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Vários avanços na biotecnologia resultaram no desenvolvimento de cultivares de soja, 
geneticamente modificadas, resistentes ao glifosato (Roundup Ready), a soja (Glycine 
max (L.) Merrill), o que proporcionou o uso na cultura do herbicida glifosato com 
reconhecida eficácia e amplo espectro de controle de plantas daninhas. Este estudo 
avaliou, em condições controladas, a influência do glifosato sobre a anatomia dos 
tecidos vasculares das folhas de Glycine max (L.) a fim de correlacionar 
morfofisiologicamente a resposta da planta ao glifosato. O experimento foi conduzido 
em delineamento experimental inteiramente casualizado, em casa de vegetação, 
estabelecido na forma de dois tratamentos sem e com glifosato, a uma concentração 
de 1,8 mg de glifosato/planta (dose recomendada). Para análise das células dos 
tecidos vasculares foram obtidas fotos das lâminas histológicas de cada tratamento. 
As amostras de nervura central das folhas, foram fixadas em FAA 70, desidratadas em 
série etílica, incluídas em hidroxi-etil-metacrilato (Leica Historesin) e os blocos 
obtidos foram seccionados com a espessura de 5-10 μm. O material foi corado com 
Azul de Toluidina 0,05% em tampão fosfato e ácido cítrico pH entre 4,5-6,0 e as 
lâminas foram montadas com resina sintética “Entellan”. Foram realizadas 
fotomicrografias dos materiais preparados em lâminas em microscópio trinocular e 
tais imagens foram submetidas ao programa Image Tool 3.0, o qual possibilitou a 
medida em micrômetros da espessura e comprimento do feixe vascular, e diâmetro 
dos elementos de vaso (metaxilema - Mx). Também foram utilizadas técnicas de 
maceração de tecidos e testes histoquímicos. Os dados foram apresentados 
representando a média de quatro repetições e submetidos a análise de variância 
(ANOVA), sendo as médias comparadas pelo teste Tukey a 5%. Em soja RR o 
glifosato alterou a altura do feixe vascular da nervura central e o diâmetro dos 
elementos de vaso ocasionando aumento. Embora o diâmetro das células 
companheiras tenha sido reduzido com o tratamento com o herbicida, o diâmetro dos 
elementos de vaso, principalmente do metaxilema estudado, aumentou 
significativamente, ocasionando também, o aumento da altura do feixe vascular. Não 
foram observadas diferenças relativas à presença de compostos fenólicos, amido, 
substâncias lipídicas e substâncias pécticas no feixe vascular da soja RR, uma vez que 
tais substâncias foram detectadas em ambos os tratamentos. (FAPESP 2012∕16728-0 - 
IC∕NCPB; 2012∕23266-3 APR) 
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