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Apesar da elevada riqueza da flora dos campos do Pampa no Estado do Rio Grande do Sul (RS) ultrapassar 2 
mil espécies e pelo menos duas centenas delas (cerca de 10 %) serem ofertadas em mercados estrangeiros, 
a disponibilidade de plantas ornamentais nativas desses campos inseridas no mercado da floricultura ainda 
é escassa. Uma listagem prévia de 177 espécies de eudicotiledôneas ornamentais já revelava o potencial 
dessa biodiversidade. O objetivo geral deste trabalho é avaliar a disponibilidade de oferta comercial de 
espécies nativas dos campos do bioma Pampa do RS consideradas como possuidoras de atributos que 
as caracterizam como plantas ornamentais. Foram selecionadas 21 espécies (ervas, arbustos e árvores) 
mais representativas para esse uso e consultados oito estabelecimentos (floriculturas e viveiros) que 
comercializavam plantas ornamentais.Um questionário foi direcionado a técnicos e encarregados desses 
estabelecimentos para averiguar a presença e o potencial do uso dessas espécies. Foram encontradas 
11 espécies (cerca de 52%) daquelas pré-selecionadas em sua condição natural, além de três híbridas 
ou provavelmente híbridas. Quatro delas foram encontradas na maioria dos estabelecimentos: Begonia 
cucullata Willd., Acca sellowiana (Berg) Burret, Lantana camara L. e Calliandra brevipes Benth, sendo que 
sete não eram conhecidas por pelo menos metade dos estabelecimentos. Também se verificou que a maior 
parte das plantas dos gêneros Petunia e Glandularia eram híbridas. Com relação à escassez de plantas 
nativas disponíveis à venda, destacam-se alguns motivos: “as pessoas não conhecem”, “não existe procura”, 
“existe preconceito com as plantas nativas”, “hoje são todas modificadas”. Os resultados apontam que há 
falta de política pública e pouco interesse da iniciativa privada, sendo necessária a criação de programas 
de divulgação e de educação ambiental com intuito de dar importância às plantas nativas do Pampa e à 
conservação de sua biodiversidade.
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