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RESUMO 

A rosela (Hibiscus sabdariffa L.) é planta medicinal cultivada devido ao interesse em suas folhas, cálices, 

sementes e fibras.  Dentre as estratégias que caracterizam o manejo da fertilidade do solo nos sistemas 

orgânicos de produção destaca-se a aplicação de adubos orgânicos. O objetivo foi avaliar o crescimento 

e a produção de plantas de rosela cultivadas em solo com adição de bokashi (0; 2 e 4 L/ha) e de cama 

de frango (sem e com cobertura do solo). Durante o ciclo de cultivo, foram tomados dados de altura de 

plantasse  feitas quatro colheitas dos frutos maduros de todas as plantas das parcelas, semanalmente, a 

partir de 126 DAT, quando avaliaram-se os números e as massas frescas e secas dos frutos, cálices e 

cápsulas, além dos diâmetros e comprimento dos frutos. A altura de plantas apresentou curva de 

crescimento cúbico e com sinais característicos da espécie. As análises de variância das massas frescas 

de frutos, de cálices e de cápsulas, e do número e altura de frutos, das plantas de rosela não 

apresentaram influência significativa dos fatores em estudo. Os resultados obtidos permitem concluir que 

não houve uniformidade de produção das plantas dentro dos blocos e que apesar de não ter existido 

diferenças significativas entre os tratamentos pode ser observado que as maiores produções de frutos, 

cálices e cápsulas foi das plantas cultivadas em solo com bokashi 2 L e cobertura com cama de frango. 
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INTRODUÇÃO 

A rosela (Hibiscus sabdariffa L., Malvaceae) é planta medicinal cultivada devido 

ao interesse em suas folhas, cálices, sementes e fibras. É amplamente utilizada na 

alimentação humana e de animais e como fonte de fibras para a indústria de tecido e 

papel (FAGBENRO, 2005; MUKHTAR, 2007). É importante fonte de vitaminas A, B e C, 

ferro, fósforo e proteínas, podendo substituir a proteína animal. Na medicina, a rosela 

tem sido considerada antisséptica, afrodisíaca, adstringente, digestiva, diurética, 

emoliente, purgativa, sedativa e tônica (OLALEYE, 2007). 

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. A cama de frango é um dos 

resíduos orgânicos mais recomendados para a prática da agricultura orgânica por ser 

rica em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, além disso, pode melhorar as 

propriedades físicas do solo, evitando sua compactação, facilitando a aeração e 
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retenção de umidade (SEVERINO et al., 2005). Quando utilizada em cobertura pode 

auxiliar na estabilização da temperatura do solo, na redução da velocidade de 

escoamento superficial e no aumento da taxa de infiltração de água no solo, 

colaborando para o acréscimo da umidade em decorrência da menor evaporação de 

água (BOLAN et al., 2010; KIEHL, 2010). 

O bokashi é um biofertilizante orgânico, composto por materiais fermentados, 

usando-se fonte de inóculo rico em microrganismos, que posteriormente agirão sobre a 

matéria orgânica do solo, produzindo 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 (PENTEADO, 2003; CASTRO 

et al., 2016). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e a produção de plantas de 

rosela cultivadas em solo com adição de bokashi e de cama de frango.  

 

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, cujo solo, 

originalmente sob vegetação de Cerrado, é classificado como Latossolo Vermelho 

Distroférrico (EMBRAPA, 2013). 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. 

Os fatores em estudo foram doses de bokashi (0; 2 e 4 L/ha) e uso de cama de 

frango (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. As plantas foram alocadas nos 
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canteiros em fileiras duplas, com espaçamento de 0,50 m entre plantas e entre fileiras. 

Cada parcela tinha 1,0 m de largura e 3,0 m de comprimento e área útil de 3,0 m2. 

Após o transplante foi adicionada a cama em cobertura, nas parcelas correspondentes. 

Para aplicação do bokashi, fez-se o preparo conforme instruções da embalagem, o 

qual permaneceu fermentando por 10 dias.  

Durante o ciclo de cultivo, foram tomados dados de altura de plantas, a partir de 

30 dias e a cada 30 até 120 dias após o transplante - DAT. Foram feitas quatro 

colheitas dos frutos maduros de todas as plantas das parcelas, semanalmente, a partir 

de 126 DAT e avaliaram-se os números e as massas frescas e secas dos frutos, 

cálices e cápsulas, além dos diâmetros e comprimento dos frutos.  

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

teste F, os dados em função de doses de bokashi foram submetidos ao teste de Tukey 

e, em função da cama de frango ao teste t, todos até 5% de probabilidade. Os dados 

em função de dias após o transplantio foram plotados em gráfico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           A altura de plantas apresentou curva de crescimento cúbico e com sinais 

característicos da espécie. Nos primeiros 60 dias após o transplante-DAT houve 

crescimento lento e praticamente independente dos fatores em estudo. Entre 60 e 90 

DAT houve crescimento linear com taxas crescentes Aos 90 DAT foram observadas 

diferenças de crescimento das plantas em resposta aos tratamentos, sendo maiores as 

plantas do tratamento sem bokashi e sem cobertura do solo com cama de frango 

(SBSC) e menores as plantas dos tratamentos SBCC e com bokashi 2 L/ha e com 

cama de frango em cobertura (B2CC) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Altura de plantas de rosela em função dos dias pós o transplante, cultivadas 
com bokashi, sem ou com cama de frango. SB= sem bokashi, SC= sem cama, 
CC=com cama, B2= 2 L/ha de bokashi, B4= 4 L/ha de bokashi.  
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            As análises de variância das massas frescas de frutos, de cálices e de 

cápsulas, e do número de frutos, das plantas de rosela cultivadas em solo com 

diferentes doses de bokashi e sem ou com cobertura com cama de frango não 

apresentaram influência significativa dos fatores em estudo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância das massas frescas de frutos, cálices e cápsulas, e 
do número de frutos, das plantas de rosela cultivadas em solo com diferentes doses de bokashi 
e sem ou com cobertura com cama de frango. UFGD, Dourados - MS, 2020. 

Fontes de 
Variação 

Quadrado Médio 

Massa Fresca 

Frutos  Cálices Cápsulas Frutos (No) 

Bloco 1830334,0 690336,1 272633,3  87272.78  
Cama  864943.9 272134,1 166757,0 41500.17 
Bokashi 2444312,0 861316,5 407267,1 89998.62 
Cama x Bokashi 3384480,0 1175285,0 571049,4 183860.3 

Resíduo 3258865,0 1158873,0 531506,0 81653.98 

C.V. (%) 70,37 69,84 71,20 66,38  

Não significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 
 

              A análise de variância do diâmetro dos frutos das plantas de rosela cultivadas 

em solo com diferentes doses de bokashi e sem ou com cobertura com cama de frango 

apresentaram influência significativa dos fatores em estudo. Já a altura dos frutos não 

apresentou influência significativa dos fatores em estudo (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância do diâmetro e altura dos frutos das plantas de rosela 
cultivadas em solo com diferentes doses de bokashi e sem ou com cobertura com cama de 
frango. UFGD, Dourados - MS, 2020. 

Fontes de variação Quadrado médio 

Diâmetro Altura 

Bloco 5.852890 5.198284 
Cama  11.84415 3.092426 
Bokashi 0.2569031 5.463264 
Cama x Bokashi 1.052272 * 0.066426 
Resíduo 3.064896 8.546118 

C.V. (%) 7,93 6,17 
*
 Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

 
          A falta de diferenças significativas entre os tratamentos para as massas frescas 

de frutos, cálices e cápsulas dos frutos das plantas de rosela cultivadas em solo com 

diferentes doses de bokashi e sem ou com cobertura com cama de frango (Tabela 3) 

provavelmente tenham relação com os altos valores dos coeficientes de variação 

(Tabela 1). Isso pode ser devido à consequência de desuniformidades dentro dos 

blocos (repetições) quanto às produções das plantas nas parcelas e que não são 

mostradas na somatória das produções das quatro épocas de colheita (Tabela 4).           
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             Apesar de não ter existido diferenças significativas entre os tratamentos pode 

ser observado que as maiores produções de frutos (3438,0 g/parcela), cálices (2200,1 

g/parcela) e cápsulas (1465,0 g/parcela) foi das plantas cultivadas em solo com 

bokashi 2 L/ha e cobertura com cama de frango. A menor produção de frutos (1358,8 

g/parcela) foi no tratamento sem bokashi e cobertura do solo com cama de frango e os 

menores valores para cálices (903,1 g/parcela) e cápsulas (562,1 g/parcela) no 

tratamento bokashi 4 L/ha e cobertura do solo com cama de frango (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Massas frescas de frutos, cálices e cápsulas de frutos das plantas de rosela 
cultivadas em solo com diferentes doses de bokashi e sem ou com cobertura com 
cama de frango. UFGD Dourados - MS, 2020. 

 
Massa fresca (g/parcela) 

Frutos Cálices Cápsulas 

Bokashi/Cama Sem Com Sem Com Sem Com 

Sem bokashi 3235,7aA 1358,8aA 1290,8aA 1059,3aA  901,3aA 699,9 aA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Bokashi (2 L/ha) 2964,2aA 3438,0aA 1508,4aA 2200,1aA 1004,2aA 1465 aA 
Bokashi (4 L/ha) 2065,9aA 2329,9aA 1461,7aA 903,1aA   952,3aA 562,1 aA 

C.V. (%)    70,37 69,84 71,20 
Médias seguidas de mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, e 
maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste F, a 5% de probabilidade.  

 
              Em relação à produção de frutos foi observado que o maior número (646,3 por 

parcela) e maior altura de frutos foi das plantas do tratamento sem bokashi e sem 

cobertura com cama de frango e o maior diâmetro de frutos foi observado no 

tratamento bokashi 2 L/ha e cobertura do solo com cama de frango. O menor valor de 

número de frutos foi das plantas do tratamento sem bokashi e com cobertura do solo 

com cama de frango.  Os menores valores de diâmetro (16,9 mm) e altura de frutos 

(36,1 mm) foi observado nas plantas do tratamento bokashi 4 L/ha e cobertura do solo 

com cama de frango (Tabela 4) 

 
Tabela 4. Número de frutos, diâmetro e altura de frutos da rosela, cultivada sob três 
doses de bokashi, sem ou com cama de frango. UFGD Dourados - MS, 2020. 

 
   Número de frutos 
        por parcela 

Diâmetro de frutos 
mm 

Altura de frutos 
mm 

Bokashi/Cama Sem Com Sem Com Sem Com 

Sem bokashi  646,3 aA 213,0 aA 21,7aB 22,3aA 48,7 aA 47,5 aA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Bokashi (2 L/ha) 492,8 aA 581,3 aA 21,5aB 22,6aA 45,3 aA 47,6 aA 
Bokashi (4 L/ha) 277,3 aA 372,5 aA 21,9aB 16,9 aA 47,7 aA 36,1 aA 

C.V. (%)              66,38                                   7,93                              6,17 
Médias seguidas de mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, e 
maiúsculas nas linhas não diferem pelo teste F, a 5% de probabilidade.  

 
CONCLUSÕES 

             Os resultados obtidos permitem concluir que não houve uniformidade de 

produção das plantas dentro dos blocos e que apesar de não ter existido diferenças 
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significativas entre os tratamentos pode ser observado que as maiores produções de 

frutos, cálices e cápsulas foi das plantas cultivadas em solo com bokashi 2 L e 

cobertura com cama de frango. 
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