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RESUMO 

Hibiscus sabdariffa L. (rosela, Malvaceae) é uma planta medicinal e alimentícia, da qual podem 

ser usadas as folhas, cálices, sementes e fibras. Considerando a necessidade de serem definidos tratos 

culturais para a rosela, em destaque o uso de adubos orgânicos e populações de plantas, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito de espaçamentos entre plantas, sem e com esterco ovino, na produção 

da rosela. Foram estudados três espaçamentos entre plantas (0,25; 0,50 e 0,75 m), com ou sem esterco 

O arranjo foi fatorial 3x2, no delineamento blocos casualizados, com quatro repetições. Durante o ciclo 

de cultivo foi avaliada a altura de plantas e, nas colheitas, avaliaram-se o número e o diâmetro de frutos, 

as massas frescas e secas dos cálices e dos frutos. Os maiores número e diâmetro de frutos e as 

maiores massas frescas e secas foram das plantas cultivadas em solo com adição de esterco ovino e 

com espaçamento entre plantas de 0,75 m. Concui-se que as plantas cultivadas com o espaçamento 

entre plantas de 0,75 m e com a cobertura do solo com esterco ovino apresentaram as melhores 

características dos frutos e maiores produtividades de massa fresca e seca de frutos e cálices.  

 

Palavras-chave: Malvaceae, vinagreira, resíduo orgânico. 

 

INTRODUÇÃO 

Hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae) é uma planta medicinal, originária da Índia, 

do Sudão e da Malásia, sendo posteriormente levada para a África, Sudeste da Ásia e 

América central. É conhecida popularmente como “rosela, azedinha, azeda-da-guiné, 

caruru-azedo, caruru-da-guiné, cha-da-jamaica, pampolha, pampulha, papoula, 

papoula-de-duas-cores, quiabeiro-azedo, quiabo-azedo, quiabo-de-angola, quiabo-

róseo, quiabo-roxo, rosélia, hibisco e vinagreira” (Figura 1). É um arbusto de 2 a 3 

metros de altura, sendo de maior interesse suas folhas, cálices, sementes e fibras, que 

são utilizados na alimentação, indústria de tecido e papel e para objetivos culinários e 

medicinais (COELHO e AMORIM, 2019). 

Dentre as propriedades medicinais da rosela cita-se a atividade antioxidante que 

auxilia no combate de doenças degenerativas, como o câncer (RUBIRA et al., 2016). 

Os frutos podem ser consumidos in natura ou utilizados na elaboração de doces, chá, 

licores, dentre outros (ALVES et al., 2020). 
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FIGURA 1 – Plantas de rosela com cálices maduros. Fonte: próprio autor. 2019. 

 

No cultivo de uma determinada espécie de plantas a maximização da produção 

depende, dentre outros fatores, da população empregada, do índice e da duração da 

área foliar fotossinteticamente ativa, da prolificidade do cultivar, da época de 

semeadura visando satisfazer a cinética de desenvolvimento e crescimento, como 

também a distribuição espacial adequada de plantas em uma área, em acordo com as 

características genotípicas (HEREDIA ZÁRATE et al., 2009). . 

Dentre as estratégias que caracterizam o manejo da fertilidade do solo nos 

sistemas orgânicos de produção, segundo vários autores citados por Oliveira et al. 

(2008), destaca-se a aplicação de adubos orgânicos. De maneira geral, essa prática 

favorece a manutenção da matéria orgânica do solo, melhorando suas propriedades 

físicas, químicas e biológicas, Com base nessas informações, hipotetizamos que a 

adição de resíduo orgânico ao solo e a densidade de plantas influenciam na 

produtividade da espécie. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de espaçamentos entre 

plantas, sem e com esterco ovino na cobertura do solo, na produção de rosela. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Horto de Plantas Medicinais-HPM (22º 13 

16"S e 54º 17 01"W, 452 m), da Faculdade de Ciências Agrárias, da Universidade 

Federal da Grande Dourados, em Dourados – Mato Grosso do Sul. O clima da região, 

segundo classificação de Köppen é Mesotérmico Úmido, do tipo Cwa (ALVARES et al., 

2013), com temperaturas e precipitações anuais variando de 20 a 24 ºC e 1250 a 1500 

mm, respectivamente. 
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Os fatores em estudo foram espaçamentos entre plantas (0,25 m, 0,50 m e 

0,75 m, correspondendo respectivaemnte a 26.400; 13.200 e 8.778 plantas ha-1) e uso 

de esterco ovino (com 15 t ha-1 para cobertura e sem cobertura do solo). Os 

tratamentos foram arranjados como fatorial 3 x2, no delineamento experimental blocos 

casualizados, com quatro repetições. A área útil de cada parcela foi de 3,0 m2 (1,0 m 

de largura e 3,0 m de comprimento). 

A propagação inicial foi utilizando-se sementes de rosela colhidas em ciclo 

anterior no HPM/FCA/UFGD (Cadastro de acesso SISGEN Nº A9CDAAE). A 

semeadura foi direta com transplante, feita em bandejas de poliestireno expandido de 

128 células, preenchidas com substrato comercial Tropstrato®, colocadas em ambiente 

protegido, com 50% de retenção da luminosidade incidente. Quando as mudas 

apresentaram altura média de 15,0 cm (60 dias após o semeio) foram transplantadas 

nos canteiros definitivos. Imediatamente após o transplante o esterco ovino foi 

adicionado ao solo nas parcelas correspondentes à cobertura. A análise química do 

esterco ovino apresentou os seguintes atributos químicos (g/kg): N = 23,54; P = 5,15; K 

= 23,50; Ca = 9,00; Mg = 5,40; S = 2,84; C (carbono) = 483; Matéria orgânica = 830,00; 

relação C/N = 20,5; umidade: 15% e pH = 7,80.  

Durante o ciclo de cultivo, a cada 30 dias, desde os 30 até 210 dias após o 

transplantio (DAT), foram avaliadas as alturas de plantas. Foram realizadas colheitas 

dos frutos semanalmente, desde 120 dias até 210 DAT quando foram contados o 

número total e avaliadas as massas frescas e secas dos cálices e dos frutos. 

Avaliaram-se também as alturas e diâmetros dos frutos.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando significativos pelo 

teste F, foram submetidos ao teste de Tukey, para espaçamentos. Os dados em função 

de épocas de avaliação foram avaliados como parcelas subdivididas no tempo, todos 

até 5% de probabilidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A altura das plantas de rosela foi influenciada pela interação espaçamentos 

entre plantas e épocas, tendo as maiores alturas aos 210 dias após o transplante-DAT. 

Entre os espaçamentos, a maior altura foi das plantas cultivadas sob 0,50 m entre 

plantas e a menor altura, das plantas sob 0,75 m (Figura 2). 

A altura de frutos (ALTF) e o número de frutos (Tabela 1) e as massas frescas 

(Tabela 2) e secas (Tabela 3) de frutos e de cálices foram influenciados 

significativamente pela interação espaçamento entre plantas e adição de esterco ovino 
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ao solo. Por outro lado, o diâmetro de frutos teve significância apenas em função dos 

espaçamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Altura de plantas da rosela cultivada com diferentes espaçamentos entre as 
plantas em função do ciclo de cultivo (p < 0.05). Dados em função de esterco ovino e 
espaçamentos foram agrupados. 
 

O maior número de frutos (2.576.000/ha) e as maiores altura e diâmetro do fruto 

foram observados nas plantas cultivadas sob 0,75 m entre plantas e com esterco ovino 

e o menor número de frutos (741.000/ha) e altura do fruto (41,14 mm) foram das 

cultivadas sob 0,25 m entre plantas e sem esterco ovino (Tabela 1 e Figura 2).  

As maiores massas frescas de frutos (6.527,00 kg ha-1) e de cálices (12.597,46 

kg ha-1) (Tabela 2) e maiores massas secas de frutos (1.383,75 kg ha-1)  e de cálices 

(1.247,07 kg ha-1) (Tabela 3) foram das plantas do tratamento 0,75 m entres plantas 

com esterco ovino e as menores foram das plantas cultivadas no tratamento 0,25 m 

entre plantas e sem cobertura do solo com esterco ovino (Tabelas 2 e 3).  

 

Tabela 1. Número e altura de frutos em plantas de rosela cultivadas com diferentes 
espaçamentos, sem e com esterco ovino para cobertura do solo. 

 
 

Letras minúsculas iguais nas colunas para espaçamentos e maiúsculas nas linhas para esterco ovino, 
não diferem estatisticamente entre si pelos testes SNK e t, respectivamente (p > 0.05). 

Número de Frutos(x1000/ha) Altura de Fruto (mm) 

Esterco Ovino 

 Espaçamentos(m)                 Sem                Com     Sem                   Com 

0,25  741,11 bB 1492,78 cA 41,14 bB 44,05 bA 

0,50  2175,00 aA 2029,44 bA 44,82 aA 45,03 abA 

0,75  1865,00 aB 2576,11 aA 45,28 aA 46,00 aA 

C.V. (%) 20,47 1,93 
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Figura 3. Diametro de frutos em plantas de rosela cultivadas sob diferentes 
espaçamentos entre plantas. 
 
Tabela 2. Massas frescas de fruto e de calice de plantas de rosela cultivadas com 
diferentes espaçamentos, sem e com esterco ovino para cobertura do solo. 

          Massa fresca do fruto     (kg.ha-1) Massa fresca do cálice 

                              Esterco Ovino 

Espaçamentos (m)             Sem             Com                  Sem                     Com 

0,25  1668,20 bB 3826,10 cA 2956,53 bB 6612,84 cA 

0,50  5635,41 aA 5251,02 bA 10091,06 aA 9381,69 bA 

0,75  4772,49 aB 6527,00 aA 8696,56 aB 12597,46 aA 

C.V. (%) 20,71 21,62 
Letras minúsculas iguais nas colunas para espaçamentos e maiúsculas nas linhas para esterco ovino, 
não diferem estatisticamente entre si pelos testes SNK e t, respectivamente (p > 0.05). 

 
Tabela 3. Massas secas de fruto e de calice de plantas de rosela cultivadas com 
diferentes espaçamentos, sem e com esterco ovino para cobertura do solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras minúsculas iguais nas colunas para espaçamentos e maiúsculas nas linhas para esterco ovino, 
não diferem estatisticamente entre si pelos testes SNK e t, respectivamente (p > 0.05). 

 

Os melhores resultados observados nas plantas de rosela, tanto no crescimento 

quanto na produção, com a adição do esterco ovino acredita-se que estejam 

associados aos efeitos benéficos do resíduo orgânico adicionado ao solo. Isso porque, 

os resíduos orgânicos quando utilizados em cobertura poderão ter efeito benéfico no 

solo, evitando o aquecimento e dessecamento da camada superficial, especialmente 

em solos de cerrado que são intemperizados e com baixo teor de matéria orgânica. 

                      Massa seca do fruto ( kg.ha-1) Massa seca do cálice 

             Esterco Ovino 

 Espaçamentos (m)      Sem          Com        Sem                  Com 

0,25 344,63 bB 791,28 bA 292,11 bB 658,79 cA 

0,50  1201,08 aA 1123,70 aA 1012,59 aA 959,83 bA 

0,75  981,18 aB 1383,75 aA 849,51 aB 1247,07 aA 

C.V. (%)        22,67                 21,01 
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No que se refere ao espaçamento entre plantas, ao utilizar o espaçamento de 

0,75 m teve-se a menor densidade de plantas por unidade de área e isso pode ter 

reduzindo a possibilidade de competição intraespecífica por luz, água e nutrientes, 

contribuindo para que a espécie possa expressar seu máximo potencial de produção. 

Esses resultados diferem dos obtidos no  trabalho de Ramos (2008) quando estudou a 

rosela em função de 5 espaçamentos, sendo eles: 0,30; 0,35; 0,40; 0,45 e 0,50 m  

verificou-se que as maiores massas frescas e secas de frutos foram das plantas 

cultivadas com menor espaçamento (0.30 m) e associadas à cama-de-frango.  

Conclui-se que as plantas cultivadas com o espaçamento entre plantas de 0,75 

m e com a cobertura do solo com esterco ovino apresentaram as melhores 

características dos frutos e maiores produtividades de massa fresca e seca de frutos e 

cálices. 
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