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O jerivá, Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, é uma espécie de palmeira nativa 

da América do Sul, amplamente distribuída e bem adaptada, aparecendo em quase 

todas as formações vegetais. Seus representantes constituem-se em importante recurso 

ecológico e econômico, pois seus frutos de cor laranja amarelada, e de sabor 

adocicado, são bastante nutritivos e apreciados na culinária e pelos animais nativos 

como mamíferos e aves, além desses promoverem a dispersão. Apesar dos crescentes 

estudos sobre plantas nativas, ainda não há muitas informações moleculares sobre 

Jerivá, sendo que, ainda não existem marcadores microssatélites de regiões expressas 

(EST-SSR) específicos para esta espécie. O aumento de informações e dados 

microssatélites sobre esses indivíduos e suas populações oferece novas perspectivas 

de manejo, preservação e exploração de seu potencial econômico. Nesse sentido, 

foram testados 50 pares de primers, desenvolvidos para Physchomitrella patens Brid. 

(Funariaceae, Bryophyta) em 3 indivíduos de Syagrus romanzofiiana (Cham) 

Glassman, coletados em três áreas distintas de uma população natural da Região 

Hidrográfica do Guaíba, RS. As coletas ocorreram entre Março e Maio de 2016, a 

partir de material foliar, conservados inicialmente em Sílica Gel e saco Zip e 

posteriormente através de congelamento a -80°C em tubos de coleta. O DNA foi 

extraído a partir de 100mg de tecido dos folíolos utilizando Kit de extração específico 

para plantas (DNeasy® Plant Mini Kit - Qiagen), de acordo com o protocolo do 

fabricante. As amplificações foram feitas via PCR (Reação em Cadeia de Polimerase), 

e visualização por Eletroforese. Dos 50 pares de primers testados, 11 amplificaram, 

perfazendo uma eficiência de 22%. Sugerindo que os marcadores microssatélites 



 

desenvolvidos para o genoma da espécie de briófita são conservados o suficiente para 

serem utilizados em análises genéticas de Arecaceae. 

Botânica, biologia molecular, microssatélites. 

(CAPES, CNPq, MCTI) 

 

 


