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RESUMO

Butia é um gênero de palmeiras (família Arecaceae) que ocorre na 
América do Sul. Reúne em torno de 20 espécies distribuídas no Brasil, 
Uruguai, Argentina e Paraguai. Dentre essas espécies, Butia odorata é a 
que apresenta distribuição mais ao sul, sendo nativa no Bioma Pampa, 
ocorrendo somente no Rio Grande do Sul (no Brasil) e nos departamentos 
do leste do Uruguai. Essas palmeiras, denominadas de butiazeiros ou 
butiás, formam agrupamentos naturais conhecidos como butiazais ou 
palmares, com densidades que variam desde poucas dezenas até mais 
de seiscentas plantas por hectare em alguns locais. Os butiazais são 
encontrados principalmente em regiões planas, próximos às lagunas que 
ocorrem no Sul do Brasil e no sudeste do Uruguai. O ecossistema de 
butiazais é reconhecido por seu valor paisagístico, de biodiversidade e 
histórico-cultural. Compreende uma valiosa diversidade de flora e fauna 
nativa associada, onde ocorrem cadeias tróficas e fluxos de energia 
característicos da comunidade. Os campos nativos associados aos 
butiazais também abrigam uma diversidade de espécies herbáceas, 
principalmente de gramíneas, com reconhecido valor forrageiro. Os 
butiazais são fonte de alimento para diversos animais da fauna nativa, 
como graxaim, mão-pelada, gambá, veado, ouriço, caturritas, tucanuçu e 
ema, alguns dos quais atuam como dispersores das sementes de butiá.

 

Figura 1. Aspecto geral de campo 
nativo com pecuária e butiazal 
(Fonte: Mercedes Rivas & Rosa Lia 
Barbieri, 2014).

Boa prática aplicável em Áreas de Uso Restrito e de Uso Alternativo do Solo.



O manejo da pecuária apresentado a seguir é uma alternativa sustentável 
para a regeneração do butiazal e a conservação do campo nativo. Está 
baseado em exclusões de pastejo durante o inverno e em pastejo contínuo 
de gado com carga média durante o resto do ano. Desta forma, as novas 
mudas de butiá que se desenvolvem podem escapar da ação do pastejo 
e do pisoteio dos animais pela oferta de forragem de melhor qualidade 
resultante dessa prática de manejo. Além disso, como as mudas têm 
capacidade de rebrote, mesmo as que porventura tiverem sido pastejadas 
podem continuar seu desenvolvimento. Recomendações de boas práticas 
para o manejo e regeneração do butiazal associado à pecuária:

Selecionar uma área de 2% a 5% do butiazal na propriedade, para permitir 
o desenvolvimento de novas mudas e a regeneração do campo nativo. De 
junho a setembro, retirar totalmente o gado dessa área. De outubro a maio, 
permitir uma lotação de 0,7 a 0,8 unidades animais por hectare, composta 
por categorias jovens (terneiros, animais de sobreano e vaquilhonas). 
Considerando que 1 unidade animal equivale a 450 kg, então 0,7 a 0,8 
unidades animais seriam 315 a 360 kg de animais (peso vivo) por hectare. 
Por exemplo, imaginando uma área de 10 hectares, isso equivaleria a: 31 
a 36 terneiros de 100 kg, ou 15 a 18 terneiros de 200 kg, ou, ainda, 10 a 
12 animais com 300 kg. Recomenda-se evitar a criação de ovelhas nas 
áreas de regeneração do butiazal, pois esses animais realizam um pastejo 
rasteiro e seletivo.

Repetir este ciclo durante pelo menos oito anos, na área selecionada. Depois 
dos oito anos, selecionar outra área na propriedade para iniciar um novo 
ciclo de regeneração do butiazal pelo manejo conservativo. Este manejo 
permitirá o desenvolvimento inicial das novas mudas que germinarem 
naquele ano. Além disso, permitirá que as plantas estabelecidas nos anos 
anteriores e pastejadas pelo gado possam rebrotar (as plantas jovens têm 
a capacidade de recuperação e rebrote). Nem todas as mudas de butiá 
serão pastejadas pelo gado (capacidade de escape), animal mais baixa na 
área de manejo, e também porque haverá maior oferta de forragem devido 
à regeneração do campo nativo durante o período de exclusão do pastejo. 
Na primavera e no verão as espécies de campo nativo se desenvolvem 
melhor e produzem maior volume de biomassa. A grande vantagem deste 
tipo de manejo do butiazal com a presença do gado é que uma carga 
adequada de gado não apenas permite a manutenção do butiazal, como 
também aumenta a presença de espécies com valor forrageiro no campo 
nativo. 

Informações adicionais sobre o manejo da pecuária para a regeneração 
do butiazal e conservação do campo nativo, além de aspectos culturais, 
informações relativas à práticas para o extrativismo sustentável e usos 
tradicionais do butiá podem ser encontradas nas publicações abaixo.
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