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RESUMO

Na medicina caseira, a rosela é
utilizada como emoliente, aliviando processos
inflamatórios e estimulante do estômago. As
sementes podem ser consumidas após
torrefação, pois são consideradas diuréticas
e tônicas. O objetivo do trabalho foi avaliar o
efeito de fósforo e cama-de-frango de corte
semidecomposta na produção de cálices da
rosela. Estudaram-se quatro doses de fósforo
– P (0, 100, 200 e 300 kg ha

-1
), na forma de

superfosfato triplo e o uso ou não de cama-
de-frango de corte semidecomposta, na dose
10 t ha

-1
. Os tratamentos foram arranjados

como fatorial 4 x 2, no delineamento
experimental blocos casualizados, com quatro
repetições. Foram feitas seis colheitas dos
cálices de todas as plantas das parcelas,
mensalmente, a partir de 40 até 190 dias após
o transplante. Por ocasião das colheitas, foram
avaliadas as alturas das plantas; número e as
massas frescas e secas dos cálices. Em cinco
épocas, foram medidos o diâmetro e o
comprimento dos cálices. As maiores alturas
das plantas da rosela foram de cerca de 1 m,
exceto quando se usou cama-de-frango, sem
fósforo, que foram mais baixas. As produções
dos cálices da rosela não foram influenciadas
significativamente pela interação entre a cama
e fósforo, nem pelo uso do fósforo nem da
cama. Os números, massas frescas e massas

secas médias de cálices, em função das
doses de fósforo foram 181044 cálices ha

-1
,

434,10 kg ha
-1 

e 61,16 kg ha
-1

,
respectivamente. O diâmetro e comprimento
dos cálices não variou significativamente em
função dos tratamentos, exceto o diâmetro, em
função das épocas de colheita. As médias em
função das doses de fósforo foram de 18,41
mm e 26,37 mm, respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: Planta medicinal, vinagreira,
resíduo orgânico

ABSTRACT

Phosphate fertilization on the production
of Hibiscus sabdariffa L. (rosele) with or

without chicken manure

In popular medicine, rosele is used as
emollient, relieving inflammatory processes
and stimulating the stomach. Seeds can be
consumed after torrefaction because they are
considered tonic and diuretic. The aim of this
study was to evaluate the effect of phosphorous
and semi-decomposed chicken manure in the
production of rosele calyxes. Four phosphorus
doses were studied – P (0, 100, 200 and 300
kg ha

-1
) as triple superphosphate and the use

or not of a 10 t ha
-1 

dose of
 
semi-decomposed

chicken manure. Experimental designs were
arranged in a factorial scheme 4 x 2 in
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randomized blocks with four replications.
Monthly, six harvests of calyx were done of all
plants in the rows, from 40 to 190 days after
transplanting. As an occasion during harvests,
plants heights and number of calyxes fresh
and dry masses were obtained. In five
periods, the diameter and length of the
calyxes were measured. Highest rosele
plants heights were about 1 meter, except
when it was used the chicken manure without
phosphorous, which were low. Rosele calyxes
productions were not significantly influenced
by the interaction of phosphorous and chicken

manure, and not by the use of phosphorous
or chicken manure. Numbers, average dry and
fresh masses of calyx in relation to phosphorous
were 18,104.40 calyxes ha

-1
, 434.10 kg ha

-1 
and

61.16 kg ha
-1
, respectively. Diameter and length

of calyxes did not significantly vary in relation to
the designs, except the diameter, in relation to
harvest periods. Averages in relation to
phosphorous doses were 18.41 mm and 26.37
mm, respectively.

KEYWORDS: Medicinal plant, vinegar,
organic residue.

INTRODUÇÃO

Dentre as espécies medicinais pouco estudadas, tem-se a rosela (Hibiscus sabdariffa
L.), uma Malvaceae conhecida popularmente como vinagreira, azedinha, caruru-azedo,
quiabeiro-azedo, dentre outros.

A rosela é utilizada por diferentes povos, desde suas raízes até as sementes, não apenas
como fonte de alimentos, mas para fins medicinais e agro-industriais. As folhas são utilizadas
na forma de saladas e no preparo de diversos pratos, como o arroz-de-cuxá, prato típico
maranhense. As raízes são amargas e usadas em algumas regiões para o preparo de um
aperitivo. A planta é considerada também importante fonte de fibra (Sombatpanit et al., 1995).

As folhas da rosela têm teores de minerais em torno da média observada em hortaliças
normalmente consumidas, como espinafre, acelga, agrião, alface, couve manteiga, brócolis,
almeirão e mostarda. No entanto, os níveis de cálcio e ferro são superiores à média. Os teores
de Vitamina C (40,1 mg 100 g

-1
) são altos, podendo ser comparados aos do suco de laranja

pêra. O cálice tem sido usado para produzir um extrato vermelho com agradável sabor utilizado
em alimentos e bebidas em diversos países tropicais. Contém altos níveis de cálcio, niacina,
riboflavina e ferro, além de 7,9% de proteínas na base seca (Martins, 1985; Jorge et al., 1994;
Glew et al., 1997; Caramez et al., 2000).

Quanto à adubação da rosela, encontrou-se referência de que deve ser constituída de 1
kg planta

-1
 de composto orgânico e 100 g planta

-1
 de fosfato natural. O uso excessivo de

nitrogênio favorece a vegetação, em detrimento da reprodução (Silva Júnior, 2003).

Ramos (2008) estudou a rosela, em solo com e sem cobertura com cama-de-frango de
corte semidecomposta, na dose de 10 t ha

-1
, sob cinco espaçamentos entre plantas (0,30;

0,35; 0,40; 0,45 e 0,50 m). Observou que as massas frescas e secas dos cálices não foram
influenciadas significativamente pelos espaçamentos entre plantas nem pelo uso ou não de
cama-de-frango para cobertura do solo. As produções médias foram de 26.453 kg ha

-1
 de

massa fresca e 3.269  kg ha
-1
 de massa seca de cálices.

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de fósforo e cama-de-frango de corte
semidecomposta na produção de cálices da rosela.



689Hortic. bras., v. 26, n. 2 (Suplemento - CD Rom), jul-ago. 2008

Adubação fosfatada na produção de Hibiscus sabdariffa L. (rosela) com ou sem cama-de-frango

S

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Horto de Plantas Medicinais – HPM, da Universidade
Federal da Grande Dourados – UFGD, em Dourados-MS, de março a agosto de 2007. O solo
é do tipo Latossolo Vermelho distroférrico, de textura argilosa e de topografia plana, cujos
resultados da análise química foram: pH em água (1: 2,5) = 5,5; P = 19,0 mg dm

-3
; K = 6,6; Ca

= 25,3; Mg = 13,0; H+Al = 85,0; Al+3 = 11,4; SB = 44,9 e CTC = 129,9 mmol
c
 dm

-3
; V = 34,0 (%).

Estudaram-se quatro doses de fósforo – P (0, 100, 200 e 300 kg ha
-1
), na forma de

superfosfato triplo e o uso ou não de cama-de-frango de corte semidecomposta, na dose 10 t
ha

-1
. Os tratamentos foram arranjados como fatorial 4 x 2, no delineamento experimental blocos

casualizados, com quatro repetições. A propagação da rosela foi em berços de poliestireno
usando substrato Plantmax HA® para hortaliças e o transplante ao campo foi feito quando as
plântulas atingiram cerca de 0,15 m de altura, aos 30 dias após o semeio. O cultivo foi feito em
canteiros, com 1,5 m de largura total e 1 m de largura útil e as parcelas tinham 3 m de
comprimento. As plantas foram cultivadas em fileiras duplas espaçadas de 0,50 m entre elas e
entre plantas.

Foram feitas seis colheitas dos cálices de todas as plantas das parcelas, mensalmente,
a partir de 40 até 190 dias após o transplante. Por ocasião das colheitas, foram avaliadas as
alturas das plantas; número e as massas frescas e secas dos cálices. Em cinco épocas, foram
medidos o diâmetro e o comprimento dos cálices.

Os dados foram submetidos à análise de variância e quando houve significância pelo
teste F, os dados em função de dias após o transplante e de doses de fósforo foram submetidos
à análise de regressão e, em função de cama-de-frango, ao teste de Tukey, ambos até 5% de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As maiores alturas das plantas da rosela foram de cerca de 1 m, exceto quando se usou
cama-de-frango, sem fósforo, que foram mais baixas (Figura 1). Ficou evidente a necessidade
da presença da cama, sempre que se usou fósforo; provavelmente, pelo efeito do resíduo
orgânico na melhoria das condições físicas, no aumento da atividade biológica, no fornecimento
de macro e micronutrientes, na redução do alumínio trocável do solo, na fixação do fósforo e,
também, na intervenção da solubilidade dos compostos fosfatados presentes no solo.  A redução
na altura no final do ciclo foi resultado da senescência acelerada pela presença de oídio nas
folhas e pelo tombamento dos ramos da planta. Isso, porque a planta ramifica-se a partir da
base.

As produções dos cálices da rosela não foram influenciadas significativamente pela
interação entre a cama e o fósforo, nem pelo uso do fósforo nem da cama (Tabela 1 e Figura
2). Esses resultados podem ter sido conseqüência da baixa produtividade da rosela, devido à
grande infestação por fungos nas folhas. Além disso, pode ser que a rosela não seja responsiva
a fósforo.

O diâmetro e o comprimento dos cálices não variou significativamente em função dos
tratamentos, exceto o diâmetro, em função das épocas de colheita (Tabela 1 e Figura 2). As
médias em função das doses de fósforo foram de 18,41 mm e 26,37 mm, respectivamente.
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Para condições semelhantes àquelas em que foi desenvolvido o trabalho, a rosela pode
ser cultivada sem o uso de fósforo e de cama-de-frango semidecomposta.
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Tabela 1. Produção e características morfológicas dos cálices da rosela em função do uso ou não de cama-de-
frango de corte semidecomposta (Yield and morphological characteristics of rosele calyxes in function the use
or not use of semidecomposed chicken manure). UFGD: Dourados, 2007.

Cama-de-frango Número ha
-1

Massa fresca  Massa seca Diâmetro Comprimento

kg ha
-1

mm

Sem 183079 a 421,26 a 64,12 a 18,49 a 26,37 a

Com 179010 a 446,95 a 58,20 a 18,32 a 26,37 a

C.V. (%) 33,73 33,56 43,83 9,29 10,77

Médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferem significativamente entre si pelo teste F, a
5% de probabilidade (average values followed from the same letter in the column did not differ from each
other, F, 5%).
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Figura 1. Alturas das plantas da rosela sob adubação com cama-de-frango e fósforo (Plant height of
rosele under phosphorus and chicken manure fertilization). Dourados:UFGD, 2007.
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Figura 2. Produções (a) e características morfológicas (b) dos cálices da rosela sob adubação com
fósforo, em função de dias de ciclo [Yield (a) and morphological characteristics (b) of rosele calyxes under
phosphorus and chicken manure fertilization]. Dourados:UFGD, 2007.
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