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As gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) tem papel importante na determinação das 
propriedades viscoelásticas da massa de farinha de trigo. São codificadas por seis genes localizados 
em pares nos locos Glu-1 do braço longo dos cromossomos 1A, 1B e 1D. Essas proteínas, quando 
submetidas à eletroforese, apresentam padrões de bandas específicos para cada cultivar de trigo. 
Muitos estudos com variedades de trigo de outros países associam determinadas combinações alélicas 
de HMW-GS com qualidade panificativa. No Brasil, estes estudos ainda são incipientes. A expressão 
do fenótipo depende da interação do genótipo com o ambiente. Assim, a expressão das características 
relacionadas ao uso final do trigo pode ser diferente daquela observada em outros países. Neste 
contexto, este trabalho tem o objetivo de determinar a associação dos alelos de HMW-GS com a 
qualidade tecnológica de trigo brasileiro. Uma coleção de 220 acessos de trigo da Embrapa será 
caracterizada quanto ao perfil de HMW-GS, pelo método de SDS-PAGE e por marcadores de DNA do 
tipo STS e SNP, baseado no método KASP, específicos para determinados alelos dos locos GluA1 
(nulo, 1, 2*), GluB1 (Bx7oe, Bx7) e GluD1 (2+12, 5+10) e quanto ao perfil tecnológico da farinha de 
trigo. O estudo de associação entre as diferentes variáveis possibilitará a identificação dos alelos com 
maior influência sobre a qualidade tecnológica no país, e a implementação do uso de análises de 
marcadores moleculares, para a seleção assistida de linhagens de trigo, em etapas iniciais de 
programas de melhoramento. 
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