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RESUMO 

A capuchinha (Tropaeolum majus L.) é uma planta medicinal com ação 

antisséptica, antiescorbútica, purgante, tônica, expectorante, antiespasmódica, 

digestiva, desinfetante das vias urinárias e antidepressiva. Como hortaliça, tem toda a 

parte aérea comestível, incluindo caule, folhas, flores, botões florais e frutos verdes, 

podendo ser utilizada em saladas. Ainda não há tratos culturais bem definidos para a 

capuchinha, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes espaçamentos entre plantas 

associados à aplicação do composto fermentado Bokashi para a produção de 

capuchinha. Os fatores em estudo foram espaçamentos entre plantas (0,20; 0,30 e 

0,40 m), associados ou não à aplicação do biofertilizante Fertbokashi® ao solo. O 

arranjo experimental foi em esquema fatorial 3x2, no delineamento de blocos 

casualisados, com cinco repetições. As plantas mais altas (0,37 m), aos 45 dias após o 

transplantio-DAT foram das cultivadas com espaçamento de 0,20 m entre plantas. Os 

maiores números e produções de flores foram das plantas cultivadas com 0,20 m entre 

plantas. Os números de flores e as massas frescas e secas cresceram linearmente em 

função dos dias pós o transplante, sendo máximas aos 90 DAT. Conclui-se que as 

maiores produções de flores de capuchinha foram das plantas cultivadas sob o menor 

espaçamento entre plantas, a produção das flores cresceu linearmente ao longo do 

ciclo de cultivo e a utilização do biofertilizante Fertbokashi® não teve influência 

significativa na produção de capuchinha. 
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INTRODUÇÃO 

A capuchinha (Tropaeolum majus L.) é uma planta medicinal com ação 

antisséptica, antiescorbútica, purgante, tônica, expectorante, antiespasmódica, 

digestiva, desinfetante das vias urinárias e antidepressiva. Como hortaliça, tem toda a 

parte aérea comestível, incluindo caule, folhas, flores, botões florais e frutos verdes, 

podendo ser usada em saladas (Figura 1). Folhas e flores são fontes de vitamina C e 

sais minerais como nitrogênio, iodo, ferro, enxofre, potássio e fosfatos. As flores 

possuem vários pigmentos naturais do grupo dos carotenóides e também um corante 

chamado sorbusina, utilizado na indústria alimentícia. Os botões florais e os frutos 

verdes preparados em conservas com vinagre e sal são bastante consumidos na 

Europa e Índia (FONT QUER, 1993; ZANETTI, 2001). 

Estudos com população de plantas são importantes para se definir com qual 

deles se obtêm maiores produções, pois a densidade de planta interfere na competição 

entre plantas, controle de plantas daninhas e outros. Fakava (1922) estudou a 

população de planta em capuchinha e observou que houve redução das massas 

frescas e secas e número de flores na medida que se aumentou o espaçamento entre 

plantas. 

Outra opção para melhorar a produtividade das plantas é o uso de bokashi, um 

biofertilizante orgânico, composto por materiais fermentado que é utilizado como fonte 

de inóculo rico em microrganismos, que posteriormente agirão sobre a matéria 

orgânica do solo, induzindo a produção de ácidos orgânicos, vitaminas, aminoácidos e 

polissacarídeos, além de disponibilizar N, P e K. Por se tratar de uma técnica de baixo 

custo e eficiência comprovada, o uso do bokashi detém potencial para ser utilizado 

visando maior produtividade das plantas de pimenta rosa (CASTRO et al., 2016). 

Com base no exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes 

espaçamentos entre plantas associados à aplicação do composto fermentado Bokashi 

para a produção de capuchinha. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Horto de Plantas Medicinais (22º 13’ 16” S e 

54º 17 01” W, 452m), da Faculdade de Ciências Agrárias – FCA, da Universidade 

Federal da Grande Dourados, Dourados-MS.  

Os fatores em estudo foram espaçamentos entre plantas (0,20; 0,30 e 0,40 m), 

associados ou não à aplicação do biofertilizante Fertbokashi® ao solo. O arranjo 

experimental foi em esquema fatorial 3x2, no delineamento blocos casualizados, com 
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cinco repetições. A área de cada parcela foi de 2,0 m2 (1,0 m de largura e 2,0 m de 

comprimento). O bokashi foi aplicado sobre o solo na dose de 15mL m-2 , a cada 15 

dias, desde os 15 dias até 45 dias após o transplante – DAT. Para manutenção da área 

foram feitas capinas semanais de forma manual dentro dos canteiros e utilizando 

enxadas entre os canteiros até 45 DAT. Foram feitas irrigações por aspersão duas 

vezes por semana ou conforme as necessidades da cultura. 

Aos 45 DTA foram medidas as alturas das plantas, com régua graduada em mm 

e avaliado o índice de clorofila utilizando o medidor de clorofila portátil Falker.  

As colheitas das flores foram realizadas desde os 45 dias até 90 DAT, duas 

vezes por semana, sendo colhidas as flores que se apresentavam na antese. Em cada 

colheita foram avaliados os números de flores e, as massas frescas e seca de flores. 

Após a última colheita das flores, as plantas inteiras foram colhidas, cortando-as rente 

ao solo para avaliar a massa fresca. Para determinação da massa seca das flores, a 

massa fresca foi acondicionada em sacos de papel, e posteriormente colocados em 

estufa com circulação de ar forçado a 60 + 5 oC, até massa constante. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e quando detectou 

significância pelo teste F (p<0,05) as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

para espaçamentos e o teste T de student para bokashi. Os dados tomados ao longo 

do ciclo de cultivo foram analisados como parcelas subdivididas no tempo e 

submetidos à análise de regressão (p<0,005). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A altura das plantas de capuchinha foi influenciada pelos espaçamentos entre 

plantas, mas não pelo uso do bokashi, sendo os valores de 37,0 cm; 30,5 cm e 24,1 cm 

nas plantas cultivadas com espaçamentos de 0,20; 0,30 e 0,40 m, respectivamente. 

O índice de Clorofila não foi influenciado por nenhum dos fatores em estudo, obtendo-

se média de 43,28. O número e as massas frescas e secas de flores de capuchinha 

foram influenciados isoladamente pelos espaçamentos entre plantas e pelos períodos 

de avaliação, mas não pelo bokashi. Quanto aos espaçamentos, os maiores números e 

produções de flores foram das plantas cultivadas com 0,20 m entre plantas (Tabela 1).  

Com relação aos períodos de colheita, os números de flores e as massas 

frescas e secas cresceram linearmente em função dos dias pós o transplante, sendo 

máximas aos 90 DAT (Figuras 1, 2 e 3). 

 



 4 

TABELA 1. Número e massas frescas e secas de flores de capuchinha cultivadas com 

diferentes espaçamentos entre plantas. UFGD. Dourados-MS, 2019. 

Espaçamentos 
(m) 

Número de Flores 
(x 1000 ha-1) 

Massa Fresca 
de flores (kg/ha-1) 

Massa Seca 
de flores (kg/ha-1) 

0,20 1568442,92 a 1006,65 a 65,75 a 
0,30 1295387,57 b 817,05 b 58,5 ab 
0,40 1184109,95 b 751,30 b 51,65 b 

C.V. (%) 31,08 30,40 29,38 
Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

FIGURA 1. Número de flores em função de dias após o transplante. Dados em função 
de espaçamentos entre plantas e bokashi foram agrupados. UFGD. Dourados-MS, 
2019. 

 

 

FIGURA 2. Massa fresca de flores em função de dias após o transplante. Dados em 
função de espaçamentos entre plantas e bokashi foram agrupados UFGD. Dourados -
MS, 2019. 
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FIGURA 3. Massa seca de flores de capuchinha em diferentes períodos de avaliação. 
Dados em função de espaçamentos entre plantas e bokashi foram agrupados UFGD. 
Dourados-MS, 2019. 

 

 As massas frescas da parte aérea das plantas foram maiores sem a adição de 

bokashi. Ou seja, apesar de todas as características e benefícios gerado pelo 

composto orgânico, como promover maior disponibilidade de nutrientes e incentivar o 

desenvolvimento e fortalecimento do sistema radicular, referente a massa fresca não 

houve influência, obtendo assim uma média aproximadamente de 984,45 kg/ha-1. 

(Tabela 2). 

 

TABELA 2. Massas frescas das partes aéreas das plantas de capuchinha em função 
dos espaçamentos entre plantas e uso de bokashi. UFGD. Dourados-MS, 2019. 

Espaçamentos(m) Com(kg/ha-1) Sem(kg/ha-1) 

0,20 673,87 aA 843,25 aA 

0,30 786,70 aA 675,75 aA 

0,40 548,22 aB 984,45 aA 

C.V. (%) 27,41 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas e nas linhas não diferem entre si pelos testes de Tukey e t, 

respectivamente (p< 0,05). 

 

Conclui-se que as maiores produções de flores de capuchinha foram das plantas 

cultivadas sob menor espaçamento. A produção das flores cresceu linearmente ao logo 

do ciclo de cultivo e a utilização do biofertilizante Fertbokashi® não influenciou na 

produção da capuchinha.  
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