também esteve sempre abaixo da temperatura basal superior (35°C) para a cultura de soja 

(Figura 8). Temperaturas acima de 35°C causam efeitos similares aos das baixas 
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temperaturas, além de reduzir drasticamente a fotólise da água, o que compromete o 

crescimento das plantas (FERRIS et al., 1998). 

4.2 Experimento I: posicionamentos de cinetina 

4.2.1 Atividade da nitrato redutase 

 A nitrato redutase é uma enzima que reduz nitrato (NO3
-
) a nitrito (NO2

-
), passo chave 

na regulação da assimilação de nitrogênio. Por ser uma enzima dependente de energia 

proveniente da fotossíntese [NAD(P)H], a quantificação de sua atividade tem sido um 

importante sensor para medir o status fisiológico de plantas (MARSCHNER, 2012). Dessa 

forma, a determinação da atividade da nitrato redutase no presente trabalho foi capaz de 

distinguir os tratamentos utilizados (Figura 9, Anexo A). 

 Aos 39 dias após a semeadura, a maior atividade da nitrato redutase foi observada no 

tratamento com cinetina em V4 + V6. Neste caso, os incrementos foram de 16,2, 14,5 e 79,5% 

em relação ao Controle, cinetina (V4) e cinetina em V6, respectivamente. Aos 53 DAS, todos 

os posicionamentos foram superiores ao Controle, com incremento de 74,6, 28,3 e 50,7% para 

a aplicação em V4, V6 e V4 + V6, respectivamente (Figura 9, Anexo A). O maior incremento 

médio quando utilizado cinetina em V4 + V6, comparado ao Controle, sugere que para manter 

elevada atividade da nitrato redutase são necessárias aplicações sequenciais do hormônio. 

 Já tinha sido constatado por Yu, Sukumaran e Márton (1998) em Arabdopsis thaliana 

que a atividade da nitrato redutase aumentou entre 3 a 14 vezes quando as plantas foram 

cultivadas em meio contendo benziladenina ou quando o hormônio foi aplicado via folhas. 

Nesse caso, o aumento na atividade da enzima foi atribuído ao aumento da expressão do gene 

Nia1, o qual codifica a expressão da nitrato redutase. 

 Mais tarde, Reguera et al. (2013), utilizando plantas de arroz super expressando o gene 

ipt, observaram que sob condições de deficit hídrico, a atividade da enzima nitrato redutase 

aumentou 3 vezes comparado às plantas selvagem. No entanto, quando as plantas foram bem 

irrigadas, não houve diferença. Tal comportamento sugere que as citocininas são importantes 

para manutenção da atividade fisiológica das plantas em condições de estresse. 

 A assimilação de nitrogênio via nitrato oriundo do solo é fundamental para a 

produtividade de plantas de soja, mesmo estas sendo capazes de obter N via fixação biológica, 

pois há uma correlação positiva entre produtividade e assimilação de nitrogênio no estádio R2. 

Isso acontece porque, segundo Fabre e Planchon (2000), após o estádio R2 ocorre brusca 

redução na atividade da fixação biológica, acompanhado por aumento da assimilação de 

nitrato até o estádio R6. Além disso, estes autores mostram que existe correlação entre a 
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fixação biológica nos estádios R2 e R5 e o teor de proteína nos grãos. Embora esta mesma 

correlação não tenha sido observada para a assimilação de nitrogênio via nitrato do solo, tais 

resultados mostram que é fundamental maximizar o metabolismo do nitrogênio durante a fase 

reprodutivo em sistemas de alto potencial produtivo. 

 

Figura 9 - Atividade da enzima nitrato redutase (ANR, % em relação ao Controle) em soja após o 

posicionamento de cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (barras 

representam o desvio padrão) 

 

4.2.2 Teor de proteína na folha 

 O aumento na atividade da nitrato redutase possivelmente repercutiu em maior 

acúmulo de proteína na folha. A aplicação de cinetina em V4 + V6 proporcionou incremento 

médio no teor de proteína total solúvel de 16,2% em relação aos demais tratamentos (Figura 

10), os quais corroboram Reguera et al. (2013), que observaram maior concentração de 

proteína na folha em plantas de arroz super expressando o gene ipt sob condições de deficit 

hídrico. 

 A quantificação do teor e proteína na folha é de extrema importância durante o 

crescimento reprodutivo, uma vez que, durante esta fase as plantas de soja redistribuem 

aminoácidos das folhas para o enchimento de grãos. No entanto, esta fase é a mais importante 

para a síntese de fotoassimilados, sendo assim, a perda de proteínas desestrutura a produção 

destas moléculas. Isso porque, as folhas são os órgãos comprometidos com a fixação 
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fotossintética do CO2 atmosférico através da enzima Ribulose 1,5-bifosfato 

carboxilase/oxigenase (RuBisCO). Nas folhas de soja, essa enzima perfaz 50% do total de 

proteína solúvel (FELLER; ANDERS; MAE, 2008). De acordo com Munier-Jolain, Ney e 

Duthion (1996), existe uma relação entre a velocidade de crescimento de grãos e enchimento 

dos mesmos. Segundo os autores a disponibilidade de nitrogênio em órgãos vegetativos é 

decisiva para o prolongamento do período de enchimento de grãos. Tal caraterística 

fisiológica já tinha sido descrita por Shibles e Sundberg (1998). 

 Elevado suprimento de nitrogênio até o estádio R7 contribui para o aumento do teor de 

proteína dos grãos (FABRE; PLANCHON, 2000), confirmando a hipótese que o atraso na 

senescência e consequente remobilização de nitrogênio até o estádio R6, associado ao 

prolongamento do período de assimilação de nitrogênio, aumentam o teor de proteína nos 

grãos (LEFFEL et al., 1992). No presente trabalho, não foi avaliado o teor de proteína nos 

grãos. No entanto, o aumento do teor de proteína nas folhas pode ser um indicativo da maior 

fonte de proteína para ser remobilizada durante a senescência e enchimento dos grãos. 

 

Figura 10 - Teor de proteína total solúvel (mg g
-1

 [MF]) em soja após o posicionamento de cinetina em diferentes 

estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (* médias seguidas pelas mesmas letras não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro) 

 

 Embora o metabolismo das proteínas seja importante para o crescimento das plantas, o 

custo do turnover dessas representa uma significante perda da energia requerida para o 
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crescimento da planta (PENNING DE VRIES, 1974; PENNING DE VRIES, 1975; 

AMTHOR, 2000). Como exemplo, tem sido relatado que o turnover das proteínas representa 

um custo de aproximadamente 22 a 30% do ATP produzido diariamente ou 11 a 15% do ATP 

total produzido em plantas de Dactylis glomerata L. e Festuca ovina L., respectivamente 

(SCHEURWATER et al., 2000). Desta forma, apenas o aumento na concentração de proteína 

não garante maior produtividade, pois há um custo na sua síntese e degradação, confirmando 

que, também, é necessário maximizar a atividade fotossintética para fornecer energia para a 

assimilação de nutrientes e síntese de esqueletos de carbono para o crescimento e reduzir o 

nível de estresse das plantas em sistemas de alta produtividade. 

4.2.3 Metabolismo oxidativo 

 O metabolismo oxidativo (atividade da SOD, POD, teor de H2O2 e peroxidação 

lipídica) das plantas é um processo que acompanha as plantas durante toda a sua evolução. A 

formação de radicais livres ocorre devido à presença de dois elétrons desemparelhados na 

última camada da distribuição eletrônica no átomo de oxigênio, o que faz com que este receba 

elétrons, formando espécies reativas de oxigênio (ERO). Estima-se que entre 1 e 2% de todo o 

oxigênio consumido na planta cause a formação de ERO. As ERO formadas na planta são 

degradas por uma série de vias enzimáticas e não enzimáticas, diminuindo os danos na planta. 

No entanto, sob condições adversas durante o desenvolvimento das plantas, as ERO se 

acumulam, o que causa danos em ácidos nucléicos, proteínas e membrana celular, 

ocasionando a peroxidação lipídica (GILL; TUTEJA, 2010; DAS; ROYCHOUDHURY, 

2014). 

 Portanto, em sistemas de manejo fisiológico, como no presente trabalho, é essencial 

avaliar pontos dentro do metabolismo oxidativo, como a formação das ERO (teor de H2O2), 

degradação (atividade das enzimas POD e SOD) e os danos que estas podem ter causado 

(peroxidação lipídica). Apenas dessa forma será possível concluir se os danos celulares 

causados foram proporcionados pela elevada produção de ERO e limitada atividade das 

enzimas e compostos antioxidantes, ou se mesmo com elevada atividade antioxidante, não foi 

possível degradar todas as substâncias tóxicas geradas. 

 Desta forma, no presente trabalho foram realizadas avaliações de atividade das 

enzimas SOD (Figura 11) e POD (Figura 12), concentração de H2O2 (Figura 13) e 

peroxidação lipídica (Figura 14). A atividade da enzima SOD foi superior no tratamento que 

recebeu cinetina em V4, no entanto este diferiu apenas do tratamento que recebeu cinetina em 
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V6 e o Controle. A aplicação de cinetina em V4 + V6 proporcionou redução de 16,8% em 

relação à aplicação em V4 (Figura 11). 

 A SOD é uma metaloenzima que reduz O2
●- 

a H2O2 + O2. Esta enzima pode ser 

encontrada em três formas, sendo Cu/Zn-SOD, Mn-SOD e Fe-SOD, as quais são encontradas 

frequentemente na mitocôndria e peroxissomos e citosol, respectivamente (GILL; TUTEJA, 

2010; DAS; ROYCHOUDHURY, 2014). 

 

Figura 11 - Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD, U µg
-1

 [proteína]) em soja após o posicionamento 

de cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (* médias seguidas pelas 

mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro) 

 

 As peroxidases são um grupo de enzimas, mais ativas no cloroplasto e no glioxissomo, 

que compreendem a ascorbato peroxidase e a guaiacol peroxidase, as quais convertem H2O2 

em água. A primeira utiliza o ascorbato como doador de elétrons e segunda prefere doadores 

aromáticos como o guaiacol e o pirogalol (GILL; TUTEJA, 2010; DAS; 

ROYCHOUDHURY, 2014). Desta forma, a maior atividade da POD foi observada para a 

aplicação de cinetina nos estádios V4 e V6. Para estes tratamentos, o incremento médio em 

relação aos demais tratamentos foi de 43,5% (Figura 12). Estes resultados corroboram àqueles 

obtidos por Zavaleta-Mancera et al. (2007), os quais concluíram que a incubação de folhas de 

trigo no escuro em meio contendo benzilaminopurina (5 mL de uma solução contendo 10
-1

 M 
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BAP) apresentaram aumento da catalase e ascorbato peroxidase, redução na concentração de 

H2O2, o que repercutiu em menor porcentagem de perda de eletrólitos via membrana. 

 

Figura 12 - Atividade da enzima peroxidase (POD, µmol [purpurogalina] min
-1

 mg
-1

  

[proteína]) em soja após o posicionamento de cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas 

(MG). 2015 (* médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro) 

 

 A redução do radical O2
●-

 produz H2O2, uma ERO moderadamente reativa, que causa 

estresse oxidativo. Um dos efeitos do H2O2 é a inativação de enzimas pela oxidação dos 

grupos tiol. Entretanto, em baixas concentrações, o H2O2 atua como molécula sinalizadora de 

vários processos em plantas, como senescência, fotorrespiração, fotossíntese, movimento 

estomático, ciclo celular, desenvolvimento e tolerância a vários estresses bióticos e abióticos. 

A degradação do H2O2 pode ser realizada via catalase (mais ativa no peroxissomo), ascorbato 

peroxidase e guaiacol peroxidase (mais ativas no cloroplasto). Estas duas últimas utilizam 

como doador de elétrons o ascorbato ou guaiacol e pirogalol, respectivamente (GILL; 

TUTEJA, 2010; DAS; ROYCHOUDHURY, 2014). 

 A alta atividade da POD, mesmo com apenas leves alterações na atividade da SOD, 

pode ser explicada através da geração espontânea de H2O2, a qual não depende da SOD. 

Segundo Cheeseman (2007), oxidases com substrato limitado, como a glicolato oxidase no 

peroxissomo, xantina oxidase e urato oxidase no glioxissomo, enzimas contendo flavina como 



 76 

acil-CoA oxidase e amina oxidase, oxalato oxidase e a sulfito oxidase podem formar 

espontaneamente H2O2, confirmando que mesmo com baixa atividade da SOD, é possível que 

haja elevada geração de H2O2, exigindo assim alta atividade das peroxidases para manutenção 

de baixo nível de estresse (NYATHI; BAKER, 2006). 

 Todos os posicionamentos reduziram o a concentração de H2O2, sendo estes de 20,4, 

24,1 e 33,7% para o posicionamento de cinetina em V4, cinetina em V6 e cinetina em V4 + V6, 

respectivamente (Figura 13). Desta forma, o aumento na atividade da POD quando foi 

realizada aplicação de cinetina em V4 ou V6, reduziu os níveis de H2O2 nestes tratamentos. No 

entanto, para o tratamento que recebeu aplicação em V4 + V6, onde não foi observada 

alteração na atividade da POD, o nível de H2O2 foi baixo. Isso significa que outras vias, como 

a catalase, podem ter agido para reduzir o nível do radical livre ou o tratamento aplicado 

proporcionou baixo nível de estresse. 

 

Figura 13 - Teor de peróxido de hidrogênio (H2O2, µmol g
-1 

[MF]) em soja após o posicionamento de cinetina 

em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (* médias seguidas pelas mesmas letras 

não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro) 

 

 Quando a formação de radicais livres na célula é maior que a capacidade de 

degradação do metabolismo enzimático e não enzimático, ocorre a peroxidação lipídica. Desta 

forma, esta é o resultado do estresse oxidativo das plantas. Nesse processo, os compostos 

formados, como cetonas, monodehidroascorbato (MDA), entre outros, reagem com o ácido 
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tiobarbitúrico (TBA), formando produtos de coloração avermelhada, determinados 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Esse processo permite a determinação 

da peroxidação lipídica via espectrofotômetro, através da incubação do tecido em elevada 

temperatura na presença de TBA (GILL; TUTEJA, 2010; DAS; ROYCHOUDHURY, 2014). 

 

Figura 14 - Peroxidação lipídica (PL, nmol [TBARS] g
-1

 [MF]) em soja após o posicionamento de cinetina em 

diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (* médias seguidas pelas mesmas letras não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro) 

 

 Desta forma, as aplicações realizadas no presente trabalho alteraram esta variável, 

sendo a maior a peroxidação lipídica observada no tratamento em que foi aplicado cinetina 

em V4 + V6, embora este não tenha diferido do Controle e da aplicação de cinetina em V4 

(Figura 14). Possivelmente, o maior suprimento de citocinina estimulou a síntese de ácido 

salicílico, visto que foi observado por Masuta et al. (1995) que plantas de tabaco resistentes a 

diversas viroses apresentaram alta concentração de citocinina, a qual foi correlacionado com a 

concentração de ácido salicílico. Já foi citado anteriormente que durante a sinalização do 

ácido salicílico, este promove acúmulo de ERO, as quais atuam como sinalizadores para 

expressão de genes relacionados às funções do hormônio. Ainda, segundo Mittler (2002), a 

aplicação de elevadas concentrações de ácido salicílico (mais que 1 mM) induz altos níveis de 

espécies reativas de oxigênio, causa decréscimo na capacidade de detoxificação das ERO, 

morte celular e elevado estrese oxidativo. Desta forma, em trabalhos em que há elevada 
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adição de hormônios, é necessária a utilização de estratégias de manejo fisiológico, como 

proposto por Soares (2014). 

 Os efeitos das citocininas em estresses ainda são muito controversos. Como exemplo, 

tem sido relatado que a produção de citocinina aumenta a tolerância à seca, enquanto que 

redução no nível de citocinina proporciona um efeito positivo na tolerância ao estresse hídrico 

(RIVERO et al., 2007; WERNER et al., 2010; QIN et al., 2011; MACKOVÁ et al., 2013; 

WANG et al.; 2015b). Como exemplo, em tabaco, a aplicação de N(6)-benziladenina 

aumentou a produção de radicais livres, o que resultou em perda da viabilidade das células 

(MLEJNEK; DOLEŽEL; PROCHÁZKA, 2003). No entanto, a aplicação de zeatina ribosídeo 

aumentou a atividade da SOD e APX após o estresse por calor (LIU; HUANG, 2002). 

4.2.4 Teor de prolina 

 A prolina tem sido considerada um dos principais aminoácidos protetores contra 

estresse. Dentre suas inúmeras funções destacam-se: (i) chaperonas moleculares capazes de 

proteger a integridade de proteínas. Essa função inclui a prevenção da agregação e 

estabilização da M4 lactato dehidrogenase durante temperaturas extremas (WELTMEIER et 

al., 2006), proteção da enzima nitrato redutase em situações de estreses por metais pesados e 

osmótico (SHARMA; DUBEY, 2005), além da estabilização de ribonucleases e proteases em 

levadas exposições de arsênio (MISHRA; DUBEY, 2006); (ii) vários estudos tem atribuído a 

prolina a atividade antioxidante, sugerindo assim um potente agente com atividade 

“scavenging” (desintoxicante) (SMIRNOFF; CUMBES, 1989; MATYSIK et al., 2002). Em 

algas a prolina diminui a peroxidação lipídica quando exposta a metal pesado (MEHTA; 

GAUR, 1999). Plantas de arroz com aplicação de prolina antes da intoxicação com mercúrio 

apresentam menor concentração de H2O2. Nestes casos, a produção de oxigênio singlet e 

radicais hidroxil são diminuídas pela prolina. Estes podem danificar as membranas dos 

tilacóides, especialmente aquelas ligadas ao fotossistema II (ALIA; SARADHI; MOHANTY, 

1997); (iii) durante os períodos de estresses o funcionamento do ciclo de Calvin reduz, 

prevenindo assim a oxidação de NADPH para a restauração do NADP
+
. Quando combinado 

com a luminosidade, o fluxo no transporte de elétrons pode ser suprimido pelo insuficiente 

pool de aceptor de elétrons (NADP
+
) induzindo assim a produção de oxigênio singlet no 

centro de reação do fotossistema I, produzindo ERO (CHAVES; FLEXAS; PINHEIRO, 2009; 

SZABADOS; SAVOURÉ, 2010). 

 Na mitocôndria, a prolina apresenta distintas funções protetivas. Após o estresse, pools 

de prolina suprem um potencial redutor para a mitocôndria através da oxidação da mesma 
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através da prolina dehidrogenase (PDH) oferecendo elétrons para a cadeia transportadora 

contribuindo para suprir a energia para o crescimento (HARE; CRESS, 1997; KAVI-

KISHOR et al., 2005). Além disso, a prolina atua na proteção do complexo II da mitocôndria 

durante o estresse salino estabilizando a respiração mitocondrial (SZABADOS; SAVOURÉ, 

2010). Desta forma, a concentração de prolina no tecido vegetal pode ser considerada um 

indicativo do nível de estresse da planta. 

 Com base nas informações acima, os dados da Figura 15 mostram que todos os 

tratamentos reduziram o teor de prolina comparado ao Controle. A maior redução foi 

observada no tratamento que recebeu a aplicação de cinetina em V4 + V6, sendo esta 49,5% 

inferior ao Controle. No entanto, a redução no teor de prolina neste tratamento não significou 

menor nível de estresse, visto que este apresentou a maior peroxidação lipídica, embora não 

tenha diferido do Controle e da aplicação de cinetina em V4 (Figura 14). 

 Sob condições de deficit hídrico, Reguera et al. (2013) observaram drástica redução no 

teor de prolina em plantas com super expressão do gene ipt. Neste caso, parece que o menor 

teor de prolina é apenas um reflexo do nível de estresse da planta, pois as plantas mesmo sob 

estresse, mantiveram elevado assimilação de N e C, sugerindo que possivelmente, a tolerância 

ao estresse mediada pela citocinina ocorre por uma via independente da prolina. Além disso, 

há uma diferença de ambiente entre o trabalho de Reguera et al. (2013) e o presente trabalho, 

pois os autores conduziram as plantas em câmara de crescimento com ambiente controlado, 

reduzindo o máximo possível outros estresses. No trabalho atual, realizado em campo, vários 

estresses podem ter afetado o desenvolvimento das plantas, devido à instabilidade da 

precipitação e temperatura após a aplicação (Figura 8). Desta forma, estes podem ter causado 

alteração em vias que não foram sensíveis ao acúmulo de prolina, ocasionando maior nível de 

peroxidação lipídica mesmo com baixo nível de prolina. 

 A aplicação em V4 ou V6 proporcionaram reduções de 38,5 e 26,6% em relação ao 

Controle, respectivamente. Há relatos mostrando que a maior tolerância a estresse em planas 

com elevada concentração de citocinina está relacionado, em partes, ao acúmulo de prolina 

(MEREWITZ et al., 2012), fato não confirmado neste trabalho, pois mesmo com baixo nível 

de prolina, a aplicação de cinetina em V6 proporcionou a menor peroxidação lipídica. Isso 

significa que outras vias, como maior atividade da POD, atuaram para reduzir o nível de 

estresse das plantas. 

 Merewitz et al. (2012) relatam que a maior tolerância ao deficit hídrico em Agrostis 

stolonifera ocorreu por intermédio do acúmulo de aminoácidos (alanina, glicina, valina, 

prolina, ácido у-aminobutírico, etanolamina e ácido piroglutâmico), carboidratos (frutose, 
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glicose e galactose), ácidos orgânicos (ácido cítrico, ácido málico e ácido oxálico), sendo que 

estes podem aumentar a tolerância a estresses devido aos seus papéis na sinalização, ajuste 

osmótico e respiração para produção de energia. 

 

Figura 15 - Teor de prolina (µmol de prolina g
-1

 MF) em soja após o posicionamento de cinetina em diferentes 

estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (* médias seguidas pelas mesmas letras não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro) 

 

4.2.5 Índice Spad 

 O índice Spad é uma medida indireta do teor de clorofila das folhas. O equipamento 

portátil avalia o índice verde da folha de forma prática e rápida, sem depender de uma 

metodologia analítica laboratorial. Desta forma, esta avaliação tem sido bastante utilizada 

para correlacionar com o teor de clorofila das folhas. Os dados apresentados na Figura 16 e no 

Anexo B mostram o comportamento desta avaliação para os tratamentos testados. Aos 35 e 55 

dias após a semeadura, não foi observado diferença entre os tratamentos. Aos 77 DAS, a 

aplicação de cinetina em V4 proporcionou redução média de 7,3% em relação aos demais 

tratamentos. 

 Embora não tenha sido observada diferença no índice Spad após a aplicação de 

cinetina, Cortleven e Schmülling (2015) apresentaram que as citocininas estimulam vários 

passos e enzimas na via de biossíntese das clorofilas, além de estimular a produção de 

cloroplastos. 
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Figura 16 - Índice Spad (% em relação ao Controle) em soja após o posicionamento de cinetina em diferentes 

estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (barras representam o desvio padrão) 

 

4.2.6 Massa de matéria seca de raiz, caule, folha e vagens 

 A aplicação de cinetina proporcionou incremento no acúmulo de massa de matéria 

seca de raízes na avaliação realizada aos 40 DAS em todos os posicionamentos em relação ao 

Controle (Figura 17, Anexo C). Aos 67 DAS, a aplicação de cinetina em V6 proporcionou 

incremento de 24,0, 23,2 e 69,0% em relação à cinetina em V4, Controle e V4 + V6, 

respectivamente. A aplicação de cinetina em V4 + V6 aos 91 DAS proporcionou o maior 

incremento de massa de matéria seca de raízes, embora não tenha diferido da aplicação em 

V6. 

 O aumento no acúmulo da massa de matéria seca de raízes após a aplicação de cinetina 

provavelmente é devido à maior atividade da nitrato redutase e redução do nível de estresse, o 

que proporcionou maior fotossíntese líquida nas plantas tratadas. O elevado crescimento 

radicular é importante, pois aumenta a capacidade das plantas em absorver água e nutrientes. 

Plantas com área radicular superior são mais tolerantes a possíveis estresses devido a maior 

área de exploração do solo (LARCHER, 2004), proporcionado maior crescimento da parte 

aérea. Nos pontos de crescimento radicular se localiza a maior parte da síntese de citocininas, 

o que contribui para o maior crescimento da parte aérea. Além disso, a maior área radicular 
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pode proporcionar maior formação dos nódulos, o que pode repercutir em maior assimilação 

de N pelas plantas (FAGAN et al., 2015). 

 

Figura 17 - Massa de matéria seca de raízes (% em relação ao Controle) de soja após o posicionamento de 

cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (barras representam o desvio 

padrão) 

 

 A citocinina também está relacionada com a nodulação, pois de acordo com Fei e 

Vessey (2004), elevados níveis de citocinina estão associados com aumento na nodulação, 

enquanto que baixos níveis são correlacionados com aumento de N no solo. Além disso, a 

maior formação de raízes também é importante para a síntese das citocininas. Estas são 

produzidas nas pontas das raízes e transportadas para a parte aérea, onde estimulam o 

crescimento (TAIZ; ZEIGER, 2013). 

 O crescimento da parte aérea está associado ao crescimento radicular, pois maior 

formação de raízes aumenta a absorção de água e nutrientes, potencializando o crescimento de 

caule, folhas e órgãos reprodutivos. Desta forma, o maior acúmulo de massa de matéria seca 

de raízes, associado ao aumento na atividade da nitrato redutase e menor nível de estresse, 

repercutiu em incremento no acúmulo de massa de matéria seca de caule (Figura 18, Anexo 

D). 

 Aos 40 DAS, a aplicação de cinetina proporcionou incremento no acúmulo de massa 

de matéria seca de caule em todos os posicionamentos, sendo este aumento de 27,8%, em 
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média, em relação ao Controle. Para a avaliação aos 67 DAS, todos os posicionamentos foram 

superiores ao Controle, sendo os acréscimos de 20,2, 32,2 e 23,2% para a aplicação de 

cinetina em V4, V6 e V4 + V6, respectivamente. Aos 91 DAS, a aplicação de cinetina em V4 + 

V6 proporcionou o maior aumento em relação ao Controle, embora este não tenha diferido da 

aplicação em V4 e V6 (Figura 18, Anexo D). 

 

Figura 18 - Massa de matéria seca de caule (% em relação ao Controle) de soja após o posicionamento de 

cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (barras representam o desvio 

padrão) 

 

 Embora a concentração de nitrogênio na planta represente apenas 3% da massa seca 

total de uma planta, Levin, Mooney e Field (1989) afirmam que a deficiência deste elemento é 

altamente limitante para o crescimento e produtividade das culturas, pois este é controlador de 

diversos processos tais como, distribuição de matéria seca pela planta e assimilação de 

carbono através da fotossíntese. 

 Segundo Lawlor (2002), o papel do nitrogênio na produção de fitomassa seca e, 

consequentemente, remobilização para os grãos, está diretamente relacionado com a 

fotossíntese, pois a energia dos fótons é convertida em energia química, armazenada em ATP 

e metabólitos secundários, primeiramente o NADH, o qual é utilizado na síntese de 

assimilados de carbono e nitrogênio, particularmente carboidratos e aminoácidos. Taiz e 
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Zeiger (2013) afirmam que uma rápida assimilação de CO2 requer grande quantidade de 

cloroplastos, principalmente os complexos coletores de luz. 

 Para culturas em geral, o acúmulo de massa de matéria seca no caule pode ser uma 

característica importante, pois parte desta pode ser remobilizada para os grãos durante a sua 

formação, principalmente em períodos de estresses e, portanto, constitui-se num fator 

importante para determinar a produtividade final de grãos (VAN KEULER; WOLF, 1986; 

CHAVES et al., 2002). 

 Aos 40 DAS, todos os posicionamentos incrementaram o acúmulo de massa de 

matéria seca de folhas em relação ao Controle, no entanto não foi observada diferença entre a 

aplicação em V4, V6 e V4 + V6 (Figura 19, Anexo E). 

 Aos 67 DAS, a aplicação de cinetina proporcionou o maior incremento no acúmulo de 

massa de matéria seca em relação aos demais tratamentos, sendo que em relação ao Controle, 

este foi de 18,8% (Figura 19, Anexo E). 

 O posicionamento de cinetina em V4 ou V6 apresentou menor acúmulo de massa de 

matéria seca de caule em relação ao Controle. Durante este período, o aumento na massa de 

matéria seca de folhas é importante para a cultura da soja, pois coincide com o período de 

formação das vagens e enchimento de grãos, fases de alta demanda de fotoassimilados. As 

citocininas podem ter atuado neste processo devido ao seu papel na redução da senescência, 

mantendo as folhas, principalmente do estrato inferior, vivas por maior período de tempo. 

 Já foi citado anteriormente que as citocininas mantêm a integridade das membranas, 

evitando que proteases do vacúolo sejam transportadas ao citoplasma e hidrolisem proteínas 

solúveis das membranas plasmáticas, do cloroplasto e mitocôndria. Além disso, tal hormônio 

previne a oxidação de ácidos graxos (fosfolipídios) evitando a degradação das membranas, 

inibição da formação e quebra de radicais livres, como superóxidos (O2
-
) e hidroxilas (OH

-
), 

prevenindo a oxidação das membranas, inibição da degradação de clorofila, mantendo os 

tecidos verdes e promoção da síntese de proteínas e RNA (ZAVALETA-MANCERA et al., 

2007). 

 Além disso, a redução da senescência pode estar relacionada ao aumento na atividade 

da invertase ácida. Esta enzima tem a sua atividade estimulada pela citocinina e catalisa a 

clivagem da sacarose em hexoses quando esta é descarregada nos órgãos drenos (LARA et 

al., 2004). Desta forma, a aplicação de citocinina pode manter as folhas verdes por maior 

período de tempo, além de estimular o descarregamento da energia nos órgãos dreno, o que 

pode repercutir em maior produtividade. 
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Figura 19 - Massa de matéria seca de folhas (% em relação ao Controle) de soja após o posicionamento de 

cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (barras representam o desvio 

padrão) 

 

 Em soja, o aumento da massa de matéria seca e de área foliar durante o enchimento de 

grãos é relatado por Nelson (1986) como sendo um dos principais fatores que influenciam no 

aumento da produtividade da cultura. Board e Modali (2005) ressaltam que o acúmulo de 

fitomassa seca a partir do estádio R1 e durante o R5 é um componente importante para estimar 

a produtividade da cultura da soja, principalmente devido a maior interceptação de radiação 

solar e particionamento de fotoassimilados para os órgãos reprodutivos, o que auxilia na 

otimização da produtividade. 

 A massa de matéria seca de vagens é um reflexo do desenvolvimento radicular e 

vegetativo das plantas e da atividade fisiológica das plantas. Assim, a aplicação de cinetina 

em V6 proporcionou a maior acúmulo de massa de matéria seca de vagens, embora este tenha 

diferido apenas da aplicação em V4 (Figura 20). 
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Figura 20 - Massa de matéria seca de vagens (g planta
-1

) de soja submetida ao posicionamento de cinetina em 

diferentes estádios. Dados referentes à avaliação realizada aos 67 DAS. UNIPAM. Patos de Minas 

(MG). 2015 (* médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro) 

 

 Malek et al. (2012) citam que a maior produtividade de soja foi relacionada à maior 

fotossíntese líquida no florescimento e enchimento de grãos, o que proporcionou maior taxa 

de crescimento das plantas e maior número de vagens por planta, o que, associado ao maior 

índice de colheita, permitiu maior produtividade. 

4.2.7 Massa de 1000 grãos e produtividade 

 A massa de 1000 grãos foi superior no tratamento que recebeu a aplicação de cinetina 

em V4 + V6 e V4, embora estes não tenham diferido do Controle (Figura 21). A aplicação de 

cinetina em V6 reduziu a massa de 1000 grãos comparada à aplicação em V4 + V6 e V4, fato 

este que pode ser atribuído à maior produtividade numérica obtida neste tratamento, pois não 

foi observado diferença entre todos os posicionamentos de cinetina, no entanto, em média, 

estes foram 16,9% superior ao Controle (Figura 22). 
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Figura 21 - Massa de 1000 grãos (M1000, g) de soja após o posicionamento de cinetina em diferentes estádios. 

UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 (* médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro) 

 

 Segundo Evans (1989), a produção de fitomassa seca pelas culturas em geral está 

ligada principalmente a disponibilidade de nitrogênio, juntamente com a maior assimilação de 

CO2 pela fotossíntese. O incremento na atividade da nitrato redutase (maior assimilação de 

nitrogênio) ligado a uma maior área foliar provavelmente proporcionou aumento na área 

fotossintética que ocasionou incremento na fotossíntese líquida e consequentemente maior 

produção de açúcares que posteriormente serão transportados para órgãos drenos em 

crescimento, neste caso o enchimento de grãos. 
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Figura 22 - Produtividade (kg ha
-1

) de soja após o posicionamento de cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. 

Patos de Minas (MG). 2015 (* médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade de erro) 

 

4.2.8 Resumo: modelo de ação fisiológica da cinetina 

 O modelo de ação da cinetina pode ser observado na Figura 23. A aplicação de 

cinetina aumentou a assimilação de nitrogênio (Figura 9), a qual repercutiu em incremento no 

teor de proteína na folha (apenas para o posicionamento em V4 + V6) (Figura 10). Aliado a 

isso, foi constatado que a cinetina manteve menor nível de estresse nas plantas, comprovado 

pela leve redução na atividade da SOD (Figura 11), alta atividade da POD (Figura 12), menor 

concentração de H2O2 (Figura 13) e prolina (Figura 15), com leve redução na peroxidação 

lipídica (Figura 14). A maior assimilação de nitrogênio associado ao menor nível de estresse 

propiciou incremento no acúmulo de massa de matéria seca de raiz (Figura 17), caule (Figura 

18), folha (Figura 19) e vagens (Figura 20), repercutindo em maior produtividade das plantas 

(Figura 22). 
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Figura 23 - Modelo de ação da cinetina aplicada em diferentes estádios na cultura de soja. UNIPAM. Patos de 

Minas (MG). 2015 

 

4.3 Experimento II: associações entre lactofen, cinetina, ácido salicílico e boro 

4.3.1 Caracterização do desenvolvimento das variedades cultivadas 

 O número de dias após a semeadura, correspondente aos estádios fenológicos nas duas 

variedades cultivadas de soja é apresentado na Tabela 4. Conforme esperado, a variedade 

cultivada NA-5909-RG apresentou ciclo menor comparado à NS-7114-RR, devido as 

diferenças entre grupos de maturação. 

 O termo grupo de maturação foi adotado no Brasil no início deste século pelas 

empresas americanas que desenvolvem sementes para o Brasil com o objetivo de substituir os 

termos precoce, semiprecoce, médio e tardio, utilizados anteriormente (ALLIPRANDINI et 

al., 2009). A utilização destes termos é muito relativa, pois devido a sensibilidade da soja ao 

fotoperíodo e temperatura, uma variedade cultivada de ciclo médio para o Rio Grande do Sul 

não apresentará o mesmo comportamento nas regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste. Desta 

forma, a utilização desta nova nomenclatura permite a recomendação precisa das variedades 

cultivadas dentro de cada ambiente de produção de soja, devido a padrões pré-estabelecidos 

(PASCHAL; BERGER; NARI, 2000). Como exemplo, uma variedade cultivada com GM 6.7 

apresenta ciclo menor comparado a uma variedade cultivada com GM 7.3 na região de Patos 

de Minas (MG). 
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Tabela 4 - Descrição do número de dias após a semeadura correspondentes aos estádios fenológicos em duas 

variedades cultivadas de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Estádio 
Dias após a semeadura 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Semeadura 0 

V4 26 

V6 33 

R1 40 

R5 58 61 

R8 104 112 

R9 108 117 

 

 A variedade cultivada NS-7114-RR apresentou 9 dias de aumento na fase reprodutiva 

em relação à NA-5909-RG. A maior duração da fase reprodutiva pode repercutir em maior 

potencial produtivo dessa variedade cultivada, devido ao aumento no período de produção de 

fotoassimilados (Van ROEKEL; PURCELL; SALMERÓN, 2015). Alguns autores relatam 

que, variedades cultivadas de soja com menor período efetivo de enchimento de grãos 

apresentam mais rápida remobilização de N, rápida queda na assimilação de CO2 e abscisão 

precoce das folhas (EGLI; LEGGETT; DUNCAN, 1987; GAY; EGLI; REICOSKY, 1980), o 

que reduz o potencial produtivo (Van ROEKEL; PURCELL; SALMERÓN, 2015). Desta 

forma, nas condições em que os ensaios foram realizados no presente trabalho, a variedade 

cultivada NS-7114-RR apresentou maior potencial produtivo. 

4.3.2 Atividade da nitrato redutase 

 Ao avaliar o efeito entre as variedades cultivadas analisadas, na média de todos os 

tratamentos, a NA-5909-RG (grupo de maturação 6.7) apresentou aumento de 30,4% na 

atividade da enzima em relação à NS-7114-RR (grupo de maturação 7.1). O mesmo 

desempenho também foi observado no Controle, onde a variedade cultivada NA-5909-RG 

apresentou ANR 4 vezes superior à variedade cultivada NS-7114-RR (Tabela 5). 

 Trabalhos conduzidos nos Estados Unidos da América, comparando variedades 

cultivadas novas (GM 2 e 3) e antigas (GM 00 e 000), mostram que aquelas liberadas 

recentemente são mais produtivas (De BRUIN; PEDERSEN, 2009; ROWNTREE et al., 

2013). Esses autores atribuíram tal fato a aumentos no acúmulo de matéria seca, taxa de 

crescimento e retenção das folhas durante os estádios reprodutivos, porém poucas alterações 
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durante o crescimento vegetativo foram verificadas. Desta forma, acredita-se que estas 

variedades cultivadas também apresentam alterações na atividade fisiológica, o que 

proporciona maior crescimento, embora isso não tenha sido investigado profundamente. 

 No presente trabalho, na maioria das vezes a variedade cultivada com GM 6.7 

apresentou maior assimilação de N (maior ANR). É especulado que, por ser de ciclo menor 

comparada com a GM 7.1, a taxa de absorção é maior no mesmo período de tempo, o que 

proporciona maior ANR, embora esta informação precise ser confirmada com novos 

trabalhos. Dando suporte a esta hipótese, Kumudini, Hume e Chu (2002) observaram que 

variedades cultivadas de grupo de maturação precoce (115 dias) e tardia (122 dias) 

apresentaram concentração de N semelhante no final do ciclo. 

 Além do efeito das variedades cultivadas na ANR, também foram observadas 

alterações na ANR em função do tratamento aplicado via foliar, sendo que estas respostas 

foram dependentes da variedade cultivada. Desta forma, na variedade cultivada NA-5909-RG, 

a aplicação de LC, KIN, AS e B, isolados, reduziram a atividade da enzima em 33,3, 38,5, 

42,7 e 68,8% em relação ao Controle, respectivamente, enquanto que na NS-7114-RR, LC e 

B, isolados incrementaram a atividade em 79,2 e 112,5%, comparado ao Controle, 

respectivamente. 

 Na variedade cultivada NS-7114-RR, a aplicação de LC isolado proporcionou 

aumento de 79,2% em relação ao Controle (Tabela 5). No entanto, o aumento na assimilação 

de N após a aplicação de LC não é esperado, devido ao estresse causado pela aplicação do 

herbicida. O LC induz o acúmulo de porfirinas, as quais são fortes promotoras da formação de 

oxigênio singlet sob luz, causando peroxidação das membranas celulares. Além disso, foi 

observada drástica redução no teor de clorofila total 3 dias após a aplicação de lactofen 

(FERREIRA et al., 2010). Desta forma, um dos prováveis efeitos do aumento na atividade da 

nitrato redutase pode estar relacionado à época em que a avaliação foi realizada (19 DAA). 

No trabalho realizado por Ferreira et al. (2011), a planta de soja que receberam lactofen se 

recuperaram do dano entre 7 e 14 DAA. 

 



 92 

Tabela 5 - Atividade da enzima nitrato redutase (ANR, µg [N-NO2] g
-1

 [FV] h
-1

) após o posicionamento de 

lactofen (LC), cinetina (KIN), ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos 

de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
ANR (µg [N-NO2] g

-1
 [FV] h

-1
) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 0,96aA 0,24eB 

LC 0,64bA 0,43cB 

KIN 0,59cA 0,18eB 

AS 0,55cA 0,24eB 

B 0,30dB 0,51bA 

LC + KIN 0,78bA 0,32dB 

LC + AS 0,68bA 0,47cB 

LC + B 0,59cA 0,42cB 

LC + KIN + AS 0,36dB 0,59bA 

LC + KIN + B 0,38dB 0,55bA 

LC + AS + B 0,53cA 0,19eB 

LC + KIN + AS + B 0,69bA 0,53bB 

KIN + AS 0,71bA 0,35dB 

KIN + B 0,57cB 1,13aA 

KIN + AS + B 0,91aA 0,56bB 

AS + B 0,38dB 0,57bA 

Média 0,60 0,46 

cv (%) 12,37 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro 

 

 Embora a aplicação de KIN isolada não tenha alterado a atividade da nitrato redutase 

em relação ao Controle (Tabela 5), tal comportamento não repercute os resultados encontrado 

no ensaio I, o que confirma a instabilidade de resposta quando hormônios são aplicados 

isolados. Comprovando tal comportamento, todas as associações contendo KIN foram 

superiores à KIN isolada. Neste caso, o maior aumento foi observado para KIN + B, sendo 

este 5,2 vezes superior. Desta forma, a maior resposta com a aplicação de hormônios é obtida 

quando este é associado a outras aplicações. 
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 A aplicação de B isolado na variedade cultivada NS-7114-RR proporcionou aumento 

de 112% na atividade da nitrato redutase em relação ao Controle (Tabela 5). Já tinha sido 

mostrado por Kastori e Petrovic (1989) que a deficiência de B reduz a assimilação de nitrato 

em plantas. Posteriormente, Camacho-Cristóbal e González-Fontes (2007) utilizando plantas 

de tabaco observou redução na concentração de nitrato e atividade da nitrato redutase sob 

deficiência de B, Além disso, a deficiência de boro também reduziu a concentração de cálcio, 

magnésio e potássio na folha. Estes autores atribuíram este fato à redução nos níveis de 

transcrição de Nia, gene estrutural da nitrato redutase. Além disso, a deficiência de B reduz a 

atividade da H
+
-ATPase, a qual é essencial para a absorção de nitrato, devido a manutenção 

do gradiente eletroquímico necessário para o cotransporte do NO3
- 

(CAMACHO-

CRISTÓBAL; GONZÁLEZ-FONTES, 2007). Desta forma, a aplicação de B pode aumentar a 

assimilação de N devido ao estímulo da atividade da nitrato redutase. 

 Embora a aplicação de AS isolado não tenha alterado a atividade da nitrato redutase na 

variedade cultivada NS-7114-RR (Tabela 5), Kumar, Kumar e Bandana (2010); Aydin e 

Nalbantoğlu (2011) e Hayat et al. (2012) observaram aumento na atividade da nitrato redutase 

após a aplicação de AS em pepino (Cucumis sativus L), espinafre (Spinacia oleracea L.) e 

grão-de-bico (Cicer arietinum L.), respectivamente. De acordo estes autores, o AS aumenta a 

estabilidade da enzima, aumento a sua atividade. Ainda, o AS aumenta a estabilidade da 

estrutura da membrana e sua fluidez, o que facilita a absorção dos nutrientes, inclusive o 

nitrato, o qual estimula a atividade da enzima. Em trabalho mais recente, Hayat et al. (2014) 

observaram que a aplicação de 10
-5

 M AS aumentou a atividade da nitrato redutase, glutamina 

sintetase (GS), glutamato sintase (GOGAT) e glutamato dehidrogenase (GDH) em plantas de 

grão-de-bico. Desta forma, a aplicação de AS estimula o metabolismo do nitrogênio, o que 

pode repercutir em maior crescimento das plantas tratadas. 

 Quando houve associação dos tratamentos, os resultados repercutiram o efeito da 

aplicação isolada. Assim, na NA-5909-RG, somente a aplicação de KIN + AS + B não 

reduziu a atividade da nitrato em relação ao Controle. No entanto, na NS-7114-RR, apenas 

para a aplicação de KIN, AS e LC + AS + B não houve aumento na atividade da enzima em 

relação ao Controle. Desta forma, a associação de LC com KIN + AS, KIN + B e KIN + AS + 

B incrementou a atividade da enzima em 29,4% em relação ao LC isolado, respectivamente. 

Apenas quando o AS foi associado com LC + B não houve aumento em relação ao AS 

isolado. Estes resultados mostram que quando as aplicações são realizadas associadas os 

efeitos são potencializados, provavelmente devido à maior possibilidade de ações na planta. 
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No entanto, para o B, apenas a sua associação com KIN proporcionou aumento na atividade 

da enzima em relação ao B isolado (Tabela 5). 

 Salvagiotti et al. (2008) avaliaram mais de 600 dados de campo em sua revisão, 

concluíram que, em média, 50-60% do N acumulado pela soja é fornecido pela fixação 

biológica, o que significa que a assimilação de N via nitrato do solo é fundamental para a 

planta. Desta forma, o aumento na assimilação de N via incremento na atividade da nitrato 

redutase é uma característica importante em sistemas que visam alto potencial produtivo de 

soja, principalmente nas fases de elevada demanda pela planta, como o início da formação das 

vagens, período em que foi realizada a avaliação. 

4.3.3 Teor de proteína na folha 

 Embora a variedade cultivada NA-5909-RG tenha apresentado maior assimilação de 

nitrogênio (constatado pela maior atividade da ANR), não observado aumento no teor de 

proteína na folha para esta variedade cultivada quando se analisa o Controle. No entanto a 

aplicação de KIN; LC + AS; LC + KIN + AS + B; KIN + AS e AS + B proporcionou aumento 

no teor de proteína solúvel total na folha da variedade cultivada NA-5909-RG, enquanto que a 

aplicação de AS; B; LC + B; LC + KIN + AS; LC + AS + B e KIN + AS + B repercutiu em 

maior teor de proteína nas folhas da variedade cultivada NS-7114-RR. Os demais tratamentos 

não diferiram significativamente (Tabela 6). Desta forma, as alterações no teor de proteína 

ocorreram em função da resposta distinta de cada uma das variedades cultivadas aos 

tratamentos aplicados. Em sementes, o acúmulo de proteína é dependente da disponibilidade 

de fotoassimilados e N (ROTUNDO et al., 2009). Acredita-se que o acúmulo de proteína na 

folha siga o mesmo comportamento. Desta forma, Zhao, Zheng e Arima (2014) concluíram 

que, embora exista relação entre o teor de proteína e a produtividade de soja, estes efeitos são 

dependentes da variedade cultivada utilizada. 

 O teor de proteína para na folha da variedade cultivada NA-5909-RG variou entre 41,4 

e 50,1 mg g
-1

 de matéria fresca. Nesta, a maior concentração foi observada com a aplicação de 

LC + KIN + AS + B, o qual foi 18,7% superior ao Controle. Nesta variedade cultivada, a 

aplicação de KIN, AS e B, isolados, incrementou o teor de proteína na folha em 5,7, 3,1 e 

4,3%, respectivamente, em relação ao Controle (Tabela 6). Assim sendo, estes dados não 

repercutem a ANR, pois para estes tratamentos foi observado redução na atividade da enzima, 

provavelmente esse efeito esteja mais relacionado a fixação biológica. Reguera et al. (2013) 

mostraram que plantas de arroz super expressando o gene ipt, o qual promove elevada 

produção de KIN, continham maior teor de proteína na folha sob condições de estresse, o que 
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foi correlacionado com a atividade da atividade nitrato e nitrito redutase. Desta forma, no 

presente trabalho, embora não tenha sido observado aumento na ANR, a aplicação de KIN 

aumentou o teor de proteína. 

 

Tabela 6 - Teor de proteína na folha (mg g
-1

 [MF]) após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), 

ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Teor de proteína (mg g

-1
 [MF]) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 42,2d
NS

 40,9d 

LC 41,4d
NS

 43,2c 

KIN 44,6cA 41,0dB 

AS 43,5cB 48,5aA 

B 44,0cB 47,2bA 

LC + KIN 44,9c
NS

 43,5c 

LC + AS 47,8bA 44,6cB 

LC + B 44,4cB 47,0bA 

LC + KIN + AS 43,7cB 49,5aA 

LC + KIN + B 42,4dB 47,4bA 

LC + AS + B 44,1c
NS

 43,1c 

LC + KIN + AS + B 50,1aA 46,3bB 

KIN + AS 46,8bA 43,1cB 

KIN + B 40,7d
NS

 42,2d 

KIN + AS + B 47,7bB 50,1aA 

AS + B 48,0bA 42,4dB 

Média 44,8 45,0 

cv (%)  3,03 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 Em plantas com metabolismo fotossintético do tipo C3, como é o caso da soja, a 

RuBisCO é a proteína predominante e pode representar mais de 50% do total de proteína 

solúvel (SPREITZER; SALVUCCI, 2002) e entre 20-30% do nitrogênio presente na folha 

(EVANS; SEEMANN, 1989; MAKINO, 2003; KUMAR et al., 2002). Desta forma, os 

tratamentos que apresentar concentração de proteína na folha superior provavelmente 



 96 

possuíam elevada capacidade de assimilação de CO2, o que pode contribuir para maior 

produtividade. 

 Na NS-7114-RR, o teor variou entre 40,9 e 50,1 mg g
-1

 [MF], sendo que os maiores 

teores de proteína foram observados quando aplicou KIN + AS + B; LC + KIN + AS e AS. 

Neste caso, estes foram, em média, 20,7% superiores ao Controle. Para a aplicação de AS 

nesta variedade cultivada, o incremento em relação ao Controle foi de 18,6%, embora neste 

caso não tenha sido constado aumento na atividade da nitrato redutase nesta variedade 

cultivada (Tabela 6). Belkadhi et al. (2014) mostraram que a aplicação de AS aumenta o teor 

de proteína nas folhas de linho (Linum usitatissimum L.) em condições normais de 

desenvolvimento e submetidas ao estresse salino. Devido ao AS ser uma molécula 

sinalizadora, é provável que este cause alterações na expressão de genes (FOYER; NOCTOR, 

2005), o que ocasiona síntese de proteína (ZHANG; DU; KLESSIG, 1998) e mecanismos de 

reparo na membrana (BELKADHI et al., 2013), aumentando o teor de proteína. 

 O aumento de 15,4% no teor de proteína na folha em relação ao Controle 

proporcionado pela aplicação de B na variedade cultivada NS-7114-RR (Tabela 6) 

provavelmente é um efeito do incremento na ANR. Ainda, o B aumenta a estabilidade da 

parede celular e das membranas, além de manter a estabilidade do complexo que protege a 

nitrogenase para que esta não seja inativada pelo O2 (CAMACHO-CRISTÓBAL; 

GONZÁLEZ-FONTES, 2007), o que pode repercutir em maior assimilação em N. No 

entanto, mesmo sem aumento na ANR na variedade cultivada NA-5909-RG, houve aumento 

no teor de proteína na folha, o que indica que maior concentração de proteína na folha não 

necessariamente depende de maior ANR. 

 A aplicação de LC na variedade cultivada NS-7114-RR proporcionou incremento de 

5,6% em relação ao Controle (Tabela 6). Tal efeito pode estar relacionado ao aumento na 

ANR proporcionado por este tratamento nesta variedade cultivada. Além disso, como o LC 

manteve a planta com menor massa de matéria seca de folhas (Tabela 15), as proteínas 

mantiveram mais concentradas no tecido. 

 Os efeitos observados quando a aplicação foi realizada isolada repercutiram quando 

estes foram utilizados associados. Na variedade cultivada NA-5909-RG, quando o LC foi 

aplicado associado à KIN, AS e B, todos os posicionamentos contendo LC aumentaram o teor 

de proteína comparado ao LC isolado, exceto a aplicação de LC + KIN + B, sendo que o 

maior incremento foi observado para a associação entre LC + KIN + AS + B. Na variedade 

cultivada NS-7114-RR, todos os posicionamentos associados à KIN aumentaram o teor de 
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proteína comparada à KIN isolada, exceto quando associada ao B. Neste caso, o maior 

incremento foi observado para a aplicação de KIN + AS + B (Tabela 6). 

4.3.4 Índice Spad 

 O índice Spad foi modulado em função das variedades cultivadas e dos tratamentos 

utilizados (Tabela 7). No estádio V7, quando houve diferença significativa, apenas para a 

aplicação de B isolado não foi observado índice Spad superior na variedade cultivada NA-

5909-RG em relação à NS-7114-RR. No estádio R4, em todos os tratamentos que foi 

observada diferença significativa, o índice Spad foi superior na NA-5909-RG. Tais efeitos 

podem estar associados à maior ANR observada nesta variedade cultivada, o que proporciona 

maior acúmulo de clorofila. 

 Em plantas de milho (ROSTAMI et al., 2008; AMARANTE et al., 2010), arroz, aveia 

e trigo (ARGENTA et al., 2001), tem sido mostrado que o índice Spad apresenta relação com 

o teor de clorofila nas folhas. Desta forma, o maior índice Spad na  

NA-5909-RG mostra que as plantas desta variedade cultivada apresentam superior teor de 

clorofila nas folhas. O maior teor de clorofila é um indicativo da maior capacidade 

fotossintética destas plantas, no entanto, isto depende de outros fatores, como concentração de 

RuBisCO na folha, índice de colheita, entre outros (FRITSCHI; RAY, 2007). Assim, além da 

produção de fotoassimilados, a eficiência da variedade cultivada em realocar a energia 

produzida para a formação de estruturas reprodutivas também é uma característica importante 

para determinar a produtividade. No entanto, novas pesquisas com maior número de 

variedades cultivadas devem ser realizadas para confirmar esta hipótese, pois já é bastante 

difundido comercialmente que as variedades cultivadas de soja apresentam diferenças na 

coloração das folhas, embora não é conhecido se estas diferenças de cor são dependentes do 

grupo de maturação ou relacionadas às características genéticas. 

 No estádio V7, a aplicação de LC incrementou o índice Spad em 1,8% em relação ao 

Controle, no entanto a aplicação de KIN, AS e B não alterou esta variável na variedade 

cultivada NA-5909-RG. Na variedade cultivada NS-7114-RR, apenas a aplicação de B 

isolado não reduziu o índice em relação ao Controle. No estádio R4, na variedade cultivada 

NA-5909-RG, a aplicação de LC, AS e B isolados aumentou o índice Spad em média em 

1,2% comparado ao Controle, enquanto que a KIN isolada não interferiu nesta variável. Na 

variedade cultivada NS-7114-RR, a aplicação de LC reduziu o índice Spad em 5,5% em 

relação ao Controle. Nesta variável, a aplicação de KIN, AS e B não interferiu no índice Spad 

(Tabela 7). 
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 Embora a KIN isolada não tenha proporcionado efeitos no índice Spad na variedade 

cultivada NA-5909-RG, quando a KIN foi associada ao LC + AS, LC + B e LC + AS + B 

houve incremento de 4,7, 9,7 e 7,1%, respectivamente, em relação à KIN isolada. Na mesma 

variedade cultivada no estádio R4, associação de KIN com LC, LC + B, B e LC + AS + B 

proporcionou incremento de 7,8, 6,6, 9,5 e 5,9%, respectivamente no índice Spad em relação 

à KIN isolada. É importante ressaltar que destes tratamentos, apenas LC + KIN e LC + KIN + 

AS + B apresentaram aumento na atividade da ANR em relação à KIN isolada, o que significa 

que aumento no índice Spad não necessariamente depende de aumento na assimilação de N 

(Tabela 7). 

 As citocininas são importantes no processo de nodulação, pois estas atuam na divisão 

das células corticais e na organogênese do nódulo, o que pode contribuir para aumento no 

número de nódulos. Desta forma, trabalhos mostram que a aplicação de benzilaminopurina 

em Medicago sativa (FANG; HIRSCH, 1998) e Pisium sativum (LORTEAU; FERGUSON; 

GUINEL, 2001), enquanto que trans-zeatina estimulou a formação de nódulos em soja 

(TALLER; STURTEVANT, 1991). Assim, a aplicação de KIN pode ter estimulado a fixação 

biológica e contribuído para a produção de clorofilas, visto que, segundo Salvagiotti et al. 

(2008) este processo representa em torno de 50-60% do N acumulado pela planta de soja. 

Para a variedade cultivada NS-7114-RR, no estádio R4, houve redução de 5,9 e 3,5%, 

respectivamente em relação à KIN isolada, quando esta foi associada à LC + AS + B e AS + 

B, enquanto que as demais associações não proporcionaram efeitos em relação à KIN isolada 

(Tabela 7). 

 Na literatura, é claro o papel das citocininas no desenvolvimento de cloroplastos e na 

biossíntese de clorofila. Kusnetsov et al. (1998) observaram que a citocininas aumentam a 

estabilidade das enzimas que convertem o protoclorofilídeo em clorofilídeo. Na via de 

biossíntese das clorofilas, tem sido proposto que as citocininas são importantes em dois 

pontos: na síntese do ácido-5-aminolevulínico (ALA) e na fotoconversão do protoclorofilídeo 

em clorofilídeo (CORTLEVEN; SCHMÜLLING, 2015). Segundo Masuda et al. (1995) e 

Yaronskaya et al. (2006), as citocininas aumentam a atividade da Glutamil-tRNA redutase e 

da Glutamil-tRNA sintase, enzimas na via de conversão do ácido glutâmico, base da síntese 

das clorofilas, em ALA. Além disso, estudos mais recentes mostram que a citocinina alteram 

a transcrição de genes específicos na via de biossíntese do anel tetrapirrólico (TANAKA; 

KOBAYASHI; MASUDA, 2011). 

 Na avaliação no estádio V7 na variedade cultivada NA-5909-RG, a associação de LC 

com AS, B e KIN + B incrementou o índice Spad em 3,3, 3,5 e 4,3%, respectivamente, em 
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relação ao LC isolado, enquanto que a associação do LC com KIN reduziu o índice Spad em 

2%, em relação ao LC isolado. No estádio R4, na mesma variedade cultivada, quando o LC foi 

conjugado com AS e KIN + AS ocorreu redução média de 3,2% no índice Spad. Na variedade 

cultivada NS-7114-RR, apenas a associação entre LC + KIN + AS + B incrementou o índice 

Spad em relação ao LC isolado, quando avaliado no estádio V7. No estádio R4, na mesma 

variedade cultivada, apenas LC + AS + B e LC + KIN + AS + B não aumentaram o índice 

Spad em relação ao LC isolado (Tabela 7). O aumento no índice Spad proporcionado pela 

aplicação de LC pode estar relacionado ao fato do herbicida reduzir a divisão e expansão dos 

tecidos, concentrando a clorofila nas folhas. Assim, não necessariamente a aplicação de LC 

aumenta o teor de clorofila nas folhas, mas estas ficam mais concentradas devido à redução 

do porte das plantas. 
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Tabela 7 - Índice Spad após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), ácido salicílico (AS) e boro (B) 

na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
V7 R4 

NA-5909-RG NS-7114-RR NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 39,3c
NS

 39,3a 42,6bA 37,9aB 

LC 40,0bA 38,1bB 43,2aA 35,8bB 

KIN 38,0cA 36,5cB 40,9bA 37,1aB 

AS 38,7c
NS

 38,1b 42,8aA 36,8aB 

B 38,6cB 40,7aA 43,3aA 36,4aB 

LC + KIN 39,2cA 37,8bB 44,1aA 37,1aB 

LC + AS 41,3aA 35,2dB 41,4bA 36,7aB 

LC + B 41,1aA 38,7bB 43,3aA 37,6aB 

LC + KIN + AS 39,8bA 37,9bB 42,2bA 36,3aB 

LC + KIN + B 41,7aA 36,1dB 43,6aA 37,7aB 

LC + AS + B 40,4bA 37,3cB 44,2aA 34,9bB 

LC + KIN + AS + B 40,7b
NS

 39,4a 43,3aA 34,9bB 

KIN + AS 39,2cA 37,4cB 41,6bA 37,7aB 

KIN + B 39,1cA 34,8cB 44,8aA 34,6aB 

KIN + AS + B 38,7cA 37,0dB 41,9bA 35,8bB 

AS + B 38,3cA 39,8aB 44,2aA 36,6bB 

Média 39,6 37,8 42,9 36,5 

cv (%) 2,4 3,9 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 Em relação ao AS, trabalhos mostram o efeito deste na manutenção e síntese das 

clorofilas (KHAN; PRITHIVIRAJ; SMITH, 2003; BELKADHI et al., 2014; JAISWAL; 

PANDURANGAM; SHARMA, 2014). Algumas hipóteses têm surgido para explicar tal fato. 

De acordo com Jaiswal, Pandurangam e Sharma (2014), o aumento no teor de clorofila 

proporcionado pelo AS pode estar relacionado à maior disponibilidade de carboidratos, 

enquanto que Li et al. (1992) propõem que o AS inibe a atividade da ACC sintase, o que 

reduz a produção de etileno e diminui a degradação das clorofilas. Associado a isto, Abreu e 

Munne-Bosch (2009) sugerem que o AS reduz os danos causados na clorofila, estabilizando e 

mantendo estas. Desta forma, na variedade cultivada NA-5909-RG no estádio V7, a 
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associação de AS ao LC, LC + KIN e LC + KIN + B ocorreu incremento de 6,7, 2,8 e 5,2%, 

respectivamente, em relação ao AS isolado. No entanto, na mesma variedade cultivada no 

estádio R4, a associação de AS com LC, LC + KIN, KIN e KIN + B reduziu em média 2,4% o 

índice Spad em relação ao AS isolado (Tabela 7). 

 Poucas informações concretas existem em relação ao efeito do B no teor de clorofila, 

no entanto, algumas relações têm sido propostas. Uma das funções do B é manter a função e 

integridade das membranas, o que poderia evitar a degradação de estruturas nas células 

(BLEVINS; LUKASZEWSKI, 1998; BROWN et al., 2002). Associado a isto, segundo 

Cakmak e Römheld (1997), quando há deficiência de B, ocorre aumento na oxidação de 

compostos fenólicos pela polifenoloxidase, o que leva a produção de quinonas. As quinonas 

são conhecidas como altamente tóxicas e responsáveis pela geração de ERO, os quais causam 

danos na membrana celular (SHARMA et al., 2012; TAIZ; ZEIGER, 2013). Desta forma, a 

aplicação de B via folha pode estimular estas funções, reduzindo o nível de estresse nas 

plantas. Com base nisso, no estádio V7, na variedade cultivada NA-5909-RG, a associação de 

B com LC, LC + KIN e LC + KIN + AS proporcionou aumento de 7,3, 8,0 e 5,4%, 

respectivamente, em relação ao B isolado. No entanto, no estádio R4, a associação de B com 

KIN + AS reduziu o índice Spad em 3,2% em relação B isolado, enquanto que as demais 

associações contendo B não interferiram no índice Spad comparado com o B isolado (Tabela 

7). 

4.3.5 Metabolismo oxidativo 

 Quanto ao metabolismo oxidativo (atividade da SOD, POD, teor de H2O2 e 

peroxidação lipídica), analisando as duas variedades cultivadas dentro de cada tratamento, a 

aplicação de LC, LC + B, LC + KIN + AS, LC + KIN + B e KIN + AS + B na variedade 

cultivada NA-5909-RG, incrementou a atividade da SOD comparado a variedade cultivada 

NS-7114-RR, enquanto que o Controle e a aplicação de B, KIN + AS, KIN + B e AS + B na 

NS-7114-RR proporcionou maior atividade da SOD em relação à variedade cultivada NA-

5909-RG. Desta forma, é possível observar que os tratamentos modularam a atividade da 

SOD em função da variedade cultivada utilizada. No entanto, ao analisar o tratamento 

Controle observa-se que a NS-7114-RR apresenta atividade da SOD superior à NA-5909-RG. 

Os demais tratamentos não apresentaram diferença significativa entre as variedades cultivadas 

(Tabela 8). Embora exista poucas informações a respeito do efeito de variedades cultivadas na 

alteração do metabolismo oxidativo, alguns autores têm relatado que plantas que são mais 
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tolerantes aos estresses apresentam atividade da SOD superior em relação às plantas sensíveis 

(RAHMAN et al., 2004; ABEDI; PAKNIYAT, 2010; RAO et al., 2013). 

 Em relação aos efeitos da aplicação foliar dentro de cada variedade cultivada, a 

utilização de B na NA-5909-RG reduziu a atividade da SOD em 13,5% em relação ao 

Controle, enquanto que a aplicação de LC, KIN, AS e B, isolados, na variedade cultivada NS-

7114-RR, reduziram a atividade da SOD em 25,2, 13,4, 16,5 e 13,4% em relação ao Controle 

respectivamente (Tabela 8). A superóxido dismutase (SOD) tem sido colocada como 

importante enzima na tolerância de plantas ao estresse, pois constitui a primeira linha de 

defesa contra os efeitos tóxicos da alta concentração de ERO. Esta enzima remove O2
-
 

catalisando sua dismutação em H2O2 + O2 (GILL; TUTEJA, 2010). 

 A resposta distinta das variedades cultivadas pode estar relacionada ao seu 

comportamento fisiológico, determinado em função do grupo de maturação. Devido à  

NA-5909-RG ser de ciclo menor (grupo de maturação 6.7) comparado à NS-7114-RR (grupo 

de maturação 7.1), acredita-se que sua atividade fisiológica seja mais intensa, o que torna essa 

mais suscetível a estresses e menos responsiva aos efeitos estressantes (LC) e hormonais (KIN 

e AS). Outra hipótese é que variedades cultivadas distintas podem utilizar várias vias de 

desintoxicação. 

 A redução na atividade da SOD proporcionada pelo LC pode estar relacionada a duas 

hipóteses. Inicialmente, a elevada produção de O2
-
 causada pela ação do LC pode gerar 

elevado nível de degradação celular, o que causaria peroxidação das membranas e reduziria a 

atividade da enzima (HESS, 2000; GRAHAM, 2005). Posteriormente, a degradação do 
1
O2, 

principal espécie reativa formada pela ação do LC, não é realizado por vias enzimáticas. Tem 

sido relatado que a desintoxicação do 
1
O2 é realizada pela glutationa, prolina, α-tocoferóis e 

carotenoides. Desta forma, não era esperado elevada atividade da SOD neste tratamento 

(GILL; TUTEJA, 2010). 

 Segundo Zwack e Rashotte (2015), os efeitos da KIN no estresse oxidativo são 

contrastantes. No presente trabalho houve redução na atividade da SOD após a aplicação de 

KIN na variedade cultivada NS-7114-RR, o que poderia indicar menor nível de estresse. 

Rivero et al. (2007) e Rivero, Shulaev e Blumwald (2009) mostraram que a superexpressão de 

genes relacionados à síntese de KIN proporcionam maior tolerância ao deficit hídrico. No 

entanto, sob condições de elevado estresse, o efeito da KIN em promover o crescimento de 

plantas poderia diminuir esta tolerância ao estresse, pois o estímulo ocorreria em condições 

em que não há atividade fisiológica suficiente para manter o crescimento (ZWACK; 

RASHOTTE, 2015). 
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 O AS já tem sido relatado inibindo a atividade de enzimas antioxidantes. Durante a 

indução à resistência a doenças que este promove, ocorre a inibição das enzimas 

antioxidantes, com o objetivo de aumentar a concentração de ERO (KHOKON et al., 2011), 

as quais funcionam como moléculas sinalizadoras nesta e em outras ações. Desta forma, era 

esperada a redução na atividade das enzimas após a aplicação de AS. No entanto, o aumento 

na concentração de ERO pode estimular a atividade das enzimas posteriormente, o que 

aumenta a tolerância a estresses (KANG et al., 2012; HERRERA-VÁSQUEZ; SALINAS; 

HOLUIGUE, 2015). 

 A aplicação de B isolado reduziu a atividade da SOD em 13,6 e 13,4% na variedade 

cultivada NA-5909-RG e NS-7114-RR, respectivamente (Tabela 8). A deficiência de B tem 

sido relacionada à redução na concentração de ascorbato e glutationa, compostos 

antioxidantes importantes na detoxificação de ERO (CAMACHO-CRISTÓBAL; 

GONZÁLEZ-FONTES, 2007). Desta forma, a aplicação de B via folha pode ter reduzido o 

nível de estresse na planta via metabolismo não enzimático, o que reduziu a atividade das 

enzimas antioxidantes. 

 O efeito B observado quando este foi aplicado isolado repercutiu quando este foi 

associado com os demais tratamentos. Dessa forma, a aplicação de B, LC + KIN + B, LC + 

AS + B, LC + KIN + AS + B, KIN + AS e AS + B na variedade cultivada NA-5909-RG 

reduziu a atividade da SOD em 13,4% comparados aos demais tratamentos. Nesta variedade, 

comparando a aplicação de LC isolado e suas associações, o posicionamento de KIN + B, AS 

+ B e KIN + AS + B junto ao LC reduziram a atividade da SOD (Tabela 8). 

 Na variedade cultivada NS-7114-RR, todos os posicionamentos reduziram a atividade 

da SOD comparado aos demais tratamentos, o que repercute o efeito individual observado 

quando foram aplicados isolados, exceto a aplicação de KIN + B. O maior decréscimo foi 

observado quando aplicado LC + KIN + AS. Quando comparado o efeito isolado do LC e 

suas associações, o posicionamento de B, KIN + AS e KIN + B junto ao LC, reduziram a 

atividade da SOD (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD, U µg
-1

 [proteína]) após o posicionamento de 

lactofen (LC), cinetina (KIN), ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos 

de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
SOD (U µg

-1
 [proteína]) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 11,1aB 12,7aA 

LC 12,3aA 9,5dB 

KIN 11,4a
NS

 11,0c 

AS 11,5a
NS

 10,6c 

B 9,6cB 11,0cA 

LC + KIN 11,5a
NS

 11,6b 

LC + AS 11,4a
NS

 10,9c 

LC + B 11,9aA 4,9fB 

LC + KIN + AS 11,6aA 4,1gB 

LC + KIN + B 10,5bA 7,8eB 

LC + AS + B 10,5b
NS

 11,1c 

LC + KIN + AS + B 10,3b
NS

 10,0d 

KIN + AS 9,8cB 11,2cA 

KIN + B 11,9aB 13,1aA 

KIN + AS + B 11,1aA 9,9dB 

AS + B 9,3cB 11,7bA 

Média 11,0 10,1 

cv (%) 5,58 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 A atividade da POD no tratamento Controle na variedade cultivada NA-5909-RG foi 

25,4% inferior à NS-7114-RR (Tabela 9), o qual repercute o comportamento observado na 

atividade da SOD. Desta forma, acredita-se que variedades cultivadas com ciclo mais rápido 

apresentam menor atividade de enzimas relacionadas à tolerância aos estresses. Uma hipótese 

que justifica tal comportamento é que devido ao rápido desenvolvimento destas variedades 

cultivadas, a maior parte da energia produzida é prioritariamente direcionada para o 

crescimento e menos para a defesa contra fatores bióticos e abióticos, o que torna estas mais 
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sensíveis a estresses. Além disso, estas variedades cultivadas podem utilizar outras vias para 

detoxificação celular. 

 Na variedade cultivada NA-5909-RG, a aplicação de KIN (sem diferença significativa) 

isolada reduziu a atividade da POD em 4,5%, enquanto que a utilização de LC, AS e B, 

isolados incrementou a atividade da POD em 23,9, 5,7 e 4,5%, respectivamente, comparado 

ao Controle. Na variedade cultivada NS-7114-RR, a aplicação de LC isolado não alterou a 

atividade da POD em relação ao Controle, enquanto que a aplicação de KIN, AS e B, 

isolados, reduziram a atividade da POD em 8,5, 26,3 e 26,3% em relação ao Controle, 

respectivamente (Tabela 9). Tal comportamento mostra que existe respostas distintas em 

relação a variedade cultivada utilizada. Desta forma, antes de posicionar produtos com efeitos 

fisiológicos nas plantas, é necessário entender o comportamento de cada material genético. Na 

NS-7114-RR, estes resultados mostram que a redução na atividade da SOD repercutiu em 

menor atividade da POD. 

 Os resultados obtidos com a aplicação isolada de LC, KIN, AS e B na NA-5909-RG 

mostram que mesmo sem haver aumento na formação de H2O2 via superóxido dismutase, 

ocorreu alteração na degradação desta molécula via peroxidase. Algumas hipóteses podem ser 

utilizadas para explicar estes efeitos. Primeiramente, além do H2O2 ser gerado a partir da 

SOD, este também pode ser produzido via glicolato oxidase durante a fotorrespiração, durante 

a degradação das purinas e durante a β-oxidação (KARUPPANAPANDIAN et al., 2011), o 

que significa que mesmo sem alteração na atividade da SOD, pode haver elevada quantidade 

de H2O2. Ainda, pode haver sensibilidade diferente para cada uma das enzimas aos 

tratamentos aplicados. 

 A redução na atividade da POD proporcionada pelo AS é resultado da inibição da 

atividade das enzimas antioxidantes causada pelo hormônio. Uma das primeiras alterações nas 

células durante a infecção de patógenos é o aumento na concentração de ERO. Estas ERO 

atuam como moléculas sinalizadoras para a produção de compostos relacionados à defesa de 

plantas, entre eles o AS. Ainda, o AS inibe a atividade de enzimas antioxidantes, o que induz 

aumento na concentração de ERO, importantes para a sinalização da expressão de genes 

relacionados à defesa (VIDHYASEKARAN, 2015). 

 Analisando os efeitos das associações, todas, exceto a aplicação de AS + B, 

aumentaram a atividade da POD em relação ao Controle. Em relação à associação de KIN 

com LC, AS e B, todas as combinações aumentaram a atividade da POD em relação à KIN 

isolada. Quanto ao LC, a associação deste com AS e KIN + AS + B reduziu a atividade da 

POD. Para o AS, a aplicação conjugada deste com LC + KIN e LC + B aumentou a atividade 
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da POD em 31,2 e 18,3%, respectivamente, em relação ao AS isolado, enquanto que a 

associação apenas com B reduziu a atividade da POD em 9,7%. A associação do B com LC, 

LC + KIN e LC + AS incrementou a atividade da POD em 25, 18,5 e 19,6%, respectivamente 

em relação ao B isolado (Tabela 9). O incremento na atividade da POD indica aumento na 

degradação do H2O2, o qual pode tornar estas plantas mais tolerantes a condições estressantes 

(KARUPPANAPANDIAN et al., 2011). No entanto, é necessário avaliar se a elevada 

atividade da enzima foi suficiente para reduzir os danos nas células. 

 Os resultados da aplicação isolada de KIN, AS e B na variedade cultivada NS-7114-

RR refletem o comportamento observado para a SOD nesta variedade cultivada. A menor 

atividade da SOD nestes tratamentos reduziu a formação de H2O2, exigindo desta forma, 

menor atividade da POD. Em relação às associações, a aplicação de LC + KIN + AS, KIN + 

AS, KIN + B e KIN + AS + B reduziram a atividade da POD em 6, 11,9, 15,3 e 28%, 

respectivamente, em relação ao Controle (Tabela 9). Tal comportamento mostra que os efeitos 

proporcionados quando estes foram utilizados isolados refletiram nas associações.  

 Analisando os efeitos da AS, exceto quanto este foi aplicado junto com KIN + B, 

todas as outras associações aumentaram a atividade da POD em relação ao AS isolado. O 

mesmo comportamento foi observado para o B e suas associações. Comparando os efeitos do 

LC, quando este foi associado à KIN + AS houve redução na atividade da POD em 10,5%, 

comparado ao LC isolado (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Atividade da enzima peroxidase (POD, µmol [purpurogalina] min
-1

 mg
-1

 [proteína]) após o 

posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de 

soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
POD (µmol [purpurogalina] min

-1
 mg

-1
 [proteína]) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 0,088cB 0,118aA 

LC 0,109aB 0,124aA 

KIN 0,085cB 0,108bA 

AS 0,093b
NS

 0,087d 

B 0,092b
NS

 0,087d 

LC + KIN 0,113a
NS

 0,120a 

LC + AS 0,100bB 0,117aA 

LC + B 0,115a
NS

 0,116a 

LC + KIN + AS 0,122aA 0,111bB 

LC + KIN + B 0,109a
NS

 0,118a 

LC + AS + B 0,110aB 0,125aA 

LC + KIN + AS + B 0,098bB 0,117aA 

KIN + AS 0,093bB 0,104bA 

KIN + B 0,092b
NS

 0,100c 

KIN + AS + B 0,097bA 0,085dB 

AS + B 0,084cB 0,115aA 

Média 0,100 0,110 

cv (%) 6,18 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 A concentração de H2O2 na folha variou em função da variedade cultivada utilizada. 

Desta forma, a NA-5909-RG apresentou teor de H2O2, em média, 11,5% inferior à NS-7114-

RR. A aplicação isolada de LC, KIN, AS e B na variedade cultivada NA-5909-RG reduziu, 

em média, 18,1% a concentração de H2O2 em relação ao Controle, respectivamente, enquanto 

que a aplicação de LC, KIN e B incrementaram a concentração de H2O2 em 39,9, 39,9 e 

26,2% em relação ao Controle, respectivamente, na variedade cultivada NS-7114-RR (Tabela 

10). 
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 Os resultados da aplicação isolada na variedade cultivada NA-5909-RG mostram que 

o aumento na atividade da POD em relação ao Controle após a aplicação de LC, AS e B foi 

suficiente para reduzir a concentração de H2O2. No entanto, quando estes foram aplicados 

associados, todos os posicionamentos incrementaram a concentração de H2O2 em relação à 

aplicação isolada, sendo o maior aumento observado no tratamento que recebeu a aplicação 

de AS + B. Os resultados da aplicação isolada de LC, KIN, AS e B na NS-7114-RR 

repercutem a menor atividade da POD após a aplicação de KIN e B, isolados (Tabela 10). Em 

relação ao LC, devido este herbicida causar danos nas membranas, ocorre aumento na 

formação de ERO (MATRINGE et al., 1989), o que é comprovado pelo resultado acima. 

 Embora o H2O2 cause danos às células quando em altas concentrações, em baixa 

concentração este tem sido relacionado às várias vias de sinalização em plantas, entre elas, 

rotas que medeiam respostas à infecção de patógenos, estresses ambientais, morte celular 

programada e diferentes estímulos ambientais (MILLER et al., 2010; MITTLER et al., 2004). 

Além disso, ERO formados nas plantas também podem também ser canalizados para atuar 

como sinalizadores de estresse para ativar a aclimatação e mecanismos de defesa, que por sua 

vez poderia reduzir o estresse oxidativo associado ao estresse (MILLER; SHULAEV; 

MITTLER, 2008). 

 Analisando os efeitos do LC, quando este foi aplicado associado à KIN, AS, KIN + B, 

AS + B e KIN + AS + B, houve redução de 7,5, 9,1, 23,9, 11,4 e 12,5%, respectivamente, no 

teor de H2O2 em relação à aplicação isolada do LC. Avaliando os efeitos da KIN, quando esta 

foi aplicada associada com LC, LC + B, LC + AS + B, AS, B e AS + B houve redução de 7,8, 

24,2, 12,9, 10,2, 25,8 e 27,7% em relação à KIN isolada (Tabela 10). Tais resultados mostram 

que as aplicações associadas reduzem o nível de moléculas de H2O2, o qual pode causar danos 

nas membranas. 

 Em relação aos efeitos do AS, a aplicação associada com LC, LC + KIN, LC + B, LC 

+ KIN + B e KIN foi observado aumento no teor de H2O2 em relação à aplicação de AS 

isolado. Quando se avalia os efeitos do B, a associação deste com LC aumentou a 

concentração de H2O2 em 10,8% em relação ao B isolado, enquanto que a associação com LC 

+ KIN, KIN, KIN + AS e AS reduziu o teor de H2O2 em 16, 17,7, 19,9 e 16,5%, 

respectivamente (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Teor de peróxido de hidrogênio (H2O2, µmol g
-1 

[MF]) após o posicionamento de lactofen (LC), 

cinetina (KIN), ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas 

(MG). 2015 

Tratamentos 
H2O2 (µmol g

-1 
[MF]) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 16,2dB 18,3dA 

LC 13,8eB 25,5bA 

KIN 12,5eB 25,6bA 

AS 13,3eB 19,8dA 

B 13,5eB 23,1cA 

LC + KIN 21,5bB 23,6cA 

LC + AS 18,3cB 23,2cA 

LC + B 18,0cB 25,6bA 

LC + KIN + AS 19,1cB 33,2aA 

LC + KIN + B 14,8dB 19,4dA 

LC + AS + B 15,9dB 22,6cA 

LC + KIN + AS + B 17,2cB 22,3cA 

KIN + AS 15,9dB 23,0cA 

KIN + B 19,3c
NS

 19,0d 

KIN + AS + B 18,4c
NS

 18,5d 

AS + B 24,2aA 19,3dB 

Média 17,0 22,6 

cv (%) 4,77 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 Quando os metabolismos enzimáticos e não enzimáticos não são capazes de degradar 

os radicais livres produzidos, ocorre a peroxidação lipídica das membranas, o que pode causar 

a morte da célula (GILL; TUTEJA, 2010). Desta forma, os tratamentos e as variedades 

cultivadas utilizadas alteraram a peroxidação lipídica (Tabela 11, Anexo H, Anexo I). Na NA-

5909-RG os menores valores de peroxidação lipídica foram observados no tratamento que 

recebeu a aplicação de AS, LC + KIN e no Controle, enquanto que na NS-7114-RR, a menor 

peroxidação lipídica foi observado no Controle, KIN + B, AS + B, KIN + AS + B e LC + KIN 

+ AS + B. Na média entre todos os tratamentos e no Controle, a variedade cultivada NA-
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5909-RG apresentou peroxidação lipídica 14,3 e 9,3% inferior a NS-7114-RR, 

respectivamente (Tabela 11, Anexo H). 

 

Tabela 11 - Peroxidação lipídica (PL, nmol [TBARS] g
-1

 MF]) após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina 

(KIN), ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Peroxidação lipídica (nmol [TBARS] g

-1
 [MF]) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 78,1eB 86,1fA 

LC 86,2dB 123,5bA 

KIN 73,4fB 98,5eA 

AS 81,1eB 101,4eA 

B 88,6dB 97,9eA 

LC + KIN 79,8eB 116,3cA 

LC + AS 88,2dB 119,2cA 

LC + B 91,3cB 100,3eA 

LC + KIN + AS 92,1cB 138,9aA 

LC + KIN + B 93,7c
NS

 95,9e 

LC + AS + B 98,4bB 109,0dA 

LC + KIN + AS + B 86,9d
NS

 86,3f 

KIN + AS 67,5fB 98,7eA 

KIN + B 88,1d
NS

 86,8f 

KIN + AS + B 108,8aA 88,5fB 

AS + B 94,3cA 83,1fB 

Média 87,3 101,9 

cv (%) 3,77 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 Na variedade cultivada NA-5909-RG, a aplicação de KIN isolada reduziu a 

peroxidação lipídica em 6,0%, enquanto que a aplicação de LC e B, isolados, aumentou a 

peroxidação lipídica em 10,4 e 13,4% em relação ao Controle, respectivamente. Desta forma, 

o aumento na atividade da POD e redução na concentração de H2O2 quando aplicado LC e B, 

isolados, não foi suficiente para reduzir o nível de estresse oxidativo nas células. Na variedade 

cultivada NS-7114-RR, a aplicação de isolada de LC, KIN, AS e B incrementou a 
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peroxidação lipídica em 43,4, 14,4, 17,8 e 13,7%, respectivamente, em relação ao Controle 

(Tabela 11, Anexo H), o que pode ser resultado da redução na atividade da SOD, POD, e 

consequentemente aumento na concentração de H2O2. 

 Em relação aos efeitos da associação de KIN com LC, AS e B na variedade cultivada 

NA-5909-RG, todos os posicionamentos, exceto a aplicação de KIN + AS, aumentaram a 

peroxidação lipídica em relação à KIN isolada, sendo o maior aumento no tratamento KIN + 

AS + B. A aplicação de KIN associado ao LC reduziu a peroxidação lipídica em 7,4% em 

relação ao LC isolado. Isso mostra que a aplicação de KIN associado ao LC poderia reduzir o 

nível de estresse proporcionado pelo herbicida, o que pode estar associado ao aumento na 

atividade da SOD e POD e redução na concentração de H2O2. No entanto, a associação com 

B, KIN + AS, KIN + B e AS + B aumentou, em média, 8,9% da peroxidação lipídica em 

relação ao LC isolado. A associação entre AS reduziu a peroxidação lipídica em relação ao 

AS isolado apenas quando este foi associado com KIN (Tabela 11, Anexo H). 

 Na variedade cultivada NS-7114-RR, exceto quando o LC foi associado à KIN + AS, 

em todos os demais posicionamentos houve redução da peroxidação lipídica em relação ao 

LC isolado. Neste caso, a maior redução ocorreu quando o LC foi associado KIN + AS + B 

(Tabela 11, Anexo I). Estes resultados mostram que a utilização de LC em soja deve ser 

acompanhada de substâncias que reduzem o estresse proporcionado pelo herbicida. 

 Apenas quando a KIN foi associada ao B e AS + B na variedade cultivada NS-7114-

RR houve redução na peroxidação lipídica em relação à KIN isolada, sendo as reduções de 

11,9 e 10,2%, respectivamente. Além disso, quando a KIN foi associada ao LC e LC + AS 

ocorreu incremento de 18,1 e 41,0% em relação à KIN isolada, respectivamente. Em relação 

às associações com AS, apenas quanto este foi conjugado com LC + KIN + B, KIN + B e B 

houve redução da peroxidação lipídica em relação ao AS isolado. Quando o B foi aplicado 

associado à LC + KIN + AS, KIN, KIN + AS e AS ocorreu redução média de 12% em relação 

ao B isolado (Tabela 11, Anexo I). 

4.3.6 Teor de prolina 

 Na média entre todos os tratamentos e comparando apenas o Controle, o teor de 

prolina na variedade cultivada NA-5909-RG foi superior em 54,5 e 46,8% em relação à NS-

7114-RR, respectivamente. Na NA-5909-RG, a aplicação isolada de AS e B reduziu o teor de 

prolina em 58,7 e 15,1%, respectivamente, em relação ao Controle. Tal comportamento pode 

ter contribuído para a maior peroxidação lipídica no tratamento que recebeu B. No entanto, a 

aplicação de LC aumentou em 18,1% (Tabela 12). Desta forma, o aumento no teor de prolina 
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não foi suficiente para reduzir o estresse oxidativo após a aplicação de LC nesta variedade 

cultivada. 

 

Tabela 12 - Teor de prolina (µmol [prolina] g
-1

 [MF]) após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), 

ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Prolina (µmol [prolina] g

-1
 [MF]) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 2,98bA 2,03aB 

LC 3,52aA 1,59bB 

KIN 3,02bA 1,64bB 

AS 1,23gB 1,56bA 

B 2,53cA 1,30cB 

LC + KIN 1,59fB 2,17aA 

LC + AS 1,51fA 1,16cB 

LC + B 2,31cA 1,98aB 

LC + KIN + AS 2,44cA 1,65bB 

LC + KIN + B 2,38cA 1,52bB 

LC + AS + B 1,09h
NS

 1,04d 

LC + KIN + AS + B 1,83eA 0,66eB 

KIN + AS 1,37gA 0,75eB 

KIN + B 2,02dA 0,93dB 

KIN + AS + B 0,76i
NS

 0,68e 

AS + B 2,49cA 0,69eB 

Média 2,07 1,34 

cv (%) 7,79 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 Na NS-7114-RR quando LC, KIN, AS e B foram aplicados isolados houve redução de 

21,7, 19,2, 23,2 e 36,0% em relação ao Controle, respectivamente (Tabela 12). Estes 

resultados mostram que o aumento na peroxidação lipídica nestes tratamentos pode estar 

relacionado à redução no metabolismo antioxidante e diminuição na concentração de prolina. 

A concentração de prolina em plantas tem sido relatada como uma das principais alterações 

em condições de estresse. Esse aminoácido atua como protetor das estruturas celulares, capaz 
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de proteger a estrutura das proteínas e a atividade de várias enzimas, entre elas, a nitrato 

redutase, possui papel antioxidante e na manutenção do balanço redox das células 

(SZABADOS; SAVOURÉ, 2010). Além disso, uma molécula de prolina pode produzir 30 

ATP, o que auxilia as plantas a superar as condições estressantes (JAISWAL; 

PANDURANGAM; SHARMA, 2014). Desta forma, o maior acúmulo de prolina na 

variedade cultivada NA-5909-RG poderia tornar essa mais tolerante às condições estressantes. 

No entanto, tem sido relatado que incremento na concentração de prolina está relacionado ao 

maior nível de estresse que as plantas estão submetidas, especialmente deficit hídrico (KAVI-

KISHOR; SREENIVASULU, 2014). 

 A síntese de prolina nas plantas é tida como um processo dispendioso, pois este é um 

composto rico em energia. Este aminoácido é derivado do glutamato, o qual também é base 

para a síntese de outros aminoácidos (KAVI-KISHOR et al., 2005). Desta forma, alto 

acúmulo de prolina poderia limitar a disponibilidade de glutamato para a formação de 

compostos e estruturas importantes para o crescimento. Além disso, parte do carbono 

assimilado é realocado para a formação dos esqueletos de carbono necessário na formação do 

aminoácido, o que reduz a disponibilidade de energia para o crescimento (LATTANZIO et 

al., 2009). Assim, a maior produtividade está condiciona às plantas que apresentam eficiente 

regulação da distribuição da energia produzida para o crescimento e defesa (CARETTO et al., 

2015). 

 Quando se avalia o efeito do LC associado com KIN, AS e B, todas as associações 

reduziram o teor de prolina em relação ao LC isolado na variedade cultivada NA-5909-RG. 

Neste caso, a maior redução foi observada quando se aplicou LC + AS + B (Tabela 12). Estes 

resultados mostram que o incremento na peroxidação lipídica após aplicação de LC + B, LC + 

KIN + AS, LC + KIN + B e LC + AS + B pode estar associado ao menor nível de prolina, já 

que esta tem sido associada com a detoxificação celular. O menor investimento da variedade 

cultivada NA-5909-RG em prolina pode estar associado ao menor grupo de maturação, pois 

acredita-se que variedades cultivadas de ciclo muitos curtos necessitam ser extremamente 

eficientes na utilização dos recursos, devido ao limitado período de crescimento. Desta forma, 

deve ocorrer menor investimento em compostos de defesa, visto que estes são tidos como 

dispendiosos. 

 Todas as associações que continham KIN na variedade cultivada NA-5909-RG 

apresentaram redução no teor de prolina em relação à KIN isolada, sendo que o maior 

decréscimo foi observado quando se aplicou KIN + AS + B. Isso mostra que nem sempre 

redução no teor de prolina nas folhas significa redução no nível de estresse, pois neste caso, 
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foi observado decréscimo na peroxidação lipídica apenas nos após a aplicação de KIN + B e 

KIN + AS + B. Desta forma, em trabalhos que avaliam estresse em plantas, é necessário 

avaliar vários pontos regulatórios dentro do metabolismo antiestresse para tirar conclusões 

certeiras. Em relação à aplicação de AS, a associação com LC + B e KIN + B reduziu o teor 

de prolina em 11,4 e 38,2%, respectivamente, em relação ao AS isolado. As demais 

associações que continham AS apresentaram teor de prolina superior ao do AS isolado. 

Quando o B foi associado com LC + AS, LC + KIN + AS e KIN houve redução no teor de 

prolina de 56,9, 27,7 e 20,2% em relação ao B isolado, respectivamente (Tabela 12). 

 Analisando o efeito das associações que continham LC na variedade cultivada NS-

7114-RR, quando este foi conjugado com KIN e B, houve incremento no teor de prolina em 

36,4 e 24,5% em relação ao LC isolado. Desta forma, o aumento no teor de prolina também 

pode ter sido uma estratégia utilizada pela planta para redução do nível de estresse, pois estes 

tratamentos apresentaram menor peroxidação lipídica em relação ao LC isolado. No entanto, 

quando associado com AS, AS + B e KIN + AS + B ocorreu redução de 27, 34,6 e 58,5%, 

respectivamente. Nestes tratamentos também houve redução na peroxidação lipídica, o que 

indica que provavelmente estes proporcionaram menor nível de estresse na planta ou estas 

utilizaram outras vias para redução do estresse celular. Uma das estratégias poderia ser o 

aumento na atividade da SOD nos tratamentos que receberam LC + AS e LC + AS + B 

(Tabela 12). 

 A associação de KIN com LC incrementou o teor de prolina em 32,3% em relação a 

KIN isolada, enquanto que a associação com LC + AS + B, AS, B e AS + B reduziu o teor de 

prolina. Isso mostra que o LC causa estresse nas plantas (confirmado pelo aumento na 

peroxidação lipídica), no entanto, este pode ser amenizado quando a KIN, AS, B e suas 

combinações, exceto KIN + AS, são aplicados associados ao LC. Todas as associações com 

AS, exceto LC + KIN + AS, reduziram o teor de prolina em relação ao AS isolado. No 

entanto, foi observada redução na peroxidação lipídica apenas quando aplicado AS + B, KIN 

+ AS + B e LC + KIN + AS + B. Quando o B foi associado com LC e LC + KIN houve 

incremento de 52,3 e 16,9% no teor de prolina em relação ao B isolado, enquanto que os 

demais posicionamentos que continham B reduziram a concentração de prolina (Tabela 12). 

4.3.7 Massa de matéria seca de raiz, caule, folhas e vagens 

 O acúmulo de massa de matéria seca é uma característica importante para determinar a 

produtividade das plantas, pois está relacionada a eficiência de aproveitamento das condições 

do ambiente (luz, água e nutrientes). Incremento no acúmulo de massa de matéria seca de raiz 
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é um indicativo de maior capacidade de absorção de água e nutrientes a partir do solo, sendo 

estas plantas são potencialmente mais produtivas (COMAS et al., 2013). Dessa forma, os 

tratamentos utilizados alteram o acúmulo de massa de matéria seca de raiz, pois na avaliação 

realizada no estádio R3, a variedade cultivada NA-5909-RG apresentou superior acúmulo de 

massa de matéria seca de raiz em relação à NS-7114-RR quando foi aplicado LC + B, LC + 

KIN + B, LC + AS + B, LC + KIN + AS + B, KIN + AS e KIN + AS + B, enquanto que a 

variedade cultivada NS-7114-RR foi superior apenas no Controle e com a aplicação de KIN. 

Nos demais tratamentos não foram observadas diferenças estatística significativa entre as 

variedades cultivadas (Tabela 13). O maior acúmulo de massa de matéria seca de raiz na 

variedade cultivada NA-5909-RG (menor grupo de maturação e ciclo mais rápido) pode estar 

relacionado à elevada atividade fisiológica destas variedades cultivadas, devido ao rápido 

crescimento. Já foi citado anteriormente que esta variedade cultivada apresenta maior ANR e 

índice Spad e menor atividade da SOD e POD. 

 Na avaliação realizada no estádio R7, a variedade cultivada NS-7114-RR sempre 

apresentou massa de matéria seca de raiz superior em relação à NA-5909-RG quando foi 

observada diferença significativa (Tabela 13). A maior massa de matéria seca de raiz durante 

a fase reprodutiva é uma característica importante, pois proporciona maior absorção de água e 

nutrientes no período de elevada demanda (COMAS et al., 2013; BENDER; HAEGELE; 

BELOW, 2015). Desta forma, variedades cultivadas com maior grupo de maturação podem 

ser potencialmente mais produtivas, pois proporcionam maior absorção de água e nutrientes 

durante a fase reprodutiva. 

 Comparando as associações dentro de cada variedade cultivada, a aplicação de LC + 

KIN + AS + B proporcionou o maior incremento no acúmulo de massa de matéria seca de raiz 

na variedade cultivada NA-5909-RG no estádio R3, sendo este de 48,6% em relação ao 

Controle. A aplicação de KIN, AS e B isolados incrementou a massa de matéria seca de raiz 

em 23,8, 9,3 e 37,5%, respectivamente, em relação ao Controle (Tabela 13). Estes resultados 

refletem os efeitos constatados anteriormente, pois estes tratamentos proporcionaram maior 

teor de proteína na folha, menor concentração de H2O2, menor peroxidação lipídica para KIN 

e menor teor de prolina para AS e B. Isso significa que provavelmente estas plantas 

apresentaram incremento na fotossíntese líquida, o que proporcionou maior alocação de 

energia para o crescimento radicular, característica importante para manter a taxa de absorção 

de água e nutrientes durante o início do desenvolvimento reprodutivo, fase de elevada 

demanda. 
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 Embora a aplicação de LC não tenha proporcionado efeitos quando aplicado isolado, 

todas as associações contendo LC foram superiores ao LC isolado. Neste caso, o maior 

incremento foi observado no tratamento com LC + KIN + AS + B (Tabela 13). Isso mostra 

que para que o LC proporcione os maiores efeitos é necessário que este seja associado com 

substâncias estimulantes e redutoras de estresse. No trabalho realizado por Ferreira et al. 

(2011) a aplicação de LC proporcionou maior comprimento de raiz ao 14 DAA comparado 

com as plantas em foi aplicado LC + nitroprussiato de sódio. Tal comportamento significa 

que este herbicida não reduz o crescimento radicular, provavelmente por não ser de ação 

sistêmica. Ainda, devido à inibição temporária no crescimento da parte aérea proporcionado 

pelo LC (DAMIÃO FILHO; CORSO; ANDRADE, 1992), o que repercute na redução da 

altura, provavelmente proporciona maior transporte da energia produzida para as raízes, o que 

repercute em maior disponibilidade de energia para absorção e assimilação dos nutrientes do 

solo. No presente trabalho, a aplicação de LC não proporcionou maior crescimento radicular, 

o que sustenta a hipótese anterior. Desta forma, novos trabalhos que avaliem ao longo do 

tempo o efeito da LC em características fisiológicas e fenométricas da cultura de soja são 

necessários para elucidar tais hipóteses. 

 Na variedade cultivada NS-7114-RR, no estádio R3, o maior acúmulo de massa de 

matéria seca de raiz em relação ao Controle foi observado após a aplicação de KIN. Neste 

caso, este foi 14,9% superior ao Controle. Isso mostra que mesmo com maior nível de estresse 

(maior peroxidação lipídica em relação ao Controle), as plantas que receberam KIN isolada 

apresentaram elevada capacidade de produção de energia e alocação desta para as raízes. No 

entanto, todas as associações contendo KIN foram inferiores à KIN isolada. Além disso, a 

aplicação isolada de LC e AS reduziu a massa de matéria seca de raiz em 30,2 e 13,5%, 

respectivamente. A associação entre LC + KIN, LC + KIN + AS, LC + KIN + B e LC + AS + 

B incrementou 27,7, 13,5, 25,7 e 13,2%, respectivamente, no acúmulo de massa seca de raiz 

em relação à aplicação de LC isolado, o que realça a hipótese de que para obtenção dos 

melhores resultados com a aplicação de LC é necessário que este seja associado com outras 

substâncias. Nenhum tratamento em que houve a associação com AS, ocorreu aumento no 

acúmulo de massa de matéria seca de raiz em relação ao AS isolado. O mesmo 

comportamento foi observado para o B (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Massa de matéria seca de raiz (g planta
-1

) após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), 

ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
R3 R7 

NA-5909-RG NS-7114-RR NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 0,656eB 0,868bA 0,994a
NS

 1,047a 

LC 0,658e
NS

 0,606e 0,946a
NS

 1,008a 

KIN 0,812cB 0,997aA 0,806cB 1,044aA 

AS 0,717d
NS

 0,751c 0,908bB 1,052aA 

B 0,902b
NS

 0,840b 0,862bB 1,056aA 

LC + KIN 0,777c
NS

 0,774c 0,721cB 1,110aA 

LC + AS 0,707d
NS

 0,640e 0,974aB 1,082aA 

LC + B 0,789cA 0,568eB 0,779cB 1,066aA 

LC + KIN + AS 0,738d
NS

 0,688d 0,884bB 1,053aA 

LC + KIN + B 0,828cA 0,762cB 0,875b
NS

 0,809b 

LC + AS + B 0,810cA 0,686dB 0,867b
NS

 0,775a 

LC + KIN + AS + B 0,979aA 0,626eB 0,729cB 1,046bA 

KIN + AS 0,786cA 0,700dB 0,868bB 0,967aA 

KIN + B 0,784c
NS

 0,844b 0,861b
NS

 0,791b 

KIN + AS + B 0,876bA 0,738cB 0,968aB 1,095aA 

AS + B 0,786c
NS

 0,752c 0,776cB 1,067aA 

Média 0,79 0,74 0,86 1,00 

cv (%) 5,89 7,08 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 No estádio R7, a aplicação de KIN, AS e B na variedade cultivada reduziu o acúmulo 

de massa de matéria seca de raiz em relação ao Controle na variedade cultivada NA-5909-RG. 

Exceto quando o LC foi associado com AS, houve redução, em relação ao LC isolado, no 

acúmulo de massa de matéria seca de raiz nas associações que continham LC. Neste caso, os 

maiores decréscimos foram observados quando o LC foi associado à KIN, B e KIN + AS + B. 

Na variedade cultivada NS-7114-RR, a aplicação de LC + KIN + B, LC + KIN + AS + B e 

KIN + B reduziram a massa de matéria seca de raiz em relação aos demais tratamentos 

(Tabela 13). 
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 Os resultados observados anteriormente repercutiram acúmulo de massa de matéria 

seca de caule. Desta forma, no estádio R3, a massa de matéria seca de caule para o Controle 

foi 11,9% superior na NA-5909-RG em relação à NS-7114-RR. O mesmo comportamento foi 

observado quando se compara o valor médio entre todos os tratamentos para cada uma das 

variedades cultivadas. No estádio R7, os resultados se inverteram, sendo a maior massa seca 

de caule observada na variedade cultivada NS-7114-RR (Tabela 14). Embora não seja 

característica primordial em plantas leguminosas acumular alta quantidade de reservas no 

caule, a energia que foi armazenada durante o crescimento vegetativo pode ser remobilizada 

para ser utilizada durante o enchimento de grãos, o que pode proporcionar maior 

produtividade (VAN KEULER; WOLF, 1986; CHAVES et al., 2002). Ainda, a taxa de 

crescimento durante o estádio reprodutivo, período crítico para a produtividade da planta de 

soja, apresenta uma relação direta com o número de sementes produzidas por área. Desta 

forma, a maior massa de matéria seca de caule na variedade cultivada NS-7114-RR na 

segunda avaliação, a qual coincidiu com o final do período de enchimento de grãos, pode 

proporcionar maior produtividade nesta variedade cultivada. 

 Na primeira avaliação, os resultados da aplicação de KIN, AS e B, isolados, na NA-

5909-RG, repercutiram os efeitos observados na massa de matéria seca de raiz, pois se 

observou incrementos na massa de matéria seca de caule de 39,3, 18,6 e 54,8% em relação ao 

Controle, respectivamente, enquanto que para a aplicação de LC não foi observado diferença 

significativa. Na variedade cultivada NS-7114-RR, incrementos de 76,6 e 14,5% foram 

observados após a aplicação de KIN e B, respectivamente. Nesta variedade cultivada, a 

aplicação isolada de LC e não alterou a massa de matéria seca de caule em relação ao 

Controle. Na segunda avaliação, na variedade cultivada NA-5909-RG, apenas a aplicação de 

LC e o Controle foram inferiores aos demais tratamentos. Na variedade cultivada NS-7114-

RR, a aplicação de LC, KIN e B, isolados, reduziu o acúmulo de massa de matéria seca de 

caule em 7,6, 37 e 3,7%, respectivamente em relação ao Controle (Tabela 14). A redução da 

massa de matéria seca de caule na última avaliação pode estar relacionada à maior 

remobilização das reservas para os grãos. Como citado anteriormente, KIN e B são 

importantes para manutenção do transporte da energia para os órgãos dreno. 

 A redução proporcionada pela aplicação de LC da massa de matéria seca de caule na 

última avaliação pode estar relacionada a alguns fatores. O LC causa estresse nas plantas 

(maior peroxidação lipídica), o que reduz a eficiência fotossintética, diminuindo a produção 

de energia necessária para enchimento dos grãos. Isto causa redução da disponibilidade de 

energia e pode estimular maior dreno da energia armazenada no caule (YANG; ZHANG, 
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2006). No entanto, todos os tratamentos contendo LC apresentaram aumento no acúmulo de 

massa de matéria seca de caule em relação ao LC isolado. O maior incremento foi observado 

quando o LC foi associado à KIN + AS + B (Tabela 14), o que realça a hipótese que os 

melhores efeitos proporcionados pelo LC ocorrem quando este é aplicado associado a 

substâncias que reduzem o estresse gerado. 

 Embora o aumento na produção de matéria seca durante o período reprodutivo tenha 

sido correlacionado com maior produtividade na cultura de soja, Huyghe (1998) cita que em 

variedades cultivadas de crescimento indeterminado como as utilizadas no presente trabalho, 

possivelmente pode ocorrer competição entre o crescimento vegetativo e reprodutivo pela 

partição dos fotoassimilados, o que poderia levar à redução da produtividade. Desta forma, as 

conclusões devem ser tomadas com base em um conjunto de variáveis analisadas. 

 Na avaliação realizada no estádio R3, para a variedade cultivada NA-5909-RG, a KIN 

proporcionou efeito em relação à KIN isolada apenas quando foi associada à LC + AS + B. 

Quando o AS foi aplicado associado a LC + B e LC + KIN + B houve incremento de 11,7 e 

32,2%, respectivamente em relação ao AS isolado. Todas as associações contendo B, exceto 

LC + KIN + AS + B, reduziram o acúmulo de massa de matéria seca de caule em relação ao B 

isolado. Na variedade cultivada NS-7114-RR, no estádio R3, quando o LC foi associado à 

KIN, AS, KIN + AS e KIN + B ocorram incrementos de 29,3, 15,3, 21,8 e 6,2% em relação 

ao LC isolado, respectivamente, enquanto que os tratamentos LC + B e LC + KIN + AS + B 

apresentaram menor massa de matéria seca de caule em relação ao LC isolado. Todos os 

tratamentos contendo KIN foram inferiores à KIN isolada, sendo o maior decréscimo 

observado para LC + KIN + AS + B. A associação de AS com LC, LC + KIN e B 

incrementou a massa de matéria seca de caule em 6,6, 12,7 e 13,8% em relação ao AS 

isolado, respectivamente. Quando o B foi associado a LC + KIN, KIN, KIN + AS e AS houve 

incremento de 9,3, 22,8, 10,3 e 26,6% em relação ao B isolado, no entanto quanto associado 

ao LC e LC + KIN + B reduziu em 9,6 e 11,2%, respectivamente (Tabela 14). 

 Para a variedade cultivada NA-5909-RG, no estádio R7, todas as associações contendo 

LC e B foram superiores à aplicação isolada. Na segunda avaliação, na variedade cultivada 

NS-7114-RR, quando o LC foi associado à KIN, AS, B e KIN + B houve incremento de 5,9, 

14,2, 3,4 e 4,9%, respectivamente, na massa de matéria seca de caule em relação ao LC 

isolado. Exceto LC + KIN + AS + B, todas as demais associações contendo KIN foram 

superiores a KIN isolada. A associação de AS com LC aumentou a massa de matéria seca em 

9,1% em relação ao AS isolado. No entanto, a associação com LC + KIN, LC + B, LC + KIN 

+ B e KIN reduziu a massa de matéria seca de caule em 23,7, 14,1, 35,8 e 28,8%, 
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respectivamente, em relação ao AS isolado. Quando o B foi associado com LC, LC + KIN, 

KIN + AS e AS houve incremento de 7,4, 8,9, 4,6 e 6,6%, respectivamente, em relação ao B 

isolado. Na mesma época de avaliação, na variedade cultivada NS-7114-RR, a associação de 

LC com KIN + AS, AS + B e KIN + AS + B reduziu a massa de matéria seca de caule em 

relação ao LC isolado, enquanto que as demais associações proporcionaram incremento. 

Neste caso, o maior incremento foi observado para a associação entre LC + AS. Em relação às 

associações contendo KIN, apenas LC + KIN + AS + B não apresentou maior massa de 

matéria seca de caule em relação à KIN isolada (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Massa de matéria seca de caule (g planta
-1

) após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), 

ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
R3 R7 

NA-5909-RG NS-7114-RR NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 3,61eA 3,03dB 2,76bB 4,08bA 

LC 3,80eA 3,21dB 2,69bB 3,77cA 

KIN 5,03bB 5,35aA 3,02aA 2,57eB 

AS 4,28cA 3,47cB 2,87aB 4,27bA 

B 5,59aA 3,12dB 2,19cB 3,93cA 

LC + KIN 3,99d
NS

 4,15b 2,96aB 4,32bA 

LC + AS 4,29cA 3,70bB 2,94aB 4,66aA 

LC + B 4,86bA 2,82eB 3,08aB 4,22bA 

LC + KIN + AS 3,95d
NS

 3,91b 3,04a
NS

 3,26d 

LC + KIN + B 4,97bA 3,41cB 3,14aB 4,28bA 

LC + AS + B 4,78bA 3,15dB 3,26aB 3,67cA 

LC + KIN + AS + B 5,66aA 2,77eB 2,64a
NS

 2,74e 

KIN + AS 4,18cA 3,47cB 3,02a
NS

 3,04d 

KIN + B 4,15cA 3,83bB 3,14a
NS

 2,97d 

KIN + AS + B 4,37cA 3,44cB 3,18aB 4,11bA 

AS + B 4,05d
NS

 3,95b 3,22aB 4,19bA 

Média 4,47 3,55 2,95 3,76 

cv (%) 5,3 5,83 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 
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 Na primeira avaliação de massa de matéria seca de folhas, na média entre todos os 

tratamentos em cada variedade cultivada, a NA-5909-RG apresentou 23,9% de incremento em 

relação à NS-7114-RR, enquanto que na segunda avaliação a NS-7114-RR foi superior em 

45,6 e 105,9% no Controle e na média entre todos os tratamentos, respectivamente, em 

relação à NA-5909-RG (Tabela 15). A maior massa de matéria seca de folhas provavelmente 

proporcionou maior área foliar, a qual é importante para a manutenção de elevada produção 

de fotoassimilados (NELSON, 1986; BOARD; MODALI, 2005). Desta forma, a maior massa 

de matéria seca de folhas na variedade cultivada NS-7114-RR na última avaliação, a qual 

coincidiu com o final do período de enchimento de grãos, pode ter proporcionado maior 

produção de fotoassimilados, e assim, maior produtividade grãos. Já foi apresentado 

anteriormente que esta variedade cultivada apresentou período reprodutivo mais longo, o que 

é importante para obtenção de alta produtividade. Durante os estádios reprodutivos, a 

manutenção da área foliar é imprescindível, pois garante maior superfície de captação de luz e 

consequente produção de energia, o que torna estas plantas potencialmente mais produtivas 

(BOARD; MODALI, 2005). 

 A maior massa seca de caule observada na variedade cultivada NA-5909-RG na 

primeira avaliação quando KIN, AS e B foram aplicados isolados pode estar relacionada à 

maior área foliar, o que permitiu maior produção de energia para ser alocado no caule. Desta 

forma, no estádio R3, a aplicação de LC, KIN, AS e B, isolados, na variedade cultivada NA-

5909-RG incrementou a massa de matéria seca de folhas em 17,5, 25,9, 16,2 e 38,6%, 

respectivamente em relação ao Controle. Na variedade cultivada NS-7114-RR, a aplicação de 

KIN isolada proporcionou aumento de 45,4% na massa de matéria seca de folhas em relação 

ao Controle, o que pode ter contribuído para maior acúmulo de massa de matéria seca de 

caule neste tratamento. No entanto a aplicação de LC isolado reduziu em 13,5%. A aplicação 

de AS e B isolados não alterou o acúmulo de massa de matéria seca de folhas nesta variedade 

cultivada na primeira avaliação (Tabela 15). 

 Tais comportamentos mostram que há resposta distinta para variedades cultivadas com 

diferentes grupos de maturação, o que significa que o posicionamento de produtos com efeitos 

na fisiologia da planta deve ser baseado na variedade cultivada trabalhada, e não generalizar a 

mesma recomendação para diferentes ambientes, como é feito na maioria das vezes no campo. 

Em relação às associações, nem sempre estas repercutiram o efeito da aplicação isolada 

(Tabela 15). 

 Na variedade cultivada NS-7114-RR, no estádio R3, quando LC foi associado à KIN, 

AS e KIN + AS houve incremento de 47,4, 18,5 e 25,4%, respectivamente, em relação ao LC 
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isolado, o que os resultados encontrados na massa de matéria seca de caule. No entanto, 

nenhuma das associações contendo KIN, AS e B aumentou a massa de matéria seca de folhas 

em relação à KIN, AS e B isolados, respectivamente (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Massa de matéria seca de folhas (g planta
-1

) após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), 

ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
R3 R7 

NA-5909-RG NS-7114-RR NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 2,28d
NS

 2,07c 0,79bB 1,15eA 

LC 2,68bA 1,73dB 0,64cB 1,49dA 

KIN 2,87b
NS

 3,01a 0,12dB 1,16eA 

AS 2,65cA 2,29cB 0,84bB 1,06eA 

B 3,16aA 2,04cB 0,06dB 1,40dA 

LC + KIN 2,47c
NS

 2,55b 0,75bB 1,66cA 

LC + AS 2,56cA 2,05cB 0,78bB 2,03bA 

LC + B 2,72bA 1,81dB 1,52aB 2,34aA 

LC + KIN + AS 2,44cA 2,17cB 0,50cB 1,31dA 

LC + KIN + B 2,82bA 1,99dB 0,77bB 1,41dA 

LC + AS + B 2,79bA 1,93dB 0,65cB 1,31dA 

LC + KIN + AS + B 3,02aA 1,90dB 0,67c
NS

 0,50f 

KIN + AS 2,29d
NS

 2,15c 0,52cB 1,26dA 

KIN + B 2,45c
NS

 2,25c 0,75bB 1,95bA 

KIN + AS + B 2,50cA 1,90dB 0,52cB 1,05eA 

AS + B 2,51cA 2,18cB 0,77bB 1,05eA 

Média 2,64 2,13 0,67 1,38 

cv (%) 6,13 12,77 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 No estádio R7, na variedade cultivada NA-5909-RG, a aplicação de LC, KIN e B 

isolados reduziu a massa de matéria seca em 18,9, 84,8 e 92,4%, respectivamente, em relação 

ao Controle. No entanto, quando o LC foi associado com KIN, AS, B e KIN + B houve 

incremento de 17,2, 21,9, 137,5 e 20,3%, respectivamente, em relação ao LC isolado. Neste 

caso, apenas a associação entre LC + B foi superior ao Controle. Todas as associações 
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contendo KIN foram superiores à KIN isolada, embora estas associações não tenham sido 

superiores ao Controle. Nenhuma das associações contendo AS foi superior ao AS isolado 

(Tabela 15). 

 Todas as associações contendo B apresentaram acúmulo de massa de matéria seca de 

folhas em relação ao B isolado. No entanto, apenas o tratamento LC + B foi superior ao 

Controle. Na variedade cultivada NS-7114-RR, a aplicação de LC e B, isolados, incrementou 

a massa de matéria seca de folhas em 29,6 e 21,7%, respectivamente, em relação ao Controle. 

Quando o LC foi associado a KIN, AS e B, houve incremento de 11,4, 36,2 e 57%, 

respectivamente, em relação ao LC isolado. A associação de KIN com LC, LC + AS, LC + B, 

AS e B proporcionou incremento de 43,1, 12,9, 21,6, 8,6 e 68,1% em relação à KIN isolada. 

A associação de AS com LC, LC + KIN, LC + B e KIN proporcionou aumento de 91,5, 23,6, 

23,6 e 18,9% em relação ao AS isolado, respectivamente. Em relação aos tratamentos 

contendo B, apenas as associações em LC + B e KIN + B proporcionaram aumento na massa 

de matéria seca de folhas em relação ao B isolado. Neste caso, os incrementos foram de 67,1 e 

39,3%, respectivamente (Tabela 15). 

 A variedade cultivada NS-7114-RR apresentou maior massa de matéria seca de vagens 

em relação à NA-5909-RG. O incremento foi de 8% para o Controle e 15,3% na média entre 

todos os tratamentos. Nesta mesma avaliação, esta variedade cultivada apresentou maior 

massa de matéria seca de caule (Tabela 14) e de folhas (Tabela 15), os quais são fatores que 

podem ter contribuído para incrementar a massa de matéria seca de vagens. Ainda, a maior 

massa de matéria seca de vagens nesta variedade cultivada pode estar relacionada à maior 

duração da fase reprodutiva (Tabela 4). A duração do período reprodutivo é uma das 

características que está relacionada com a produtividade das plantas, pois durante esta fase 

ocorre intensa produção e remobilização de energia para os grãos. Assim, quando esta fase é 

maior, ocorre aumento no período de utilização da luz pelas plantas, o que repercute em maior 

produção de fotoassimilados (EVANS, 1989). Além disso, variedades cultivadas de ciclo 

curto apresentam baixa massa de raízes durante a fase de enchimento dos grãos (Tabela 13), o 

que poderia limitar a absorção de água e nutrientes. 

 Na variedade cultivada NA-5909-RG, a aplicação de LC, KIN e AS, isolados, 

proporcionou incremento médio de 13,1% em relação ao Controle na massa de matéria seca 

de vagens, respectivamente, enquanto que a aplicação de B isolado reduziu em 16,8%. Na 

variedade cultivada NS-7114-RR, a aplicação de LC e B, isolados, proporcionou incremento 

de 26,6 e 17%, respectivamente, em relação ao Controle, enquanto que KIN e AS, isolados, 

não alteram o acúmulo de massa de matéria seca de vagens (Tabela 16). A massa de matéria 
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seca de vagens durante este período é uma característica importante, pois a maior parte desta 

massa é representada pelos grãos (OHYAMA et al., 2013). Desta forma, os tratamentos que 

apresentaram superior massa de matéria seca de vagens são potencialmente mais produtivos. 

 

Tabela 16 - Massa de matéria seca de vagens (g planta
-1

) após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina 

(KIN), ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Massa de matéria seca de vagens (g planta

-1
) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 6,71bB 7,25cA 

LC 7,76aB 9,18aA 

KIN 7,38a
NS

 7,45c 

AS 7,62a
NS

 7,76c 

B 5,58cB 8,48bA 

LC + KIN 7,69aB 9,23aA 

LC + AS 7,75aB 8,72bA 

LC + B 7,25aB 8,49bA 

LC + KIN + AS 7,37aB 8,58bA 

LC + KIN + B 7,93aB 8,49bA 

LC + AS + B 6,60bB 7,98cA 

LC + KIN + AS + B 7,13a
NS

 7,53c 

KIN + AS 6,88bB 7,71cA 

KIN + B 7,53a
NS

 7,30c 

KIN + AS + B 7,67aB 9,65aA 

AS + B 6,92bB 9,61aA 

Média 7,23 8,34 

cv (%) 4,09 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 Em relação às associações, na variedade cultivada NA-5909-RG, apenas LC + AS + B, 

KIN + AS e AS + B não proporcionou incremento na massa de matéria seca de vagens em 

relação ao Controle. No entanto, quando houve aumento, estes não diferiram da aplicação de 

LC, KIN e AS isolados. Na variedade cultivada NS-7114-RR, as associações LC + KIN, KIN 

+ AS + B e AS + B proporcionaram os maiores incrementos, enquanto que os tratamentos LC 
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+ AS + B, LC + KIN + AS + B, KIN + AS e KIN + B foram inferiores ao Controle (Tabela 

16). 

4.3.8 Número de nós 

 Não foi observada diferença significativa entre o número de nós em nenhuma das 

variedades cultivadas e entre as variedades cultivadas dentro de cada um dos tratamentos 

(Tabela 17). 

 Embora não tenha sido observada diferença significativa, o número de nós em plantas 

de soja é um dos componentes de produção. Alterações na produtividade da cultura de soja 

frequentemente estão relacionadas a alterações no número de vagens e sementes por unidade 

de área. Desta forma, aumento na quantidade de nós poderia potencializar a produtividade das 

plantas, pois há mais pontos de inserção das estruturas reprodutivas. No entanto é necessário 

que, além do aumento no número de posições produtivas, ocorra incremento no pegamento de 

flores e vagens (BOARD; KAHLON, 2011; EGLI, 2013; OHYAMA et al., 2013). 

 A aplicação de citocinina, lactofen e boro pode alterar a formação de nós devido a 

alteração no número de ramificações. Como mencionado anteriormente, as citocininas 

estimulam a brotação das gemas laterais (TANAKA et al., 2006; SHIMIZU-SATO, 

TANAKA, MORI, 2009). Associado a isto, o boro pode atuar indiretamente na formação das 

ramificações laterais através da redução no nível de auxina, pois este controla a síntese de 

AIA através da regulação da formação da AIA oxidase, enzima essencial para regular a 

concentração de auxina nos tecidos (CAMACHO-CRISTÓBAL et al., 2015). Já o lactofen, 

devido ao dano causado no ápice do caule (GRAHAM, 2005), quebra a dominância apical, o 

que pode repercutir na formação de ramos laterais e proporcionar maior número de nós por 

área (SOARES, 2014). 
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Tabela 17 - Número de nós por planta após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), ácido salicílico 

(AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Número de nós (nós planta

-1
) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 17,8
nsNS

 20,5 

LC 19,4 20,7 

KIN 18,3 22,4 

AS 17,9 19,3 

B 17,7 20,3 

LC + KIN 18,0 23,8 

LC + AS 18,8 20,3 

LC + B 19,9 22,3 

LC + KIN + AS 18,3 20,8 

LC + KIN + B 20,9 22,0 

LC + AS + B 20,4 23,3 

LC + KIN + AS + B 18,1 20,9 

KIN + AS 19,3 19,1 

KIN + B 19,8 20,6 

KIN + AS + B 19,8 21,3 

AS + B 18,1 20,8 

Média 18,9 21,1 

cv (%) 13,53 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

4.3.9 Número de ramificações 

 Não foi observada diferença significativa entre o número de ramificações em nenhuma 

das variedades cultivadas e entre as variedades cultivadas dentro de cada um dos tratamentos 

(Tabela 18). 

 Embora seja uma característica regulada geneticamente, o número de ramificações das 

plantas pode ser alterado através da modulação do balanço entre auxina e citocinina e do 

espaço em que as plantas estão se desenvolvendo. Frequentemente, aumentos na 

produtividade de soja têm sido relacionados com incremento no número de ramificações, 

devido ao aumento no número de nós produtivos (EGLI, 2013; OHYAMA et al., 2013). 
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 No entanto, em sistema que visam alterar os componentes de produção da cultura de 

soja, é necessário que haja ajustes no manejo da cultura, pois estas mudanças e a produção de 

novos órgãos incrementam a demanda de energia pela planta. Assim, é especulado que, além 

do estímulo fornecido pelos compostos aplicados, seria necessário alterar os demais sistemas 

de manejo, principalmente adubação e outros estimulantes aplicados via folha (MURATA, 

1969; HAEGELE; BELOW, 2013). 

 

Tabela 18 - Número de ramificações por planta após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), ácido 

salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Número de ramificações (ramificações planta

-1
) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 4,4
nsNS

 3,8 

LC 4,7 3,2 

KIN 4,8 3,7 

AS 4,8 3,9 

B 4,1 3,3 

LC + KIN 4,9 3,9 

LC + AS 5,1 3,6 

LC + B 4,4 2,8 

LC + KIN + AS 4,8 3,7 

LC + KIN + B 4,1 3,4 

LC + AS + B 4,8 4,1 

LC + KIN + AS + B 5,1 3,8 

KIN + AS 3,8 3,1 

KIN + B 4,0 2,9 

KIN + AS + B 4,7 2,6 

AS + B 4,6 4,0 

Média 4,6 3,5 

cv (%) 24,32 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

4.3.10 Número de vagens 

 Quando houve diferença significativa, a variedade cultivada NS-7114-RR sempre 

apresentou número de vagens superior em relação à NA-5909-RG. Neste caso, a maior 
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diferença foi observada no tratamento que recebeu a aplicação de LC + AS (Tabela 19). Estes 

resultados repercutem aqueles encontrados na massa de matéria seca de caule, folha e vagens. 

Provavelmente a maior massa de matéria seca de folhas proporcionou aumento na área foliar, 

a qual repercutiu em maior produção de fotoassimilados, os quais foram armazenados no 

caule e utilizados durante o pegamento e a formação das vagens. 

 

Tabela 19 - Número de vagens (vagens planta
-1

) após o posicionamento de lactofen (LC), cinetina (KIN), ácido 

salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Número de vagens (vagens planta

-1
) 

NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 31,3
nsNS

 37,3b 

LC 34,3
NS

 39,3b 

KIN 34,8B 44,2aA 

AS 33,1
NS

 37,2b 

B 28,1B 39,9bA 

LC + KIN 32,2B 45,3aA 

LC + AS 34,3B 48,3aA 

LC + B 39,4
NS

 44,3a 

LC + KIN + AS 28,8B 39,1bA 

LC + KIN + B 37,6
NS

 40,6b 

LC + AS + B 37,1B 46,3aA 

LC + KIN + AS + B 33,6
NS

 37,6b 

KIN + AS 32,7
NS

 35,8b 

KIN + B 33,6
NS

 36,2b 

KIN + AS + B 35,3B 42,1aA 

AS + B 35,6NS 41,1b 

Média 33,8 40,9 

cv (%) 12,25 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

 O número de vagens é um dos componentes de produção da cultura de soja. Desta 

forma, incremento nesta variável torna as plantas potencialmente mais produtivas. No entanto, 
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além do maior número de vagens, é necessário que haja produção de energia suficiente para 

manter o enchimento das vagens (EGLI, 2013; OHYAMA et al., 2013). 

 Na variedade cultivada NA-5909-RG, não foi observada diferença no número de 

vagens. No entanto, na NS-7114-RR, o maior número de vagens ocorreu nos tratamentos 

KIN, LC + KIN, LC + AS, LC + B, LC + AS + B e KIN + AS + B. Estes tratamentos, em 

média, apresentaram 6,7 vagens a mais em relação aos demais, o que representa 17,4% 

(Tabela 19). 

4.3.11 Massa de 1000 grãos e produtividade 

 A maior produção de matéria seca, associada à maior duração da fase reprodutiva, 

proporcionou maior massa de 1000 grãos na variedade cultivada NS-7114-RR em relação à 

NA-5909-RG. Tal comportamento pode repercutir em maior produtividade nesta variedade 

cultivada, visto que esta característica é um dos componentes de produção da soja 

(OHYAMA et al., 2013). A massa de 1000 grãos na variedade cultivada NA-5909-RG 

apresentou os menores valores nos tratamentos B, LC + KIN, LC + B, LC + KIN + B e KIN + 

AS + B. Em média, estes tratamentos foram 4,3% inferiores em relação aos demais. Na 

variedade cultivada NS-7114-RR, não foi observada diferença significativa (Tabela 20). 

 A produtividade de uma cultura é resultado de uma interação entre fatores ambientais 

(intensidade luminosa, fotoperíodo, temperatura, disponibilidade de água, entre outros), 

genéticos (potencial produtivo da variedade cultivada, adaptabilidade e capacidade de 

exploração dos fatores ambientais e de manejo, entre outros) e de manejo (adubação, uso de 

estimulantes, controle de pragas, doenças e plantas daninhas, entre outros). Desta forma, os 

tratamentos utilizados alteraram a produtividade das plantas por atuarem de forma direto ou 

indireta em um ou mais destes fatores. 

 Desta forma, quando houve diferença significativa, a NS-7114-RR sempre foi superior 

à NA-5909-RG. Os incrementos foram de 9,5, 7,6, 11, 12,8, 26,8, 12,2 e 25,3% para os 

tratamentos LC, KIN, AS, B, LC + KIN + AS, LC + AS + B e AS + B, respectivamente 

(Tabela 20). Tais resultados podem estar relacionados à maior duração da fase reprodutiva, 

menor gasto energético para a síntese de prolina e da maior massa de matéria seca de raiz, 

caule e folhas durante o final do enchimento de grãos, o que proporcionou maior formação de 

vagens em massa de 1000 grãos. 

 Na variedade cultivada NA-5909-RG, a aplicação de KIN incrementou a 

produtividade em 8,4% em relação ao Controle. Quando a KIN foi associada ao LC, houve 

incremento de 13,1% em relação ao LC isolado, no entanto, não diferiu da KIN isolada. A 
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associação entre LC + AS proporcionou incremento médio de 3,1% em relação ao LC e AS 

isolados, enquanto que a aplicação de LC + B incrementou a produtividade, em média, em 

1,6% em relação ao LC e B isolados. A aplicação de LC + KIN + B proporcionou incremento 

de 7,7 e 8,1% em relação ao LC e B isolados, respectivamente, no entanto, não diferiu da 

aplicação de KIN isolada. O mesmo comportamento foi observado para o tratamento LC + 

KIN + AS + B. Neste caso, houve aumento de 4,9, 5,4 e 5,2% em relação ao LC, AS e B, 

respectivamente, embora não tenha ocorrido incremento em relação à KIN. Este 

comportamento mostra que a aplicação de KIN potencializou o efeito do LC. (Tabela 20). 

 Na variedade cultivada NS-7114-RR, a aplicação de LC, KIN, AS e B, isolados, 

proporcionou incremento médio de 19,4% em relação ao Controle (Tabela 20). Isso mostra 

que esta variedade cultivada foi mais responsiva aos estímulos fisiológicos, pois na NA-5909-

RG, apenas KIN proporcionou aumento em relação ao Controle. 

 A associação entre LC + KIN na variedade cultivada NS-7114-RR incrementou a 

produtividade, em média 6,4% em relação ao LC e KIN aplicados isolados. Quando o LC foi 

associado à KIN + AS, o incremento médio foi de 9,5% em relação ao LC, KIN e AS 

aplicados isolados. Desta forma, a aplicação associada evidencia o efeito sinérgico da 

aplicação de LC, KIN e AS. A associação entre AS e B incrementou a produtividade, em 

média 8,3% em relação ao AS e B, isolados. A associação entre LC + AS reduziu a 

produtividade, em média 13,2% comparado ao LC e AS isolados. Desempenho semelhante foi 

observado para KIN + AS, que em média foi 15,8% inferior à KIN e AS isolados. A 

associação LC + B reduziu a produtividade, em média, 7,1% comparado ao LC e B isolados. 

Mesmo comportamento foi observado para LC + KIN + AS + B, KIN + B e KIN + AS + B. 

Estes foram, em média, 9,1% inferiores à aplicação de LC, KIN, AS e B isolados. No entanto, 

todos estes tratamentos foram superiores ao Controle (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Massa de 1000 grãos (M1000, g) e produtividade (kg ha
-1

) após o posicionamento de lactofen (LC), 

cinetina (KIN), ácido salicílico (AS) e boro (B) na cultura de soja. UNIPAM. Patos de Minas 

(MG). 2015 

Tratamentos 
M1000 (g) Produtividade (kg ha

-1
) 

NA-5909-RG NS-7114-RR NA-5909-RG NS-7114-RR 

Controle 188,2aB 206,2
ns

A 3395,6b
NS

 3242,5d 

LC 190,6aB 206,8A 3468,7bB 3797,8bA 

KIN 191,4aB 207,4A 3680,7aB 3960,5bA 

AS 188,8aB 204,4A 3452,8bB 3833,8bA 

B 182,8bB 206,2A 3457,6bB 3899,1bA 

LC + KIN 184,0bB 204,8A 3924,7a
NS

 4126,5a 

LC + AS 188,3aB 208,0A 3569,6a
NS

 3368,8d 

LC + B 179,0bB 205,0A 3520,3a
NS

 3577,0c 

LC + KIN + AS 185,5aB 209,6A 3336,8bB 4230,5aA 

LC + KIN + B 180,7bB 212,8A 3737,5a
NS

 3937,1b 

LC + AS + B 185,6aB 202,8A 3543,5aB 3975,2bA 

LC + KIN + AS + B 187,2aB 204,5A 3637,8a
NS

 3578,6c 

KIN + AS 196,4aB 204,8A 3054,8b
NS

 3282,1d 

KIN + B 189,3aB 210,9A 3284,4b
NS

 3508,8c 

KIN + AS + B 178,3bB 207,6A 3423,2b
NS

 3468,7c 

AS + B 187,7aB 207,8A 3340,1bB 4185,8aA 

Média 186,5 206,8 3489,3 3748,3 

cv (%) 2,36 5,34 

* Letras maiúsculas se referem à comparação entre as variedades cultivadas, dentro de cada tratamento, individualmente, 

enquanto que, letras minúsculas comparam os diferentes tratamentos, dentro de cada variedade cultivada, pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo 

 

4.3.12 Aplicação isolada de lactofen, cinetina, ácido salicílico e boro 

 Analisando a influência da aplicação de LC, KIN, AS e B foram observadas algumas 

interações fisiológicas, onde nem sempre o efeito isolado do produto repercutiu quando estes 

foram aplicados associados, o que mostra que muitos fatores estão envolvidos, dentre eles, as 

características genéticas das variedades cultivadas. Desta forma, para as aplicações isoladas, 

será divido entre LC, KIN, AS e B comparados ao controle para melhor entendimento: 

(i) lactofen: o LC reduziu a ANR nas duas variedades cultivadas, enquanto que no teor de 

proteína foi observado incremento apenas na NS-7114-RR. O maior teor de proteína não 
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repercutiu em aumento no índice Spad, pois houve incremento no índice Spad apenas na NA-

5909-RG, enquanto que na NS-7114-RR foi observada redução nas duas avaliações. No 

metabolismo oxidativo, LC não alterou a atividade da SOD na NA-5909-RG e reduziu na NS-

7114-RR, incrementou a atividade da POD na NA-5909-RG e não alterou na NS-7114-RR, 

reduziu a concentração de H2O2 na NA-5909-RG e incrementou na NS-7114-RR, aumentou a 

peroxidação lipídica nas duas variedades cultivadas e incrementou a concentração de prolina 

na NA-5909-RG e reduziu na NS-7114-RR. Em relação à massa de matéria seca de raiz, caule 

e folhas, a aplicação de LC não promoveu grandes alterações, com destaque apenas para 

maior massa de matéria seca de folhas no final do enchimento de grãos na NS-7114-RR e de 

vagens nas duas variedades cultivadas, embora não tenha alterado o número de vagens e 

massa de 1000 grãos. Desta forma, foi observado aumento na produtividade apenas na NS-

7114-RR, sendo este de 17,1% em relação ao controle. 

(ii) cinetina: KIN reduziu a ANR na NA-5909-RG e não proporcionou efeito na NS-7114-RR. 

Mesmo com redução na ANR, a KIN isolada proporcionou acréscimo no teor de proteína na 

folha na NA-5909-RG. No entanto, o maior teor de proteína na folha não repercutiu em 

aumento no índice Spad. No metabolismo oxidativo, a KIN reduziu a atividade da SOD e 

POD e a concentração de prolina na NS-7114-RR, enquanto que não foi observado efeito na 

NA-5909-RG. Nas duas variedades cultivadas, a KIN reduziu a concentração de H2O2. 

Embora não tenha ocorrido alterações na atividade das enzimas antioxidantes e no teor de 

prolina, as plantas da variedade cultivada NA-5909-RG estava sob baixo nível de estresse, 

pois houve redução na peroxidação lipídica. No entanto, na NS-7114-RR a redução na 

atividade das enzimas antioxidantes e no teor de prolina proporcionou maior peroxidação 

lipídica. Na primeira avaliação de massa de matéria seca, houve incremento em raiz, caule e 

folhas nas duas variedades cultivadas, enquanto que na segunda avaliação houve redução em 

raiz e folhas e incremento em caule e vagens na NA-5909-RG e redução em caule na NS-

7114-RR. Na massa de matéria seca de raiz, folha e vagens na NS-7114-RR não foi observado 

efeito na segunda avaliação. Em relação ao número de vagens, não houve alteração na NA-

5909-RG e aumento na NS-7114-RR. Na massa de 1000 grãos também não foi observado 

diferença em nenhuma das variedades cultivadas. Em relação a produtividade, a KIN 

proporcionou aumento de 8,4 e 22,1% na NA-5909-RG e NS-7114-RR em relação ao 

controle, respectivamente. 

(iii) ácido salicílico: o AS reduziu a ANR na NA-5909-RG, no entanto não alterou esta 

variável na NS-7114-RR. Embora não tenha incrementado a assimilação e N, houve aumento 

no teor de proteína na folha nas duas variedades cultivadas, sendo o maior acréscimo na NS-
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7114-RR. Entretanto, esta alteração não proporcionou grandes alterações no índice Spad. No 

metabolismo oxidativo, o AS não alterou a atividade da SOD na NA-5909-RG, no entanto, 

reduziu a atividade da SOD e da POD na NS-7114-RR e incrementou a atividade da POD na 

NA-5909-RG. Este comportamento repercutiu em menor concentração de H2O2 na NA-5909-

RG e incremento na NS-7114-RR. Desta forma, foi observado aumento na peroxidação 

lipídica na NS-7114-RR, embora tenha proporcionado redução na concentração de prolina nas 

duas variedades cultivadas, sendo o maior decréscimo na NA-5909-RG. Em relação à massa 

de matéria seca, o AS proporcionou aumento em raiz na NA-5909-RG nas duas avaliações, 

enquanto que reduziu na primeira avaliação na NS-7114-RR. Estes resultados repercutiram na 

massa de matéria seca de caule, pois apenas não foi observado aumento na segunda avaliação 

na NS-7114-RR, sendo o maior incremento na primeira avaliação na NA-5909-RG. Na massa 

de matéria seca de vagens, houve incremento apenas na primeira avaliação na NA-5909-RG, 

o qual repercutiu em maior acúmulo de massa de matéria seca de vagens. O AS não alterou o 

número de vagens e a massa de 1000 grãos nas variedades cultivada. Embora a NA-5909-RG 

tenha sido mais responsiva a aplicação de AS, este não proporcionou aumento na 

produtividade nesta variedade cultivada, enquanto que na NS-7114-RR houve incremento de 

18,2%. 

(iv) boro: a aplicação de B reduziu a ANR na NA-5909-RG e incrementou na NS-7114-RR, 

embora tenha sido observado aumento no teor de proteína nas duas variedades cultivadas, 

sendo o maior incremento na NS-7114-RR. O aumento no teor de proteína não repercutiu em 

incremento no índice Spad, pois apenas pequenas alterações foram observadas nesta variável. 

No metabolismo oxidativo, a aplicação de B reduziu a atividade da SOD e a concentração de 

prolina nas duas variedades cultivadas e a atividade da POD na NS-7114-RR, enquanto 

proporcionou incremento na POD na NA-5909-RG. Mesmo com aumento na atividade da 

POD, houve redução na concentração de H2O2 na NA-5909-RG. Já na NS-7114-RR, mesmo 

com a diminuição na atividade da POD, houve incremento na concentração de H2O2. Tal 

comportamento repercutiu em maior peroxidação lipídica nas duas variedades cultivadas. Em 

relação à massa de matéria seca, a aplicação de B não alterou o acúmulo na raiz na NS-7114-

RR, enquanto que proporcionou incremento na primeira avaliação na NA-5909-RG. Este 

comportamento repercutiu em maior acúmulo no caule e folha na NA-5909-RG na primeira 

avaliação, embora isto não tenha repercutido em maior massa de matéria seca de vagens, pois 

na NA-5909-RG, houve redução nesta variável. A maior massa de matéria seca de folhas na 

última avaliação na NS-7114-RR repercutiu em incremento no número de vagens nesta 

variedade cultivada. Estas alterações não repercutiram em maior número de vagens em 
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nenhuma das variedades cultivadas, além de ter proporcionado redução na massa de 1000 

grãos na NA-5909-RG. A produtividade na NA-5909-RG não foi alterada pela aplicação de 

B, enquanto que na NS-7114-RR incrementou em 20,2% a produtividade. 

4.3.13 Aplicação conjunta de lactofen, cinetina, ácido salicílico e boro 

 Para as associações entre LC, KIN, AS e B será dividido entre os metabolismos 

avaliados, ressaltando as melhores combinações: 

(i) metabolismo do nitrogênio: Na variedade cultivada NA-5909-RG, apenas a associação 

entre KIN + AS + B proporcionou alta ANR, o que permitiu acúmulo de proteína na folha. No 

entanto, na NS-7114-RR, KIN + B, LC + KIN + AS, LC + KIN + B, KIN + AS + B, AS + B, 

LC + KIN + AS + B permitiu elevada ANR, embora isto tenha repercutido em alta 

concentração de proteína nas folhas apenas quando havia na associação pelo menos LC + KIN 

ou KIN + AS. Em relação ao índice Spad, na NA-5909-RG, apenas pequenas alterações 

foram observadas com destaque para LC + AS, LC + B e LC + KIN + B com os maiores 

valores na primeira avaliação. Na NS-7114-RR, a alta ANR para LC + KIN + AS + B e AS + 

B proporcionou alto índice Spad na primeira avaliação. 

(ii) metabolismo oxidativo: as associações proporcionaram apenas pequenas alterações na 

atividade da SOD na NA-5909-RG, com destaque para as maiores reduções proporcionado 

por KIN + AS e AS + B, enquanto que na NS-7114-RR as maiores reduções foram 

observadas para LC + B e LC + KIN + AS. A baixa atividade da SOD quando aplicado AS + 

B repercutiu em redução na atividade da POD na NA-5909-RG. No entanto, na NS-7114-RR, 

foram observadas poucas alterações na atividade da SOD. A redução na atividade da SOD 

associado à baixa atividade da POD se traduziu em baixo nível de H2O2, redução na 

peroxidação lipídica e no teor de prolina para KIN + AS na NA-5909-RG. Na NS-7114-RR, 

as associações contendo LC apresentaram as maiores concentrações de H2O2, peroxidação 

lipídica e prolina. 

(iii) acúmulo de massa de matéria seca: na primeira avaliação, o maior acúmulo de massa de 

matéria seca na raiz na variedade cultivada NA-5909-RG foi proporcionado pela associação 

entre LC + KIN + AS + B, enquanto que na NS-7114-RR foi observado para KIN + B. Na 

segunda avaliação, para a NA-5909-RG, o maior acúmulo de massa de matéria seca de raiz 

foi observado para LC + AS e KIN + AS + B e pequenas alterações na NS-7114-RR. Para 

caule e folhas, na primeira avaliação, a maior de matéria seca de raiz repercutiu em maior 

massa de matéria seca de caule e folhas na NA-5909-RG. Na NS-7114-RR a associação entre 

LC + AS proporcionou elevado acúmulo de massa de matéria seca de caule e folhas. Na 
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segunda avaliação, apenas pequenas alterações ocorreram na variedade cultivada NA-5909-

RG, enquanto que a associação entre LC + B, LC + AS e KIN + B proporcionaram os maiores 

incrementos na massa de folhas. As alterações na massa de matéria seca de raiz, caule e folhas 

na NA-5909-RG repercutiu em maior massa de matéria seca de vagens, embora apenas 

pequenas diferenças tenham sido observadas entre as associações. No entanto, na variedade 

cultivada NS-7114-RR, não foi observado o mesmo comportamento. 

(iv) componentes de produção e produtividade: não houve diferença significativa no número 

de nós e ramificações para as associações entre LC, KIN, AS e B. No entanto, na variedade 

cultivada NS-7114-RR, a associação entre LC + KIN, LC + AS, LC + B, LC + AS + B e KIN 

+ AS + B proporcionou maior número de vagens. Nesta variedade cultivada, apenas na 

associação entre LC + KIN e LC + AS + B isto repercutiu em alta produtividade. Além deste, 

LC + KIN + AS e AS + B apresentaram alta produtividade, a qual pode estar relacionada a 

maior massa de matéria seca de raiz durante o final do período de enchimento de grãos, 

embora estes tratamentos tenham apresentado elevado nível de estresse celular. Para as 

associações entre LC + KIN + AS, a elevada produtividade também pode ser devido à alta 

ANR e ao elevado nível de proteína na folha. Na variedade cultivada NA-5909-RG não houve 

alteração no número de vagens, no entanto, LC + KIN, LC + AS, LC + B, LC + KIN + B, LC 

+ AS + B e LC + KIN + AS + B proporcionou aumento na produtividade. 

4.3.14 Variedades cultivadas: avaliação fisiológica e fenométrica 

 Em relação às variedades cultivadas, a do GM 6.7 (NA-5909-RG) apresentou maior 

ANR, o que repercutiu em maior índice Spad, mas não em superior teor de proteína total 

solúvel na folha. No metabolismo oxidativo, não foi observado padrão entre as variedades 

cultivadas na atividade da SOD, no entanto, de modo geral, a NS-7114-RR apresentou 

superior atividade da POD, maior teor de H2O2, peroxidação lipídica e menor teor de prolina 

em relação à NA-5909-RG. Nas avaliações de massa de matéria seca, a NA-5909-RG 

apresentou maior acúmulo nas raízes, caule e folhas na primeira avaliação e menor na 

segunda, o que repercutiu em maior massa de matéria seca de vagens na NS-7114-RR. 

Mesmo com maior nível de estresse, a variedade cultivada NS-7114-RR manteve elevado teor 

de proteína na folha, o que proporcionou maior acúmulo de massa de matéria seca durante o 

final do período do enchimento de grãos e permitiu maior massa de 1000 grãos e 

produtividade em relação à NA-5909-RG. 
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4.3.15 Considerações finais 

 Ainda são escassas as informações científicas que elucidam as alterações fisiológicas 

proporcionadas pela aplicação de hormônios (cinetina e ácido salicílico) herbicidas utilizados 

como “reguladores de crescimento” (lactofen) e micronutrientes (boro) na cultura de soja e 

como estas podem alterar a produtividade. No presente trabalho foi possível observar que a 

aplicação de cinetina em V4, V6 ou V4 + V6 reduz o nível de estresse, estimulam o 

metabolismo do nitrogênio e do carbono, o que repercute em maior produtividade. No 

entanto, alguns pesquisadores têm sugerido que outros tipos de citocinina como 

benziladenina, isopenteniladenina e zeatina podem proporcionar melhor efeito em relação à 

cinetina. Portanto, é necessário que seja avaliado o efeito destes outros tipos de citocinina em 

plantas cultivadas. 

 Associados aos efeitos da cinetina, esta foi capaz de reduzir os danos proporcionados 

pelo lactofen, no entanto, foi realizado apenas um posicionamento ao longo do ciclo de 

desenvolvimento das plantas. Portanto, é necessário que seja avaliado outros posicionamentos 

do herbicida, por exemplo, nos estádios V3, V4, V5 ou V6 e suas interações como citocinina, a 

fim de determinar a melhor época para posicionamento, pois neste trabalho foi observado 

tendência de melhor efeito da cinetina quando aplicada em V6. Ainda, no campo, tem sido 

utilizadas outros produtos como reguladores de crescimento, entre eles o herbicida imazetapir, 

o precursor de etileno ethephon, o triazol propiconazol, mas não há informações científicas 

que atestam o efeito positivo destes e em quais épocas e doses devem ser aplicados. 

 Além disso, os efeitos proporcionados pela aplicação de cinetina, ácido salicílico e 

lactofen são muito dependentes das condições do sistema de produção, entre elas, nível de 

adubação e nutrição, disponibilidade de água, temperatura do ar, variedade cultivadas 

utilizada, entre outros. Portanto, é necessário que seja investigado os efeitos que estes 

produtos proporcionam nestas diferentes condições, uma vez que a soja é cultivada desde a 

latitude 40º S e 40º N, em diversas altitudes, níveis de investimento e com materiais 

genéticos, pois se considerarmos apenas o Brasil, existem mais de 1000 variedades cultivadas 

distintas. 

 Os efeitos proporcionados pela aplicação de boro ainda são inconsistentes, embora 

tenha proporcionado alguns incrementos que produtividade quando este foi aplicado. 

Portanto, é necessário que seja investigado novas doses e posicionamento para definir qual o 

real papel desse micronutriente em estimular variáveis fisiológicas e os componentes de 

produção de soja. Ainda, é importante que seja considerado as interações entre a aplicação via 

folha e os diferentes níveis de boro encontrado no solo, o que não foi avaliado neste trabalho. 
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 Por fim, foi constatado que a variedade cultivada de menor grupo de maturação 

apresenta diferenças no metabolismo, além de ter sido menos responsiva em produtividade em 

função dos tratamentos realizados. Portanto, é fundamental que em trabalhos futuros seja 

investigado o comportamento fisiológico de variedades cultivadas com diferentes grupos de 

maturação para confirmar as hipóteses levantadas neste trabalho. 

5 CONCLUSÕES 

 Em função dos resultados obtidos e do que foi discutido, pode-se concluir que: 

(i) a aplicação de KIN em V4, V6 ou V4+V6 aumenta a ANR e o teor de proteína na folha, 

reduz o nível de estresse e aumenta o acúmulo de massa de matéria seca e a produtividade; 

(ii) a aplicação de LC aumenta o nível de estresse das plantas e incrementa a produtividade 

apenas no cultivar do GM 7.1; 

(iii) a aplicação de KIN proporciona maior efeito na produtividade no cultivar NS-7114-RR; 

(iv) mesmo o cultivar NA-5909-RG sendo mais responsivo à aplicação de AS para as 

características fisiológicas e fenométricas, este incrementou a produtividade apenas no NS-

7114-RR;  

(v) a aplicação de B proporciona os melhores efeitos na NS-7114-RR; 

(vi) o efeito das associações entre LC + KIN + AS e AS + B é mais estável na NS-7114-RR, 

enquanto que no NA-5909-RG, os efeitos mais estáveis foram observados para LC + KIN + 

AS + B; 

(vii) considerando as duas variedades cultivadas, a aplicação de L + KIN proporciona o maior 

incremento de produtividade; e 

(viii) o cultivar NS-7114-RR manteve maior teor de proteína na folha, superior acúmulo de 

massa de matéria seca durante o final do período do enchimento de grãos e maior massa de 

1000 grãos, o que repercutiu em maior produtividade em relação ao NA-5909-RG. 
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Anexo A - Atividade da enzima nitrato redutase (ANR, µg [N-NO2] g
-1

 [FV] h
-1

) em soja após o posicionamento 

de cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Dias após a semeadura 

39 53 

Controle 0,68b 0,67d 

Cinetina (V4) 0,69b 1,17a 

Cinetina (V6) 0,44c 0,86c 

Cinetina (V4 + V6) 0,79a 1,01b 

cv (%) 7,16 2,12 

dms 0,087 0,009 

* Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro 
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Anexo B - Índice Spad em soja após o posicionamento de cinetina em diferentes estádios. UNIPAM. Patos de 

Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Dias após a semeadura 

35 55 77 

Controle 36,6ns 35,4ns 49,1a 

Cinetina (V4) 37,6 35,6 45,3b 

Cinetina (V6) 36,5 36,5 49,1a 

Cinetina (V4 + V6) 35,1 35,5 49,1a 

cv (%) 4,97 3,94 2,73 

dms 3,4 2,65 2,47 

* Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro 
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Anexo C - Massa de matéria seca de raízes (g planta
-1

) de soja após o posicionamento de cinetina em diferentes 

estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Dias após a semeadura 

40 67 91 

Controle 0,487b 1,54b 0,93c 

Cinetina (V4) 0,749a 1,55b 1,00bc 

Cinetina (V6) 0,723a 1,91a 1,08ab 

Cinetina (V4 + V6) 0,741a 1,13c 1,14a 

cv (%) 8,12 2,77 5,73 

dms 0,10 0,08 0,112 

* Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro 
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Anexo D - Massa de matéria seca de caule (g planta
-1

) de soja após o posicionamento de cinetina em diferentes 

estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Dias após a semeadura 

40 67 91 

Controle 2,51b 6,30d 6,05b 

Cinetina (V4) 3,12a 7,57c 6,39ab 

Cinetina (V6) 3,34a 8,33a 6,26ab 

Cinetina (V4 + V6) 3,16a 7,76b 6,67a 

cv (%) 4,03 0,77 4,20 

dms 0,229 0,108 0,500 

* Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro 
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Anexo E - Massa de matéria seca de folhas (g planta
-1

) de soja após o posicionamento de cinetina em diferentes 

estádios. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

Tratamentos 
Dias após a semeadura 

40 67 91 

Controle 2,11b 5,16b 3,03ns 

Cinetina (V4) 2,30a 4,59c 3,16 

Cinetina (V6) 2,37a 6,13a 2,96 

Cinetina (V4 + V6) 2,39a 4,63c 3,12 

cv (%) 2,76 0,85 6,20 

dms 0,118 0,082 0,358 

* Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro 
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Anexo F - Visualização das plantas de soja após o posicionamento de cinetina em diferentes estádios. Imagem 

referente à avaliação aos 67 dias após a semeadura. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 
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Anexo G - Visualização das plantas de soja após o posicionamento de cinetina em diferentes estádios. Imagem 

referente à avaliação aos 91 dias após a semeadura. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 
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Anexo H - Visão geral dos danos causados após a aplicação dos tratamentos aos 6 DAA no Experimento II, 

variedade cultivada NA-5909-RG. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 
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Anexo I - Visão geral dos danos causados após a aplicação dos tratamentos aos 6 DAA no Experimento II, 

variedade cultivada NS-7114-RR. UNIPAM. Patos de Minas (MG). 2015 

 


