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A soja (Glycine max (L.) Merril) é a principal oleaginosa cultivada no mundo devido 
a características do grão, como: alto teor de proteína e óleo. Em consequência, o grão 
é muito demandado pela agroindústria para produção de ração animal, óleo vegetal e, 
recentemente, tem sido utilizado como fonte alternativa de biocombustível. A soja 
RR, Roundup Ready®, tem sido amplamente usada nos cultivos visando facilitar o 
manejo de plantas daninhas sem atingir a cultura de interesse, uma vez que a mesma 
apresenta resistência ao herbicida glifosato. Entretanto, danos causados pelo glifosato 
na soja RR constituem uma problemática bastante atual, principalmente àquelas 
relacionadas aos sintomas de injúrias nas plantas tratadas. O objetivo do trabalho foi 
de verificar os efeitos dos tratamentos com glifosato em folhas de soja RR 
enfatizando alterações fisiológicas. O experimento foi realizado na Fazenda de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE/UNESP, localizada no município de Selvíria, 
MS. Utilizou-se o cultivar ‘BMX Potência RR’ e os tratamentos empregados foram 
compostos por três dosagens de glifosato (0,0; 360; 720 e 1440 g. ha-1) e a 
testemunha. Para determinação dos teores de clorofila a e b, as folhas foram cortadas 
em tiras finas (1 mm) até obter 50 mg. A extração foi realizada com DMSO a 65°C e 
a leitura a 645 e 663 nm utilizadas para obtenção dos conteúdos dos pigmentos de 
clorofila a partir das equações propostas por Arnon. Para a determinação de 
nitrogênio foliar e proteína bruta, coletou-se a terceira folha desenvolvida, com 
pecíolo, da haste principal de 15 plantas da parcela experimental para diagnose foliar. 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente causalizado, com quatro 
tratamentos e quatro repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância 
conforme o teste de regressão a um nível de significância de 5% de probabilidade. 
Observamos redução no teor de nitrogênio e proteína bruta foliar nos tratamentos com 
maior concentração de glifosato (720 e 1440 g. ha-1), entretanto a alteração 
encontrada não refletiu em mudanças nos teores de clorofila a e b. Estas alterações se 
devem, provavelmente, à atuação inibitória do herbicida na enzima EPSPS presente 
em Bradhyrhizobium sp., o que culmina com a redução da fixação biológica de 
nitrogênio e consequente comprometimento no acúmulo de proteína. (FAPESP 
2013∕23984-6-IC∕MSS; 2012∕23266-3 APR) 
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