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Butia purpurascens é amplamente utilizada pela população regional de forma extrativista. Seus 
frutos são consumidos in natura e suas folhas utilizadas na fabricação de vassouras. Espécie com 
potencial ornamental e agroeconômico é pouco conhecida sob o aspecto reprodutivo e ecológico. 
Através do convênio IBAMA/Fundação Biodiversitas a espécie foi categorizada como criticamente 
em perigo, entretanto a documentação disponibilizada à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 
do Ministério do Meio Ambiente, e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA, a categorizou como uma espécie da flora brasileira com deficiência de dados. 
Visando contribuir com dados que possam enquadrá-la em sua real situação, este estudo avaliou 
a germinabilidade e sobrevivência de plântulas da espécie. A frutificação ocorre uma vez ao ano. 
Frutos e sementes provenientes de aproximadamente 90 indivíduos foram selecionados, mensura-
dos e beneficiados 15 dias após a coleta. Dos seis mil frutos coletados 3400 foram descartados por 
estarem predados por um besouro curculionídeo. Os 2600 frutos selecionados foram divididos em 
13 tratamentos pré-germinativos. Totalizando 200 frutos por tratamento, subdivididos em 10 repeti-
ções. Os blocos foram distribuídos de forma casualizada. Após 16 meses de acompanhamento da 
germinação e formação de plântulas obteve-se a germinação de onze plântulas sem distinção de 
qualquer tratamento. Dos frutos restantes, 231 apresentaram perfuração do curculionídeo. Trata-se 
de uma espécie de difícil propagação sexuada e que sofre impacto extrativista. A elevada taxa de 
predação registrada nas sementes, pode explicar o baixo recrutamento da palmeira em condições 
naturais e torná-la altamente ameaçada sob o aspecto de conservação. As plântulas se desen-
volvem lentamente, levando dois anos para emitirem a primeira folha pinatissecta. Este trabalho 
corrobora com as observações da Fundação Biodiversitas, comprovando a baixa germinabilidade 
e formação de indivíduos jovens da espécie.
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