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Flores produzidas no Brasil sem o uso de agrotóxicos enfeitam ambientes estrangeiros. 
 
Flores orgânicas brasileiras começam a enfeitar e perfumar as festas, salões, hotéis e casas 
americanas, francesas, italianas, alemãs, norueguesas e japonesas. A atividade é desenvolvida 
em Xerém, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e faz parte de um dos 34 
projetos para o desenvolvimento da floricultura orgânica mantidos pelo Sebrae em parceria 
com empresas públicas e privadas. 
 
Uma das pioneiras, a arquiteta e paisagista Alicia Wythe deixou a Califórnia (Estados Unidos), 
onde é proprietária de duas floriculturas, e se instalou em um sítio fluminense há cinco anos. 
Por causa das preocupações com o meio ambiente e com a qualidade de vida, sempre foi uma 
defensora e consumidora dos produtos cultivados da forma orgânica. No sítio de 25 hectares, 
ela iniciou a plantação pelas frutas, verduras e legumes, principalmente limão, lichia e acerola. 
Em 2002, aproveitou o fato do sítio já ser certificado pelo Instituto Biodinâmico (IBD) e 
preparou cerca de cinco hectares do terreno para a produção orgânica de flores e folhagens. 
 
O resultado foi tão bom que a produtora e os técnicos ficaram surpresos. Em geral, de uma 
touceira de flores cultivada no sistema convencional colhe-se cerca de 50 flores em três 
meses, mas no sítio de Alicia a touceira orgânica produz no mesmo período quase três vezes 
mais: em média são 120 flores. “Como adubo só uso pó de carvão, é tudo orgânico.” A 
proprietária do negócio diz que outra vantagem é que neste modelo de produção as hastes 
(caules) são maiores que as convencionais, chegam a medir 1,20 metro, e isso dá valor ao 
produto, pois hastes grandes podem ser usadas e adaptadas com facilidade em vasos altos de 
salões, hotéis ou empresas. 
 
Segundo Alicia, as flores orgânicas brasileiras têm tudo o que o exigente consumidor 
estrangeiro deseja: qualidade, durabilidade, cuidado com a natureza e preço. Aliado a isso, o 
Brasil tem uma grande vantagem no comércio de flores orgânicas, pois durante os meses 
quentes, quando a produção nacional é maior, os países estrangeiros compradores estão no 
inverno e faltam flores nos mercados de lá. 
 
Grande parte da produção é de flores tropicais, que de acordo com a produtora são mais 
duráveis e chamam a atenção por terem cores vibrantes ou serem exóticas. Entre as espécies 
mais produzidas e enviadas ao exterior está a ‘porcelana’, que é da família do bastão do 
imperador e se parece com uma flor de vitória-régia; as flores da família do gengibre, como a 
que é conhecida pelo nome de ‘sorvetão’ e que parece uma colméia, vendida principalmente 
na época do Natal por causa da sua coloração que vai do verde quando jovem e vermelha 
quando envelhece; e caetés de diversas formas e tipos nas cores verde, amarela e vermelha. 
Além disso, há um grande número de folhagens orgânicas.  
 
Para a exportação, são vendidas flores avulsas ou buquês. Estes são os mais vendidos, pois já 
estão prontos para serem levados para casa e serem colocados no vaso. É uma questão de 
praticidade. Em relação aos preços há variações em cada país. O preço de uma haste da flor 
‘porcelana’, por exemplo, segundo Alicia, custa R$ 7 em uma loja brasileira, mas nos Estados 
Unidos custa de US$ 12 a US$ 15 na loja, e na Europa custa em média 22 euros. 
 
No Brasil, os compradores de flores orgânicas são, em geral, particulares que querem decorar 
locais de festas e lojas orgânicas que vendem arranjos e buquês. Segundo Alicia, o brasileiro 
não tem a tradição de presentear com flores. “Aqui não há esse hábito, é preciso marketing.” 
Outra dificuldade apontada pela produtora é a carência de incentivos. Falta assistência técnica, 
financiamento e o preço dos insumos é muito elevado. “Para o produto chegar mais barato ao 
consumidor é preciso que o governo dê apoio aos produtores nesse sentido. Nós temos muitos 
clientes e eles querem comprar, só não aumentamos nossas vendas porque o custo é alto, 
principalmente com o frete e as embalagens.” 
 



A produtora é também uma das maiores incentivadoras da produção orgânica na Baixada 
Fluminense, e acredita que esse tipo de agricultura pode ajudar muitas famílias com emprego 
e renda. “Com o cultivo das flores orgânicas acho que a vida pode ficar melhor nessa 
comunidade, pois acredito que todos nós temos dificuldades às vezes, mas elas não são para 
sempre”, diz 
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