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O tamanho efetivo populacional (Ne) é importante para as populações de melhoramento. Em 

populações finitas, a seleção afeta a estrutura de família, reduzindo a variação genética via 

endogamia. Por se trabalhar com a probabilidade de fixação de alelos favoráveis, o Ne deve ser 

mantido em um nível seguro a cada ciclo de seleção, buscando minimizar eventuais perdas 

desses alelos no ciclo seguinte. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o tamanho efetivo 

populacional em um pomar de sementes por mudas de E. urophylla (PSM-TPR-EU). Para tanto, 

foi realizado um desbaste seletivo em um teste de progênies de E. urophylla aos 20 anos de 

idade, localizado na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão, da Faculdade de Engenharia de 

Ilha Solteira, em Selvíria-MS. Inicialmente, o experimento era composto por 33 progênies de 

polinização aberta (492 árvores). Após o desbaste, permaneceram no PSM-TPR-EU, 22 

progênies e 80 árvores, selecionadas de acordo com o valor genético aditivo de indivíduos com 

maior diâmetro a altura do peito (DAP) e melhor forma do fuste. Para calcular o tamanho efetivo 

populacional, foi considerado o caso de seleção com variável número de indivíduos por 

progênies de meios-irmãos, de acordo com a expressão: Ne = (4 × Nf  × kf) / (kf + 3 + (σ2
kf /kf)), 

em que: Nf é o número de progênies selecionadas, kf é o número médio de indivíduos 

selecionados por progênie e, σ2
kf é a variância do número de indivíduos selecionados por 

progênie. O número de indivíduos selecionados por progênie variou de 1 a 9. Em seis progênies 

(6, 11, 13, 20, 22 e 23) foram selecionados 42 indivíduos (52,5%), indicando a superioridade 

dessas famílias em relação as demais. O kf foi de 3,64 indivíduos por progênie e a σ2
kf foi alta 

(6,24). O Ne obtido foi de 38,34 indivíduos, sugerindo que a representatividade genética ficou 

comprometida, devido a redundância genética dos indivíduos dentro das famílias, já que poucas 

progênies contribuíram com muitos indivíduos. Dessa forma, a base genética no PSM-TPR-EU 

de E. urophylla é restrita, e este fato sugere a perda de alelos devido ao estrangulamento na 

preservação do germoplasma e a depressão endogâmica. 
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