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A estimativa do tamanho efetivo (Ne) em coleções de germoplasma possui papel primordial para 

o manejo adequado do recurso genético disponível. Para a cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.), 

espécie frutífera nativa do Cerrado, uma coleção de germoplasma ex situ in vivo está estabelecida 

desde 2013 na Universidade Federal de Goiás. Formada por 600 indivíduos, ela foi oriunda de 

progênies de 25 subpopulações de ocorrência natural distribuídas em cinco estados brasileiros. O 

objetivo deste estudo foi estimar o tamanho efetivo (Ne) desta coleção compostas por famílias 

maternas, como medida de representatividade da amostragem realizada e como meio de otimizar 

seu manejo para prevenir efeitos de deriva e endogamia. Para o cálculo do Ne mais adequado 

para uma população infinita com estrutura de família, foi necessário estimar o coeficiente de 

coancestria de indivíduos dentro de progênies maternas para os 600 indivíduos em 150 famílias, 

além da correlação de alelos dentro de indivíduos dentro de subpopulação. As estimativas foram 

obtidas por meio da genotipagem em nove locos microssatélites, avaliados via analisador 

automático de DNA por eletroforese capilar. As análises dos estimadores foram realizadas 

utilizando o software GDA versão 1.1 (Genetic Data Analysis), cujos estimadores empregam o 

método dos momentos e os testes são realizados por técnicas de reamostragem ou método de 

Monte Carlo. Considerando uma população infinita com estrutura de família, a coleção de 

germoplasma implantada de E. dysenterica compõe uma população de Ne 382.  Para fins de 

utilização em melhoramento genético dessas cagaiteiras, a representatividade da coleção é 

suficiente, pois populações com tamanhos efetivos acima de 50 são satisfatórios para minimizar 

os efeitos da endogamia, uma vez que a deriva é menos importante em programas de curto ou 

médio prazo. Entretanto, ponderando o uso da coleção para fins de conservação ex situ, 

tamanhos efetivos maiores, em torno de 500, são indicados para evitar endogamia e deriva. Pelo 

Ne calculado para a estrutura de família, a coleção representa adequadamente a diversidade 

genética e os níveis de variabilidade das subpopulações de origem, apropriada para estratégias de 

conservação e de melhoramento da coleção e de E. dysenterica. 
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