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A soja é uma das culturas mais importantes no mundo, utilizada para a produção de proteína e 

óleos vegetais. No entanto, a ocorrência de adversidades climáticas cada vez mais frequentes e 
intensas tem representado um sério problema à produção agrícola, principalmente dessa cultura. 

Para diminuir o impacto da falta de água na germinação das sementes, a seleção de genótipos 
tolerantes ao déficit hídrico e o desenvolvimento de tecnologias que auxiliem as plantas a 
tolerarem períodos prolongados de estiagem são de grande importância para a manutenção da 

produção agrícola. O polietilenoglicol (PEG) tem sido comumente utilizado como agente 
osmótico para simular condições de déficit hídrico, por ser um composto quimicamente inerte, 

não tóxico, apresentar alto peso molecular e não é absorvido pelas sementes. Dentro deste 
contexto o objetivo do presente trabalho foi avaliar as cultivares UFUS Guarani, UFUS Xavante 
e MG/BR 46 Conquista de soja quanto à tolerância ao déficit hídrico induzido por 

polietilenoglicol 6000 nos potenciais, 0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8 MPa. O experimento foi instalado e 
avaliado no Laboratório de Análises de Sementes da Universidade Federal de Uberlândia e o  

delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. A parcela 
experimental foi constituída de quatro subamostras de 50 sementes de cada cultivar, totalizando 
200 sementes por parcela. As sementes foram dispostas entre três folhas de papel para 

germinação, embebidas com as respectivas soluções de polietilenoglicol 6000. A interação 
cultivar x potencial foi significativa demonstrando que o desempenho de cada cultivar depende 

do potencial osmótico em que a mesma foi submetida. O PEG reduziu de forma diferenciada a 
porcentagem de germinação das cultivares de soja e a qualidade inicial do lote de sementes 
interfere nessa resposta. Os resultados indicaram que para os potenciais -0,2; e -0,4 MPa a 

cultivar UFUS Xavante diferiu das demais cultivares, apresentando maiores médias de 
percentual de germinação de plântulas normais. A partir do nível de -0,6 MPa a porcentagem de 

plântulas normais foi praticamente numa em todas as cultivares.  Isso ocorre, pois potenciais 
hídricos decrescentes causam redução da atividade resp iratória das sementes durante a 
germinação, causando inibição da germinação, porque é a partir desse processo que seriam 

formadas moléculas de ATP, necessárias ao desencadeamento dos processos germinativos. 
Assim, a cultivar UFUS Xavante se mostrou mais tolerante ao déficit hídrico induzido por 

polietilenoglicol 6000 podendo ser incluída em novos estudos.  
 

Palavras-chave: Glycine max; PEG; seca. 
 

Apoio Financeiro: FAPEMIG, CAPES e LASEM - UFU.  
 


