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Butia lallemantii configura-se como uma das espécies mais belas, raras e endêmicas da
flora genuína dos campos do Bioma Pampa. Com ocorrência limitada a locais específicos
nas regiões oeste e sudoeste  do Rio  Grande do Sul,  esta  palmeira,  de  hábito  muito
peculiar, forma em associação com a vegetação campestre típica, palmares de pequenas
dimensões. Um dos mais representativos é o da lagoa vermelha, que enfrenta graves
ameaças e, diante desta situação, este estudo analisa seu atual estado de conservação e
confronta  esta  realidade com a legislação ambiental  vigente. Para  o  mapeamento  do
palmar, foi utilizado: receptor GPS, software GPS TrackMaker Professional e imagens de
satélite.  As  diferentes  ameaças  foram  registradas  em  trabalhos  de  campo.   Com  a
identificação e definição das reais ameaças à conservação do palmar, foi realizada uma
análise na legislação ambiental em busca de relacioná-la com a realidade encontrada. O
Palmar de Butia lallemantii da Lagoa Vermelha, localiza-se no 3º subdistrito do município
de Alegrete/RS, 30 km a sudeste do centro urbano (29º 55’ 19’’ S e 55º 28’ 21’’ W).
Atualmente possui cerca de 370 hectares de extensão, submetida a prática da pecuária
extensiva e, em alguns de seus limites, são notáveis os sinais de uso agrícola intenso
(cultivo de pastagens forrageiras), realidade que vem provocando significativa redução na
área do palmar.  Em áreas adjacentes,  foram encontrados exemplares  desta  palmeira
ocorrendo de forma isolada, fato que associado a registros fotográficos antigos, permite
estimar que este palmar atingiu, há cerca de 15 anos atrás, dimensão superior a 750
hectares, situação que indica uma redução superior a 50% de sua área total (Figura 1). A
retirada  e  consequente  morte  dos  indivíduos  do  Butia  lallemantii,  associada  ao  uso
agrícola contínuo do solo, que impossibilita a regeneração do palmar, configurar-se em
crime ambiental  conforme a Lei  Federal  nº 9.605/1998, Art.  48, que caracteriza como
crime ambiental  a  ação que impeça ou dificulte  a  regeneração natural  de florestas  e
demais  formas  de  vegetação,  uma  vez  que  os  proprietários,  não  possuam  licença
ambiental.  Para  corroborar,  a  Lei  Federal  nº  12.651/2012,  que  trata  da  proteção  da
vegetação nativa  em território nacional,  traz em seu Artigo 27,  que em áreas de uso
alternativo do solo, onde haja supressão de vegetação que contenha espécie ameaçada
de  extinção,  dependerá  de  medidas  compensatórias  e  mitigadoras  que  assegurem a
conservação da espécie. Porém na lista de Táxons da Flora Nativa do Rio Grande do Sul
ameaçadas de extinção (2014), o Butia lallemantii, aparece com o status “EM PERIGO”.
Diante desta constatação, espera-se que este estudo sirva de subsídio, a iniciativa pública
ou privada, para criar  uma Unidade de Conservação que efetive a preservação desta
espécie  e  também  se  destine  a  atividades  de  educação  ambiental,  que  busquem  a
valorização e conservação dos ecossistemas originais do Pampa.
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Figura 1: Mapa de localização, área atual e projeção da área no passado, do Palmar de
Butia lallemantii, Lagoa Vermelha - Alegrete/RS.
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