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A  Arquitetura,  Urbanismo  e  Ecologia  Soluções  (AuE  Soluções),  empresa  com  sede  em
Juiz  de  Fora  (MG),  vem  desenvolvendo  desde  meados  da  década  de  1990  um  banco  de
dados  com  informações  detalhadas  sobre  plantas  ornamentais  utilizadas  no  país   (para
acesso  gratuito,  ver  http://www.paisagismodigital.com.br).  Nos  últimos  13  anos,
documentamos a ocorrência de plantas ornamentais em 67 cidades, de 11 estados (BA, ES,
GO, MG, PB, PE, PR, RJ, RN, SC e SP) mais o Distrito Federal. O banco de dados conta
hoje com cerca de 2.000 taxa,  incluindo espécies,  variedades e  cultivares  de pteridófitas,
gimnospermas e, principalmente, angiospermas. Estão presentes ervas, arbustos, árvores e
trepadeiras,  tanto de hábitats  terrestres  como aquáticos.  Neste  trabalho,  nós  reportamos a
procedência  geográfica  das  plantas  contidas  no  banco  de  dados  da  AuE  Soluções.
Constatamos  que  a  grande  maioria  das  plantas  ornamentais  amostradas  veio  de  outros
países  ou  continentes.  No  cômputo  geral,  encontramos  os  seguintes  valores:  30%  das
plantas  cultivadas  vieram  da  Ásia;  24%  das  Américas  do  Norte,  Central  ou  do  Sul
(excluindo  o  Brasil);  13%  da  África;  6%  da  Oceania  e  6%  da  Europa.  Julgamos  que  o
percentual  de  espécies  nativas  (21%)  é  relativamente  baixo;  para  aumentá-lo,  propomos
que mais  espécies  brasileiras  sejam cultivadas  para fins  ornamentais.  Entre  os  benefícios
advindos com a adoção dessa proposta, cabe ressaltar que ela tende a reduzir os riscos de
invasão  e  homogeneização  de  comunidades  biológicas,  dois  dos  problemas  que
comumente estão associados ao cultivo de plantas ornamentais.
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