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RESUMO: O objetivo foi estimar o tamanho efetivo populacional e a divergência 
genética para um teste progênie de C. thrichotoma considerando o total de plantas 
sobreviventes no primeiro ano após o plantio em relação ao total. O teste de progênie 
misto de Cordia tricotomia e Dalbergia nigra foi instalado na base física da empresa 
Vale Rio Doce em Sooretama-ES. O delineamento experimental foi em blocos 
completos cazualizados, com 30 progênies, uma planta por parcela e 40 blocos, e foi 
estabelecido no espaçamento de 3 x 3 m. O tamanho efetivo (Ne) foi computado baseado 
em Resende e a diversidade genética em Wei e Lindgren. Nessa população, o Ne  foi de 
109,52 mantendo uma diversidade genética de 0,99. O Ne estimado para esse teste 
mostrou-se quase quatro vezes superior ao número de matrizes da população. Portanto, 
o Ne é superior ao recomendado para as para populações poucas melhoradas e para 
caracteres de baixa herdabilidade (menor ou igual a 10%). Porém, para conservação 
genética o tamanho efetivo populacional dessa população está abaixo do mínimo 
recomendado para conservação ex situ de espécies florestais nativas(150).  
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