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O melhoramento para a tolerância à seca assume grande importância em programas de 
melhoramento de plantas para regiões sujeitas ao déficit hídrico em fases críticas do ciclo da 

cultura da soja. E o comprimento de plântulas é uma medida eficiente para a distinção de 
genótipos adaptados a condições adversas, como a tolerância à seca. O polietilenoglicol (PEG) 

tem sido utilizado como agente osmótico para induzir condições de déficit hídrico, porque é um 
composto quimicamente inerte, não tóxico, apresenta alto peso molecular e não é absorvido pelas 
sementes. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do estresse hídrico induzido pelo 

polietilenoglicol 6000 no comprimento de plântulas de três cultivares de soja. O experimento foi 
conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Instituto de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Uberlândia. O delineamento experimental foi em blocos casualizados 

com três repetições, utilizando um fatorial 3x5, sendo três cultivares de soja (MG/BR 46 
Conquista; UFUS Guarani, e UFUS Xavante) e cinco níveis de potencial osmótico (0 MPa; -0,2 

MPa; -0,4 MPa; -0,6 MPa; e -0,8 MPa). A interação potencial x cultivar foi significativa, 
demonstrando que o desempenho de cada cultivar depende do potencial osmótico em que a 
mesma foi submetida e vice–versa. Foi constatada redução acentuada nos valores de 

comprimento total de plântula à medida que houve aumento da concentração das soluções de 
PEG.  Quanto mais negativo o potencial, menores valores de comprimento de plântulas, sendo 

que a cultivar UFUS Xavante apresentou melhor desempenho em relação às demais. Até o 
potencial de -0,4 MPa o comprimento total das plântulas desta cultivar foi quase o dobro das 
demais, o que pode estar relacionado com a maior tolerância da UFUS Xavante às condições de 

estresse hídrico, pois o primeiro efeito mensurável da baixa disponibilidade de água é a redução 
no crescimento, causada pela diminuição da expansão celular. Assim, a cultivar UFUS Xavante 

apresentou maior estabilidade nos potenciais osmóticos, sugerindo maior tolerância a condição 
de estresse hídrico induzido por polietilenoglicol 6000 e podendo ser incluída em novos estudos.  
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