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 A cultura da soja apresenta a maior contribuição e participação econômica entre os cultivos 

agrícolas, devido a este fato, conhecer e distinguir os mecanismos morfofisiológicos auxilia 

na adaptação de técnicas de manejo para mitigar efeitos ambientais negativos à produtividade 

agrícola. Objetivou-se neste trabalho quantificar as alterações morfológicas e fisiológicas de 

soja (cultivar NA 5909 RG), submetida a diferentes níveis de deficiência hídrica durante o 

estádio de enchimento de grãos (R5) associado ou não a aplicação de precursor de etileno 

(Etefon) para mitigar os efeitos do déficit hídrico sobre esta cultura. O projeto foi executado 

em casa de vegetação no Centro de Ciências Agroveterinárias, na Universidade do Estado de 

Santa Catarina, na safra 2016/17 na cidade de Lages - Santa Catarina. O experimento foi 

conduzido em esquema fatorial 3x2, sendo três níveis de deficiência hídrica 80, 40 e 30% de 

umidade gravimétrica do solo, com ou sem aplicação de etefom. Antes da semeadura da soja, 

a umidade gravimétrica predeterminada da seguinte maneira, o solo foi peneirado e colocado 

em vasos de cinco litros, após isto o mesmo foi saturado lentamente por 24h; após a saturação 

o solo foi drenado naturalmente por mais 24h. Decorrido estas duas etapas o solo foi pesado, 

obtendo-se assim o peso do solo correspondente a 100% de umidade gravimétrica (UG%); em 

seguida o solo foi colocado em estufa para secagem (80ºC) até se obter o peso constante do 

solo seco, correspondente a zero porcento de umidade gravimétrica. De posse dos valores 

100% e 0%, por interpolação se calcularam os valores 80, 40 e 30% de UG. Umedeceu-se o 

solo de todos os vasos a 80% de UG, efetuou-se a semeadura e diariamente fez-se a reposição 

da água evapotranspirada sempre para 80% de UG até o momento que as plantas chegaram ao 

estádio R5. Em que fez-se a separação dos vasos para receber a aplicado ou não de etefom e 

uma subdivisão destes para os níveis de 80, 40 e 30 % de UG. Valores estes de UG obtidos e 

aferidos diariamente por pesagem de cada vaso e efetuada a irrigação para os respectivos 

valores, caso necessário. As plantas receberam etefom em dois momentos, um no dia que se 

identificou o estádio R5 e o outro cinco dias após a primeira aplicaçao, ou seja, no dia 

03/02/2017, e no dia 07/02/2017. As avaliações foram realizadas em três etapas, sendo uma 

destrutiva quando as plantas atingiram o estádio R5, a segunda cinco dias da imposição do 

estresse e última na maturidade da colheita. Na primeira e na segunda etapa avaliaram-se as 

seguintes características: o conteúdo relativo de água na folha (CRAF), no pré-amanhecer 
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sobre o 3º e 4º trifólios apicais da planta: CRAF=(peso fresco-peso seco)/(peso túrgido-peso 

seco)*100), índice de clorofila na folha (ICF), massa seca (reprodutiva, vegetativa e radicular) 

e volume de raiz. Na terceira etapa, na maturidade de colheita foram avaliados massa seca 

(reprodutiva, vegetativa e radicular), volume de raiz, peso de grãos, número de grãos por 

planta e altura de planta. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância via 

aplicação do teste F (P≤0,05), associado ao teste Duncan, entre cada nível de deficiência 

hídrica. Para a variável CRAF, os resultados indicaram que sob UG de 40% obtiveram-se os 

valores de 33,0 e 25,1% de CRAF para aplicação de etefom ou não, respectivamente; e sob 

UG de 30% os valores de CRAF foram respectivamente de 24,3 e 16,9%; no entanto, na 

testemunha, cuja UG foi 80% os valores de CRAF foram 73,4 e 90,8% para aplicação de 

etefom ou não, respectivamente. Após cinco dias de deficiência hídrica, os valores CRAF das 

plantas mantidas na UG de 80% foram 61,9 e 63,1%, em UG 40%, CRAF de 14,7 e 18,5 e em 

UG30% os CRAF foram de 18,9 e 19,4% com aplicação de etefom e sem, respectivamente. 

Quanto ao índice de clorofila na folha (ICF), os resultados indicaram que sob UG de 80% 

(testemunha) obtiveram-se os valores de 23,5 e 40,3 para aplicação de etefom ou não, 

respectivamente; sob UG de 40% os valores de ICF foram 37,3 e 42,6 com aplicação ou não 

de etefom; e sob UG de 30% os valores de ICF foram 21,0 e 38,2, respectivamente, para 

aplicação de etefom ou não. Mas no quinto dia de deficiência hídrica os valores de ICF sob 

UG de 80% (testemunha) obtiveram-se os valores de 39,2 e 39,3 para aplicação de etefom ou 

não, respectivamente; sob UG de 40% os valores de ICF foram 25,5 e 28,1 com aplicação ou 

não de etefom; e sob UG de 30% os valores de ICF foram 14,5 e 26,6, respectivamente, para 

aplicação de etefom ou não. Para variável volume de raiz não se obtiveram valores 

significativos sobre os diferentes níveis de restrição hídrica, com e sem aplicação de etefom 

sendo o valor médio de 14,6 cm³. E no quinto dia de estresse hídrico o valor médio aumentou 

para 23,1 cm³ de raízes por planta. Quanto as massas secas de raízes, hastes, vagens e folhas, 

não foram observadas diferenças devido aos tratamentos com etefom ou de deficiência 

hídrica, cujo valores obtidos foram 4,1; 6,5; 8,3 e 6,3g, respectivamente, valores estes 

observados no quinto dia de deficiência hídrica. Na terceira etapa de avaliação, ou seja, na 

maturidade da colheita, o volume de raiz, valor médio foi de 7,0 cm³ não diferindo entre 

tratamentos. Quanto as massas secas de raízes, hastes, vagens e folhas, não foram observadas 

diferenças devido aos tratamentos com etefom ou de deficiência hídrica, cujo valores obtidos 

foram 1,8; 6,2; 12,4 e 2,8g, respectivamente. O número de grão por planta, não evidenciou 

diferenças devido aos tratamentos com etefom ou de deficiência hídrica, cujos valores médios 

foram 70,9 grãos por planta. No entanto, a massa de grãos por planta foi sensivelmente 

reduzida devido a deficiência hídrica, sob UG de 80% (testemunha) obtiveram-se os valores 

de 13,3 e 15,6g de grãos por planta, para aplicação de etefom ou não, respectivamente; sob 

UG de 40% os valores foram 6,1 e 5,1g com aplicação ou não de etefom; e sob UG de 30% os 

valores foram 4,0 e 5,0g, respectivamente, para aplicação de etefom ou não. Conclui-se que a 

umidade gravimétrica do solo de 40% e 30% reduzem a massa seca vegetativa e reprodutiva, 

o índice de clorofila na folha, CRAF, o que acarreta na redução da massa de grãos por planta 

comparados as plantas mantidas sob UG de 80% e, o etefom não mitiga os efeitos negativos 

da deficiência hídrica.  


