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Análise da estrutura genética das populações é necessária para o conhecimento e manutenção das 

populações já existentes como para as populações que irão compor uma área degradada. 

Portanto, para obter sucesso nos programas de recuperação de áreas degradadas, é desejável que 

o material genético a ser colocado nessas áreas tenha a maior heterozigosidade possível, pois a 

sucessão da área dependerá do material genético produzido localmente nas gerações seguintes. O 

trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a estrutura populacional de fragmento 

recuperado (R2) e uma população natural (N1) de Schinus terebinthifolius Raddi, localizada em 

região do Baixo São Francisco sergipano. Na extração do DNA foi empregado tampão CTAB 

2X. Os produtos de amplificação de RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) foram 

separados em gel de agarose 0,8%, corados em brometo de etídio e visualizados em luz 

ultravioleta. Foram testados 20 oligonucleotideos e o polimorfismo observado usado para cálculo 

das similaridades genéticas pelo teste de Jaccard. O número de alelos efetivos apresenta valores 

semelhantes (1,57 (R2) e 1,52 (N3)). Ambas populações apresentam baixos níveis de 

heterozigosidade, sendo 0,33 (R1) e 0,31 (N3), entretanto a diferenciação genética entre as 

populações é bastante significativa (Fst =0,34). Com análise pelo Structure evidenciou-se ∆K 

igual a três agrupamentos. Pode-se inferir que existe alta variabilidade genética entre as 

populações e a estratégias de recuperação da área favorece o enriquecimento genético da 

população de S. terebinthifolius. 
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