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O teor de lignina é uma das mais importantes características da madeira para o melhoramento do 

Eucalipto. Ela compõe a parede celular juntamente com a celulose, tendo como funções, dentre 

várias, a de conferir rigidez à madeira, impermeabilidade e resistência contra ataques biológicos 

aos tecidos vegetais. Empresas que utilizam madeira para celulose visam reduzir o teor de 

lignina, uma vez que ela é um empecilho no processo de extração da celulose, enquanto que as 

empresas nas quais a finalidade é o carvão o objetivo é aumentá-la. Uma população de 611 

indivíduos da empresa Fibria S.A., derivada de 68 famílias compostas por várias espécies, foi 

plantada na cidade de Aracruz-ES. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 

parcelas de uma planta espaçadas de 2 x 3m. Neste trabalho objetivou verificar os efeitos dos 

marcadores DArTs para o teor de lignina. A fenotipagem foi realizada aos 24 meses e nesta 

idade foi também retirada uma amostra de DNA das plantas. Para proceder à genotipagem, 

foram utilizados aproximadamente 15 mil marcadores DArT. Estas marcas tiveram seus efeitos 

estimados utilizando a metodologia do rrBLUP. O teor de lignina na população variou de 22 até 

33% e a herdabilidade de 14%. Os marcadores DArTs explicaram 24% da variação no caráter. 

As marcas com maior efeito (em módulo) foram encontradas no cromossomo 3, embora marcas 

com efeitos pronunciados foram encontrados nos cromossomos 1, 2 e 6.  
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