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RESUMO 
 

A floricultura abarca grande variedade de produtos comerciais e à medida que cresce, este 

setor vai se tornando cada vez mais competitivo e exigente em relação à qualidade. A 

agricultura orgânica se apresenta como uma alternativa promissora na produção de flores, 

visto que estas passaram a ter maior diversidade de uso, como na alimentação, fins 

terapêuticos e medicinais, ultrapassando o ornamental. Com isso, faz-se necessário que 

as flores sejam cultivadas e sanitizadas sem a utilização de produtos químicos artificiais. 

No mundo, a rosa (Rosa sp) é a flor mais produzida e consumida, sendo que, por não ser 

uma espécie tóxica, seu uso vem tomando maior diversificação nos últimos tempos. Neste 

sentido, objetiva-se com este trabalho determinar a adubação orgânica que possibilite 

maior produção e qualidade de rosas, detectar o procedimento de sanitização mais eficaz 

na sua conservação e identificar os compostos químicos produzidos pelas mesmas e que 

podem trazer benefícios à saúde dos consumidores. No primeiro experimento será 

realizado o plantio das cultivares de rosas Osiana, Greta, Tineke, Pink Ravel e Texas na 

comunidade rural Planalto, município de Montes Claros onde serão submetidas à 

adubação com dois tipos de adubos orgânicos que serão aplicados quinzenalmente 

durante 6 meses (Bokashi e esterco de aves). As rosas colhidas serão avaliadas quanto à 

produção e qualidade. No segundo experimento serão colhidas as cultivares de rosa 

Carola, Greta e Tineke e submetidas à tratamentos pós-colheita com óleos essenciais e 

posteriormente avaliadas quanto a durabilidade em temperatura ambiente; análise de 

cores, teor de açúcares totais, teor de amido, conteúdo relativo de água e fragrância. No 

terceiro experimento as variedades Texas e Pink Ravel serão sanitizadas com solução de 

ácido acético em concentrações diferentes e avaliadas quanto à qualidade, teor de óleos 

essenciais, conteúdo nutricional; compostos fenólicos, atividades antioxidantes, 

durabilidade em temperatura ambiente e coloração das pétalas. A partir deste trabalho, 

espera-se obter informações consistentes sobre produção e conservação pós colheita de 

rosas em sistema orgânico que possibilite sua utilização para diferentes fins. 

 


