
Palmeira Jerivá - Syagrus romanzoffiana 

Usado na medicina popular em forma de chás da casca e da flor com brotos de 
amora para combater o amarelão e problemas de rins e diarreias. Floresce e 
frutifica duas vezes ao ano, uma no outono e outra no verão. O fruto é amarelado 
e ovalado, avidamente procurado por diferentes espécies de animais, o que a 
torna recomendável para o plantio em agrupamentos mistos de áreas 
degradadas de preservação permanente. As flores são amarelas, muito visitadas 
por abelhas. 

Figura 1: Flores da Jerivá   Figura 2: Fruto da Jerivá               

 A altura é de 6.0 a 9.0 metros, 9.0 a 12 metros, acima de 12 metros. Ela pertence 
a família da Arecaceae . O nome científico dessa palmeira é Syagrus 
romanzoffiana. Os frutos extrai-se óleo, cujos ácidos graxos aí presentes 
fornecem matéria prima para a fabricação de sabão. Apícola: As grandes 
inflorescências do jerivá produzem muito pólen e néctar, que são úteis à 
produção de mel. Artesanato: As sementes podem ser utilizadas para confecção 
de produtos artesanais. Fibras: As fibras podem ser aproveitadas na confecção 
de roupas, redes e outros artigos. Forragem: É muito comum, em épocas de 
estiagem, que suas folhas sejam utilizadas como forragem, a qual é muito 
apreciada, principalmente pelos equinos. Os frutos são muito apreciados pelos 
porcos, e constituem ótima ração. Alimentação humana: O fruto do jerivá é 
comestível, e sua polpa é doce e saborosa. Os frutos podem ser fervidos, e o 
suco extraído serve para fazer geleias e sucos. Em algumas regiões, o palmito 
das plantas jovens também é consumido, e apresenta um teor de nutriente bem 
superior ao do palmito pupunha, e o gosto deste palmito, segundo alguns autores 
é um pouco mais amargo, mas outros autores afirmam o contrário, considerando-
o superior até mesmo ao palmito-verdadeiro (Euterpe edulis). As amêndoas das 
sementes também são consumidas in natura e muito apreciadas, podendo ainda 
ser usadas como fonte de óleo ou farinha. 
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