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A soja é uma das principais culturas agrícolas, com produção nacional de 

cerca de 135 milhões de toneladas em 2020/2021, demonstrando importância 

expressiva deste agronegócio no mercado mundial. O cultivo de soja pode passar por 

diversas variações climáticas que interferem na sua produtividade, a Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) vem se destacando em estudos de matrizes complexas, 

como as plantas de soja, por ser uma técnica reprodutível, capaz de identificar e 

quantificar diversos metabólitos em extratos vegetais, e quando combinada com a 

quimiometria, gerar informações mais rápidas de análises do perfil químico dessas 

matrizes. Considerando que o estresse hídrico provocado em períodos de seca afeta 

diretamente a produção de soja, neste trabalho foi utilizada a RMN de 1H, juntamente 

com métodos quimiométricos de PCA (Principal Component Analysis) e sPLS-DA 

(sparse Partial Least Squares Discriminant Analysis), para a investigação das 

variações metabólicas em folhas de soja (Glycine max (L.) Merrill), submetidas a dois 

períodos de estresse hídrico e cultivadas com aplicação foliar de diferentes 

concentrações de acetilcolina (Ach) e ácido γ-aminobutírico (GABA). Os espectros de 

RMN de 1H, juntamente com experimentos bidimensionais de RMN e dados da 

literatura foram utilizados na identificação e determinação da proporção relativa dos 

metabólitos presentes nessas matrizes. A partir da avaliação quimiométrica, verificou-

se que PCA não apresentou informações suficientes para distinguir as amostras em 

relação à aplicação de Ach e GABA. No entanto, utilizando-se o algoritmo sPLS-DA, 

as amostras com aplicação de 8mM de ACh e GABA apresentaram diferenças em 

relação às concentrações de metabólitos secundários, indicando uma melhor 

resposta de defesa das plantas de soja nestas condições. Os dados de proporção 

relativa auxiliaram na observação dos dados obtidos por RMN e quimiometria 

evidenciando o aumento e decréscimo dos metabólitos identificados. Sendo assim, a 

RMN com auxílio da quimiometria possibilitou distinguir as amostras de folhas de soja 

com diferentes aplicações de ACh e GABA, obtendo a melhor resposta de defesa 

com aplicação de 8mM de ACh e GABA para maior resistência ao estresse hídrico. 


