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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a influência da adubação na produtividade e nas 

características biométricas de frutos de Moringa oleifera Lam., com o intuito de produzir 

respostas científicas que possam contribuir para o avanço do conhecimento acerca da temática. 

O experimento foi implantado na Área de Experimentação Florestal do Campus de Macaíba da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujo delineamento experimental realizado em 

blocos casualizados, com quatro tratamentos e quatro repetições. As repetições foram 

constituídas por parcelas contendo 32 plantas no espaçamento 3 m x 3 m. Os tratamentos 

aplicados foram: Adubação química (N, P e K), adubação química + composto orgânico, 

adubação química + carvão vegetal e testemunha. A coleta dos frutos foi realizada no período 

de janeiro a março de 2018, após as plantas iniciarem a produção e apresentarem os primeiros 

frutos em ponto de colheita. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. Os tratamentos influenciaram 

positivamente na produtividade e na biometria dos frutos, sendo o tratamento adubação química 

+ composto orgânico o que apresentou melhores resultados para a maioria das variáveis 

biométricas analisadas.  

Palavras-chave: Composto orgânico; adubação mineral; carvão vegetal; lírio do campo. 

 

INTRODUÇÃO 

Em decorrência do crescimento populacional acentuado e aumento na demanda por 

alimento, tem-se observado uma elevada pressão sobre as áreas cultivadas, o que tem 

contribuindo para o avanço das fronteiras agrícolas e consequente aumento da supressão da 

vegetação nativa nos diferentes biomas brasileiros. A região Nordeste, encontra-se, em grande 

parte, inserido no clima semiárido apresentando um baixo índice pluviométrico, além de 

precipitações irregulares e elevadas taxas evapotranspiratórias, e essa condição acaba tornando 

ainda mais difícil o desenvolvimento de práticas agrícolas na região (ANGELOTTI et al., 

2009). Desse modo, a busca pelo desenvolvimento de tecnologias adequadas às condições 

edafoclimáticas de cada região, bem como, a introdução de espécies mais adaptadas ás condição 
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específicas de cada local se torna uma importante ferramenta na busca por um modelo de 

produção economicamente viável, ambientalmente sustentável.  

A Moringa oleifera é uma espécie exótica de múltiplos usos e tem se destacado como 

uma promissora forrageira para os rebanhos no semiárido do nordeste brasileiro e ainda por 

possuir um grande potencial para alimentação humana. Esta espécie, pertencente à família 

Moringaceae, possui uma variedade imensa de aplicações, sendo inclusive utilizada na 

alimentação humana devido a sua composição rica em proteínas, vitaminas e sais minerais. 

A espécie foi introduzida no Brasil por volta de 1950, e é bastante encontrada 

principalmente na Região Nordeste, (LORENZI & MATOS, 2002). Por ser uma planta rústica, 

de rápido crescimento, resistente às secas e com frutos comestíveis faz com que a espécie seja 

uma planta bastante adequada para o cultivo nas regiões áridas brasileiras (SOUZA & 

LORENZI, 2008). 

Apesar de ser uma espécie já bastante conhecida e com um elevado potencial 

econômico, poucos estudos que visem avaliar a influência do manejo nutricional na produção 

de frutos, bem como, nas características biométricas dos mesmos têm sido desenvolvidos. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade e as características 

biométricas de frutos de Moringa oleifera Lam., submetida a diferentes tipos de adubação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (AEF/UAECIA/UFRN), localizada no município de Macaíba – RN, sendo as 

coordenadas geográficas do ponto central do plantio: 05º 53' 58.71" S e 35º 21' 26.55" W, com 

altitude de 54 m em relação ao nível do mar. 

O experimento foi implantado em 2016 sendo composto por 16 parcelas, com 32 plantas 

por parcela no espaçamento 3 m x 3 m com uma linha de bordadura e 12 plantas na área útil. 

As mudas de moringa foram plantadas com 45 dias de idade e possuíam altura média de 40 cm. 

Para este experimento adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, sendo 4 

formas de adubação com 4 repetições. O preparo de solo foi realizado com arado e grade em 

toda a área. Em seguida, foi realizada a abertura de sulcos e realização de adubação de fundação 

no fundo do sulco, que constituíram os tratamentos. 

As adubações aplicadas foram (T0), testemunha em que não foi aplicada adubação de 

fundação, (T1), adubação química (fertilizantes químicos – N, P e K), (T2) adubação química 

+ composto orgânico (7 t/ha), (T3) adubação química + carvão vegetal (carvão triturado). 

Posteriormente, realizou-se adubações em cobertura, 30 dias após o plantio, com nitrogênio 

(100 g/planta, Sulfato de Amônio) e aos 10 meses após o plantio, com nitrogênio (60 kg/ha, 

Sulfato de Amônio), Potássio (50 kg/ha, Cloreto de Potássio) e Micronutriente (B, Zn e Cu, 150 

kg/ha, FTE). A adubação em cobertura foi realizada à lanço na projeção da copa, distanciado 

15 a 20 cm do tronco. 

A coleta dos frutos foi executada no período de janeiro a março de 2018, após as plantas 

iniciarem a produção e apresentarem os primeiros frutos em ponto de colheita, seguindo durante 



 

 
todo o período produtivo. A coleta foi realizada com auxílio de podão, coletando-se os frutos 

com coloração castanho-claro, antes que os mesmos iniciassem o processo deiscência, de todas 

as árvores presentes na área útil de cada parcela. Após a coleta, os frutos foram colocados em 

sacos plásticos e levados ao laboratório onde posteriormente eram pesados para quantificação 

da produção. 

As avaliações biométricas foram realizadas a partir de uma amostra contendo 100 frutos 

provenientes de cada parcela. Para caracterização morfométrica, foram considerados os 

seguintes aspectos: dimensões do fruto (comprimento, diâmetro), peso e número de sementes 

por fruto. Para obtenção dessas variáveis, foi utilizado um paquímetro digital, com precisão de 

0,05mm, régua graduada e uma balança de precisão. 

Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel e a análise estatística foi 

realizada no software Biostat 5.3 (Ayres et al., 2007). Conforme Melo 2017, Inicialmente foi 

realizado o teste de Lilliefors para verificação da normalidade dos dados, pressuposição para a 

aplicação de testes estatísticos paramétricos. Posteriormente, foi realizada a análise de 

variância, com comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Constata-se que na produção de frutos das plantas de moringa, submetidas a diferentes 

tipos de adubação, houve variação apenas em relação a condição testemunha, não sendo 

possível observar diferenças significativas entre os demais tratamentos conforme a Tabela 1.  

Tabela 1. Produção de frutos de moringa submetida a diferentes tipos de adubação. 

 

 

 

 

 

 

 

Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

(α = 0,05). CV%: Coeficiente de variação. 

Vidigal et al., (1995) menciona que o uso de resíduos orgânicos é legitimado de grande 

importância de maneira que beneficia as características físicas, químicas e biológicas do solo. 

Incorporados ao solo, os adubos orgânicos podem prover respostas positivas em relação a 

produção das culturas, podendo em diversos casos se igualar ou superar os efeitos dos 

fertilizantes minerais.  

SANTANA et al., 2010, atribuído ao crescimento rápido da moringa, atingindo até 4,0 

metros de altura no seu primeiro ano, aponta que um único indivíduo pode chegar a produzir 

em torno de 50 a 70 kg de frutos por ano. Esses índices de produtividade podem sofrer variações 

Tratamentos 
Produção de 

frutos (T/ha) 
CV % 

T0 0,62 b 6.13 

T1 1,16 a 28.15 

T2 1,26 a 17.34 

T3 1,38 a 18.90 



 

 
de acordo com as condições edafoclimáticas, disponibilidade de água e tipo de manejo, ao qual 

a planta é submetida. A produção de uma árvore adulta de moringa pode atingir de 1.000 a 

1.600 frutos, em média, e 24.000 sementes por ano. No ápice do cultivo, sua produção pode 

alcançar aproximadamente 2500 kg ha (FOIDL et al., 2001).  

Para este estudo, os valores obtidos ficaram abaixo das expectativas de produções 

esperadas pelos autores a cima citados. No entanto, vale salientar que este se trata de um 

experimento com plantas jovens e que ainda não atingiram todo o seu potencial produtivo. Além 

disso, para obtenção destes dados de produção foram considerados valores de apenas um ciclo 

produtivo e não a produção de um ano inteiro, visto que a espécie consegue desenvolver mais 

de um ciclo produtivo no período de um ano, a depender das condições edafoclimáticas locais. 

Para os dados biométricos dos frutos das plantas de moringa, submetidas a diferentes 

tipos de adubação, também observou-se diferenças significativas entre os tratamentos conforme 

a Tabela 2. 

Tabela 2. Biometria de frutos de Moringa submetida a diferentes tipos de adubação. 

 

 

 

 

 

 

Comprimento dos frutos (C.F), Diâmetro dos frutos (D.F), Peso dos frutos (P.F), Número de Sementes por fruto 

(N.F). As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Em relação ao comprimento dos frutos (C.F), apenas o tratamento referente a adubação 

química + composto orgânico foi estatisticamente superior ao tratamento testemunha, não se 

diferenciando dos demais tratamentos. Um comportamento semelhante a esse foi observado 

para o diâmetro dos frutos (D.F), no entanto o tratamento adubação química + carvão vegetal 

também se mostrou superior ao tratamento testemunha. 

Para o peso dos frutos (P.F), o tratamento adubação química + composto orgânico foi 

estatisticamente superior aos demais tratamentos, adubação química e adubação química + 

carvão vegetal não diferiram entre si, porém, ambos foram superiores ao tratamento 

testemunha. Quanto ao número de sementes por frutos (N.S), o tratamento adubação química + 

composto orgânico foi estatisticamente superior aos demais tratamentos, sendo que para esses 

não foi observado diferença entre eles.  

Ramos et al. (2010) avaliando a morfologia de frutos e sementes de moringa verificaram 

que os frutos possuem, em seu interior, uma média de 12 sementes, peso 9,91 g, comprimento 

médio é de 28,50 cm e a largura média de 2,21 cm, estando o comprimento e o diâmetro dos 

frutos sementes semelhantes ao que foi verificado neste estudo para os tratamentos adubação 

química, adubação química + composto orgânico e adubação química + carvão vegetal. No 

Tratamentos 
Biometria de Frutos 

C.F (cm) D.F (mm) P.F (g) N.S 

T0 25,45 b 16,85 b 9,24 c 16,75 b 

T1 27,24 ab 17,39 ab 11,43 b 17,14 b 

T2 29,78 a 18,51 a 13,55 a 19,36 a 

T3 27,78 ab 18,76 a 11,85 b 17,28 b 



 

 
entanto, para o número de sementes e peso dos frutos os valores encontrados por Ramos et al. 

encontram-se mais próximos aos avaliados neste estudo para o tratamento testemunha.  

 

CONCLUSÕES 

Os tratamentos exerceram influência na produtividade e biometria dos frutos de 

Moringa oleífera. Para produção de frutos, os tratamentos adubação mineral, adubação mineral 

associada ao composto orgânico e adubação mineral mais carvão vegetal não diferiram 

estatisticamente entre si. Entretanto, todos eles foram superiores ao tratamento testemunha. 

Para os parâmetros biométricos comprimento e diâmetro dos frutos os tratamentos 

adubação mineral, adubação mineral associada ao composto orgânico e adubação mineral mais 

carvão vegetal não diferiram estatisticamente entre si. Porém, obtiveram valores superiores aos 

encontrados no tratamento testemunha. 

Em relação ao peso dos frutos e número de sementes por fruto o tratamento adubação 

mineral associada ao composto orgânico apresentou valores estatisticamente superiores aos 

demais tratamentos, podendo ser considerado como o melhor tratamento observado nesse 

estudo. Apresentando nos seus resultados valores iguais ou superiores, para todas variáveis 

analisadas, em comparação aos demais tratamentos.  
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