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A soja (Glycine max (L.) Merrill) teve em sua última safra (2013/2014) 113,0 milhões de 

hectares plantados no mundo, dos quais 30,1 foram plantados no Brasil, segundo maior produtor 

mundial do grão, com produtividade de 2.842 kg/ha. A exportação do grão, farelo e óleo 

correspondem a 42,3, 13,3 e 1,4 milhões de toneladas respectivamente, o que gerou U$ 31,0 

bilhões de renda para o país, sendo importantes produtos do agronegócio que pesa diretamente 

na balança comercial do Brasil. A busca por novas variedades para atender a demanda interna e 

externa é contínua, assim o Programa de Melhoramento da Qualidade da Soja do 

BIOAGRO/UFV tem por objetivo analisar e selecionar indivíduos que apresentem qualidades 

superiores. O locus Glyma20g21030 foi identificado anteriormente por estar dentro de uma 

região do genoma que possui muitos QTLs associados ao acúmulo de proteínas no grão de soja. 

Para fornecer evidências maiores da associação deste gene com a característica avaliada, o 

objetivo deste trabalho foi sequenciar e identificar mutações no Glyma20g21030 que pudessem 

explicar a associação deste locus com o acúmulo de proteínas. Utilizamos o banco de dados 

Soybase para a busca e identificação das sequências codificantes do gene. Em seguida, 

desenhamos primers visando o sequenciamento da região codificante do DNA, por meio do 

programa “Primer3 Input Program”, seguindo os 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; iv) conteúdo de 

CG% entre 30 e 70%. A qualidade e especificidade dos primers foi verificada com as 

ferramentas Primer Select 3.1 e pelo banco de dados PHYTOZOME. Os primers foram testados 

para obtenção de banda única de PCR pelo teste de diferentes temperaturas de anelamento, sendo 

padronizada a temperatura de 58°C para todos os primers. Após a padronização das condições, 

os primers foram utilizados para amplificação e sequenciamento do gene nas linhagens 

CS94734, BARC-8, BR8014887 e NT12 (acessos com alto teor de proteína) e CD219 e 

SUPREMA (acessos com baixo teor de proteína). Posteriormente as sequências dos fragmentos 

foram editadas usando os programas SEQUENCER 4.1.4 e alinhadas pelo ClustalW para 

identificação das mutações. Foram encontrados dois polimorfismos em região codificante, 

ambos na linhagem CS94734. A inserção de 21pb ocasionou a síntese de 7 aminoácidos 

adicionais à sequência, já a substituição de uma timina por uma guanina gera a substituição de 

um aminoácido aromático por um alifático não polar. Não encontramos uma mutação causal de 
fácil explicação do efeito, o que não impede deste gene estar associado ao acúmulo de proteínas 

nos grãos. A próxima etapa será comparar estas mutações com as descritas para o banco de 

germoplasma do USDA para selecionar melhores marcadores para seleção assistida dentro do 

PMQS.  
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