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RESUMO 
 
 
 

CORREA, Camila. Respostas morfofisiológicas de soja RR e RR2 em 
situações de deficiência hídrica. 2017. 107 f. Tese (Doutorado em Produção 
Vegetal – Área: Fisiologia e Manejo de Plantas) – Universidade do Estado de 
Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Lages, 2017. 
 
O desenvolvimento de novas cultivares, com os avanços da biotecnologia na 
agricultura, pode proporcionar o aumento da produtividade da soja. No entanto, a 
variação espacial e temporal da disponibilidade hídrica constitui-se como principal 
fator limitante à obtenção de rendimentos próximos ao máximo potencial produtivo 
desta cultura. Objetivou-se no presente trabalho avaliar o desempenho da soja 
sob deficiência hídrica, verificando os efeitos desse fator sobre a respostas 
agronômicas, morfológicas e fisiológicas de soja com tecnologia RR e Intacta RR2 
IPRO em condições de cultivo protegido (casa de vegetação), bem como 
alternativas de manejo que possam ser recomendadas para minimizar os danos 
causados pela deficiência hídrica. Para isso, foram realizados três experimentos 
conduzidos em casa de vegetação no Centro de Ciências Agroveterinárias, na 
Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC) em Lages/SC nos anos 
2013/2014, 2016 e 2017. O primeiro experimento objetivou identificar as 
mudanças morfológicas e fisiológicas de cultivares de soja NA5909RR e NS 5959 
IPRO (Intacta) submetidas à restrição hídrica de até dez dias a partir dos estádios 
R5 e R5.5. O suprimento de água às plantas foi realizado de modo a manter a 
umidade gravimétrica do solo próxima a 80%, até os estádios fenológicos R5 e 
R5.5, quando a imposição da deficiência hídrica foi realizada. Na testemunha, as 
plantas foram irrigadas diariamente até o final do experimento. A cultivar NS 5959 
IPRO quando submetida a 10 dias de deficiência hídrica a partir do estádio R5.5 
obteve maior comprimento do folíolo.  Na condição de 30% UG, durante cinco dias 
foi o limite para que, a cultivar NS 5959 IPRO conseguisse manter seu status 
hídrico.  A maior redução do conteúdo relativo de água nas folhas (CRAF) foi aos 
10 dias de estresse hídrico iniciado no estádio R5.0. A deficiência hídrica não 
influenciou a matéria seca das plantas inteiras. O segundo experimento teve como 
objetivo determinar as alterações fisiológicas e nos componentes de rendimento 
de plantas da cultivar de soja NS 5959 IPRO (Intacta) submetidas a cinco 
umidades gravimétricas (UG): (80% testemunha), 60%, 50%,40% e 30% por sete 
dias. O suprimento de água às plantas foi realizado de modo a manter a umidade 
gravimétrica do solo próxima a 80%, até o estádio fenológico R5, quando a 
imposição da deficiência hídrica foi realizada. Após o período de avaliação todas 
as plantas voltaram a ser irrigadas a 80%. Umidades gravimétricas abaixo de 50% 
afetam o índice de clorofila nas folhas e os componentes de rendimento da cultura 
da soja.  O volume, a matéria seca das raízes e o número de vagens por planta 
diminuem de forma linear com a redução da UG no solo. O terceiro experimento 
teve como objetivo verificar as alterações fisiológicas e no rendimento de grãos da 
soja (cv NA5909RR) sob três níveis de deficiência hídrica e aplicação de duas 
doses de etefom (Ethrel). O suprimento de água às plantas foi realizado de modo 
a manter a umidade gravimétrica do solo próxima a 80%, até o estádio fenológico 
R5, quando a imposição da deficiência hídrica foi realizada. Após o período de 
avaliação todas as plantas voltaram a ser irrigadas a 80%. O etefom foi aplicado 
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sobre as plantas quando estas alcançaram o estádio fenológico R5 e foi efetuada 
uma segunda aplicação de etefom sobre as plantas no exato dia em que foi 
iniciado cada nível de estresse hídrico (80, 40 e 30%) de UG. O uso de etefom 
não aumentou a tolerância das plantas submetidas ao estresse hídrico. Houve 
redução do CRAF, índice de clorofila e peso dos grãos nas condições de 40 e 30% 
UG.  
 

Palavras-chave: Glycine max L. estresse hídrico; fisiologia; hormônios.  
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ABSTRACT 

 

CORREA, Camila. Morphophysiological responses of RR and RR2 soybeans 
in situations of water deficiency. 2017. 107 f. Tese (Doutorado em Produção 
Vegetal – Área: Fisiologia e Manejo de Plantas) – Universidade do Estado de 
Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Lages, 2017. 
 
The development of new cultivars, with the advancement of biotechnology in 
agriculture, can increase soybean productivity. However, the spatial and temporal 
variation of water availability is the main limiting factor to obtain yields close to the 
maximum productive potential of this crop. This study aimed to evaluate the 
performance of soybean under drought stress by checking the effects of this factor 
on the agronomic, morphological and physiological responses of soybean RR and 
Intact RR2 IPRO technology in greenhouse conditions (greenhouse) and 
management alternatives that can be recommended to minimize the damages 
caused by water deficiency. For this, three experiments were conducted conducted 
in a greenhouse in Agroveterinárias Science Center at the University of the State 
of Santa Catarina (CAV / UDESC) in Lages / SC in the years 2013/2014, 2016 and 
2017. The first experiment aimed to identify the morphological and physiological 
changes of soybean cultivars NA5909RR and NS 5959 IPRO (Intacta) submitted 
to the water restriction of up to ten days from the R5 and R5.5 stages. The water 
supply to the plants was carried out in order to maintain soil gravimetric humidity 
close to 80%, until the phenological stages R5 and R5.5, when the imposition of 
the water deficit was performed. In the control, the plants were irrigated daily until 
the end of the experiment. The cultivar NS 5959 IPRO when submitted to 10 days 
of water deficiency from the R5.5 stage obtained a longer leaflet length. In the 
condition of 30% UG, for five days was the limit so that the cultivar NS 5959 IPRO 
could maintain its water status. The greatest reduction in relative leaf water content 
(CRAF) was at 10 days of water stress initiated at the R5.0 stage. Water deficiency 
did not influence the dry matter of whole plants. The second experiment aimed to 
determine the physiological changes and yield components of soybean cultivar 
plants NS 5959 IPRO (Intact) submitted to five humidity gravimetric (UG): (80% 
control), 60%, 50%, 40% and 30% for seven days. The water supply to the plants 
was carried out in order to maintain soil gravimetric humidity close to 80%, up to 
phenological stage R5, when the water deficiency was imposed. After the 
evaluation period, all the plants were again irrigated at 80%. Gravimetric humidities 
below 50% affect leaf chlorophyll content and yield components of soybean crop. 
The volume, the dry matter of the roots and the number of pods per plant decrease 
linearly with the reduction of the UG in the soil. The third experiment had as 
objective to verify the physiological and grain yield changes of soybean (cv 
NA5909RR) under three levels of water deficiency and application of two doses of 
etefom (Ethrel). The water supply to the plants was carried out in order to maintain 
soil gravimetric humidity close to 80%, up to phenological stage R5, when the water 
deficiency was imposed. After the evaluation period, all the plants were again 
irrigated at 80%. The etefom was applied to the plants when they reached the 
phenological stage R5 and a second application of etefom was applied to the plants 
on the exact day when each level of water stress (80, 40 and 30%) of UG was 
initiated. The use of etefom did not increase the tolerance of plants submitted to 
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water stress. There was a reduction of CRAF, chlorophyll index and grain weight 
under conditions of 40 and 30% UG. 
 
Keywords: Glycine max L.; water stress; physiology; hormones. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A imprevisibilidade das variações climáticas leva ao surgimento de 

estresses abióticos, que são considerados um dos principais fatores de restrição 

à agricultura brasileira, uma vez que causam efeitos adversos no crescimento e 

desenvolvimento das plantas. Para enfrentar esse desafio é necessário 

compreender as mudanças nas respostas morfológicas e fisiológicas das plantas 

em condições de restrição e não restrição hídrica, particularmente de diferentes 

cultivares de soja. 

A identificação de atributos úteis para o processo de triagem de genótipos 

para a tolerância à seca é um grande desafio para o criador de plantas. Assim, o 

estudo das características agronômicas e fisiológicas associadas ao potencial de 

alto rendimento em condições ambientais sub-ótimas poderia ser usado como 

índice de tolerância ao estresse no futuro germoplasma de elite.  

Com esse trabalho verificou-se que umidades gravimétricas abaixo de 50% 

acarretam mudanças na fisiologia das cultivares de soja, como diminuição do 

conteúdo relativo de água na folha, no índice de clorofila das folhas e nos 

componentes de rendimento.  A aplicação de etefom não mitigou os efeitos da 

deficiência hídrica e acelerou a senescência das folhas, independente da umidade 

gravimétrica.   
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6 ANEXOS 
 
Anexo 1 - Estádios fenológicos da soja (Escala de FEHR; CAVINESS, 1977). 

Estádio Denominação Descrição 

  Fase vegetativa 

VE emergência Cotilédones acima da superfície do solo. 

VC cotilédone Cotilédones completamente abertos. 

V1 primeiro nó Folhas unifolioladas completamente desenvolvidas. 

V2 segundo nó Primeira folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V3 terceiro nó Segunda folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V4 quarto nó Terceira folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V5 quinto nó Quarta folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V6 sexto nó Quinta folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V... ...  ... 

Vn enésimo nó Ante-enésima folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

  Fase reprodutiva 

R1 Início do 
florescimento 

Uma flor aberta em qualquer nó do caule (haste principal). 

R2 Florescimento 
pleno 

Uma flor aberta num dos 2 últimos nós do caule com folha completamente 
desenvolvida. 

R3 Início da 
formação da 
vagem 

Vagem com 5 mm de comprimento num dos 4 últimos nós do caule com 
folha completamente desenvolvida. 

R4 Vagem 
completamente 
desenvolvida 

Vagem com 2 cm de comprimento num dos 4 últimos nós do caule com 
folha completamente desenvolvida. 

R5 Início do 
enchimento do 
grão 

Grão com 3 mm de comprimento em vagem num dos 4 últimos nós do 
caule, com folha completamente desenvolvida. 

R6 Grão cheio ou 
completo 

vagem contendo grãos verdes preenchendo as cavidades da vagem de um 
dos 4 últimos nós do caule, com folha completamente desenvolvida. 

R7 Início da 
maturação 

Uma vagem normal no caule com coloração de madura. 

R8 Maturação 
plena 

95% das vagens com coloração de madura. 

Obs:  Nó cotiledonar não é considerado. 
Nós unifoliolares são considerados como um nó, já que são opostos e ocupam a mesma altura no 
caule. 
Uma folha é considerada completamente desenvolvida quando os bordos dos trifólios da folha 
seguinte (acima) não mais se tocam. 
Caule significa a haste principal da planta; Últimos nós se referem aos últimos nós superiores; Uma 
folha é considerada completamente desenvolvida quando os bordos dos trifólios da folha seguinte 
(acima) não mais se tocam. 

 


