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A soja é a mais importante leguminosa cultivada no mundo. No Brasil é a cultura agrícola que mais 

cresceu nas últimas três décadas e corresponde a 49% da área plantada em grãos no país. A produção de 

soja no mundo, apesar da sua importância econômica, limita-se a poucos países. O Brasil é o segundo 

maior produtor mundial de soja e junto com os EUA (maior produtor) é responsável por cerca de 61,7% 

de toda produção mundial. Por conter altos teores de proteína e óleo, a soja é componente importante na 

fabricação de rações, na alimentação humana e na produção de biodiesel. Assim, um dos focos atuais do 

Programa de Melhoramento da Qualidade da Soja do BIOAGRO/UFV é o aumento do teor proteico nos 

grãos. Trabalhos anteriores descreveram que o locus Glyma20g19630 está presente em uma região 

caracterizada por conter um grande número de QTLs associados ao teor de proteínas nos grãos. O 

objetivo do presente trabalho foi sequenciar e caracterizar mutações presentes no Glyma20g19630 em 

diferentes variedades do nosso programa e verificar se alguma destas mutações seria responsável pela 

diferença de acúmulo de proteínas nos grãos de soja. Como material genético foram utilizados as 

variedades BR8014887, BAR8, CS94731, NT12 (com alto teor de proteína), CD219 e SUPREMA (com 

baixo teor de proteína) extraídos a partir de tecido foliar coletado em V2. Visando amplificar toda a 

região gênica foram desenhados três conjuntos de primer, amplificando um total de 2306 pb ,utilizando o 

programa “Primer3 Input Program”, com os seguintes parâmetros: i) amplicon variando de 600 a 1000 

pb; ii) primer com 19 a 25 pb; iii) temperatura de anelamento entre 54 e 64 ºC; e iv) conteúdo de CG% 

entre 40 e 60%. Após padronização das condições da PCR e amplificação dos fragmentos, os mesmos 

foram purificados e enviados para sequenciamento. As sequências obtidas foram editadas através do 

programa SEQUENCHER e alinhadas pelo programa CLUSTALW. Foi encontrada inserção de uma 

adenina na variedade CD219 e deleção de uma adenina na variedade CS94731. Na variedade Suprema 

foram encontradas várias mutações, sendo uma troca de citosina por adenina, deleção de adenina e troca 

de adenina por guanina em duas posições distintas. As mutações foram encontradas no alinhamento com 

a sequência obtida pelo banco de dados NCBI e se encontram próximas à região codificante, podendo 

coincidir com regiões promotoras e eventualmente gerar uma alteração no nível de expressão do gene. As 

mutações encontradas serão utilizadas na comparação com QTLs descritos para o banco de germoplasma 

do USDA a fim de selecionar os melhores marcadores para serem aplicados em nosso programa de 

melhoramento. 
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