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A obtenção de genótipos superiores a curto e longo prazo no melhoramento de plantas depende 

da existência de variabilidade genética. O tamanho adequado da população é fundamental para a 

preservação das frequências alélicas e genotípicas, diminuindo a perda de variabilidade e 

postergando o aparecimento dos efeitos da deriva genética. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar os efeitos da deriva genética para produção de grãos em subpopulações de milho. Este 

estudo foi realizado a partir das populações BR-105 e BR-106, das quais 10 subpopulações 

foram obtidas em cada um dos cinco ciclos sucessivos de amostragem com tamanho efetivo 

reduzido (NE = 5), totalizando 50 subpopulações para cada população original, as quais foram 

posteriormente autofecundadas. Os tratamentos foram constituídos de 10 amostras da população 

original sem autofecundação, 10 amostras com autofecundação, 50 subpopulações obtidas da 

população original e 50 subpopulações posteriormente autofecundadas, totalizando 120 

tratamentos para cada população de origem, avaliados separadamente. Utilizou-se o 

delineamento em blocos casualizados no esquema de parcelas subdivididas em faixas 

hierárquico, com 10 repetições em 4 ambientes. Os dados foram submetidos a análises de 

variância individuais e foram estimados os contrastes entre as médias das subpopulações nos 

ciclos de amostragem para se quantificar o efeito da deriva genética nas subpopulações. Não 

foram observadas diferenças significativas entre os ciclos em nenhum dos ambientes para a 

população BR-105. Já para a população BR-106 houve diferenças significativas entre os ciclos 

nos ambientes 1, 2 e 3. Houve diferenças significativas para endogamia em todos os ambientes 

para ambas as populações. A interação ciclo x endogamia foi significativa nos ambientes 1 e 2 da 

população BR-105 e nos ambientes 1, 2 e 3 da população BR-106. Observaram-se diferenças 

significativas para subpopulações dentro de ciclo nos ambientes 1, 2 e 3 em ambas as 

populações. A interação endogamia x subpopulações dentro de ciclo foi significativa para os 

ambientes 1 e 2 da população BR-105 e para os ambientes 1, 2 e 3 da população BR-106. As 

médias de produtividade dos ciclos de deriva genética para a população BR-105 variaram de 

5,78 a 7,17 t ha
-1

 e os efeitos da deriva genética variaram de -0,38 a -1,39 t ha
-1

. Já para a 

população BR-106 as médias de produtividade variaram de 6,47 a 8,47 t ha
-1

 e os efeitos da 

deriva genética variaram de -0,73 a -2,00 t ha
-1

. Houve um aumento da diferenciação entre as 

subpopulações ao longo dos ciclos de amostragem, em consequência da deriva genética. Os 

efeitos da deriva nas médias das subpopulações foram imprevisíveis com relação à direção e à 

magnitude, por ser um processo aleatório. O caráter produção de grãos foi altamente afetado pela 

deriva genética possivelmente por possuir um elevado grau de dominância. 
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