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A soja (Glycine max (L.) Merrill) é a mais importante leguminosa cultivada no mundo, chegando 

ao patamar de 283,9 milhões de toneladas de grãos produzidas na safra 2013/2014. 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. O óleo da soja, com importância tanto na 

indústria alimentícia como na de biodiesel, é constituído basicamente por 13% ácido palmítico 

(16:0), 4% de ácido esteárico (18:0), 20% de ácido oleico (18:1), 55% de ácido linoleico (18:2) e 

8% de ácido linolênico (18:3). Enquanto ácidos graxos saturados apresentam alto ponto de fusão, 

sendo sólidos à temperatura ambiente, os ácidos graxos com muitas insaturações apresentam 

baixa estabilidade oxidativa. Um dos objetivos atuais dos programas de melhoramento de soja 

tem sido o aumento dos teores de ácido oleico. Os genes FAD2-1A e FAD2-1B já foram 

identificados como codificadores das -6-dessaturases, enzimas que convertem ácido oleico em 

linoleico, e que são importantes alvos metabólicos para aumentar os teores de ácido oleico. 

Mutações que alteram a sequência de aminoácidos destas enzimas já foram descritas nas 

linhagens PI603452 e PI283327, respectivamente. A partir delas, nós desenvolvemos um 

diagnóstico para a genotipagem destas mutações, utilizando a técnica de High Resolution Melt 

(HRM). Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi validar os conjuntos de primers HRM para 

mutações em FAD2-1A e FAD2-1B, com o intuito de identificar indivíduos com alto teor de 

ácido oleico no melhoramento assistido dentro de nosso programa. Cento e sessenta e quatro 

sementes F2 de uma população derivada do cruzamento entre as linhagens PI603452 e PI283327 

foram plantadas em casa de vegetação. Tecido foliar foi coletado em V2 e utilizado para 

extração de DNA. As amostras foram genotipadas para as mutações em FAD2-1A e FAD2-1B, 

pela metodologia de HRM. Nesta metodologia, os fragmentos gerados pela PCR foram 

submetidos a um gradiente de temperatura de 60-90 ºC, com acréscimo de 0,1 ºC por etapa, com 

medição em tempo real, gerando uma curva de desnaturação das fitas diferente para cada 

genótipo. Foram identificados oito indivíduos homozigotos para ambas as mutações. As 

sementes destes indivíduos foram colhidas, e tiveram seus ácidos graxos extraídos e 

quantificados. Os valores de ácido oleico encontrados variaram entre 42,4 e 85,6% e ainda não 

foi possível determinar se a causa da variação dos valores de ácido oleico foi devido a erros de 

genotipagem, efeito ambiental ou se existe algum outro fator interferindo na característica. A 

planta cujas sementes apresentaram 85,6% de ácido oleico foi selecionada como doadora de 

alelos para o Programa de Melhoramento da Qualidade da Soja do BIOAGRO/UFV, visando a 

obtenção de cultivares de soja com alto teor de ácido oleico. 
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