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Adotando técnicas moleculares é possível a caracterização genética de germoplasma com alta 

confiabilidade, sendo os marcadores microssatelites (SSR) comumente utilizados para o estudo 

genético da soja devido ao seu caráter multialélico. Neste âmbito, o presente trabalho teve como 

objetivo a análise da diversidade genética de 23 cultivares de soja da EMBRAPA utilizando 35 

primers microssatélites. O DNA das cultivares foi extraído, posteriormente quantificado e 

normatizado para concentração de 30 ng/μL. O mix por reação de PCR foi elaborado com 

volume de 17 µL, sendo constituído por 5,7 µL de Agua Milli-Q, 3,0 µL de tampão de reação 5X 

(Green GoTaq
®
 Flexi Buffer - Promega), 2,0 µL de MgCl2 (Promega), 100 µM de cada 

desoxiribonucleotídeos (dATP, dGTP, dCTP e dTTP), 0,3 µL de Taq (5U/ µL) e 3,0 µL do par 

do respectivo primer. Os produtos da amplificação foram mantidos a 4°C e posteriormente 

separados por eletroforese, em gel de poliacrilamida 6%, em tampão TBE (0,045 M tris-borato e 

0,001 M EDTA), a 240V, por uma hora e quinze. Posteriormente, foram corados em nitrato de 

prata e fotografados em câmera digital. Por meio de análise visual os fragmentos amplificados 

por marcadores microssatélites foram identificados gerando uma matriz correspondendo aos 

alelos amplificados em cada indivíduo. O grupo das cultivares convencionais e o grupo das 

transgênicas apresentaram índices de diversidade (I) de 0.6075 e 0.5683 respectivamente. Esse 

valor demonstra baixa diversidade genética. Da mesma forma, os índices de diversidade foram 

baixos considerando subgrupos de mesma maturidade relativa. Para os grupos I, II e III os 

índices de diversidade foram 0.4491, 0.5787 e 0.4042 respectivamente.  Por meio da análise de 

PCoA foi possível verificar agrupamento entre cultivares de mesma maturidade relativa. 

Considerando apenas as cultivares estudadas, verificamos que a diversidade genética é baixa, o 

que pode acarretar em redução nos ganhos de seleção.  
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