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RESUMO: O trabalho foi conduzido em casa de vegetação, tendo como objetivo avaliar a
capacidade de rebrota de plantas de Eucalyptus citriodora cultivadas em doses de boro. As
soluções nutritivas utilizadas continham 0,0; 0,125; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0 e 4,0 mg L-1 de B. A
brotação das cepas foi avaliada aos 84 dias de idade, sendo coletados os valores de altura,
diâmetro, número de brotos e produção de material seco. As brotações foram separadas em
folhas e ramos para a análise química, visando as determinações de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu,
Fe, Mn e Zn. Os resultados indicam que a carência de boro limitou o crescimento das brotações,
o diâmetro e produção de material seco. No entanto, a adição de boro não interferiu significati-
vamente no número de brotos. As concentrações de boro nas folhas, na faixa de 37 a 202 mg
kg-1 não limitaram o desenvolvimento das plantas. Não foram observados sintomas de toxicidade
de boro nas doses mais elevadas do nutriente na solução nutritiva (1,0; 2,0 e 4,0 mg L-1 de B),
sugerindo ser o Eucalyptus citriodora uma espécie que apresenta uma ampla faixa entre a
deficiência e a toxicidade, visto que baixas doses de boro na solução foram suficientes para o
crescimento normal das plantas. Observou-se ainda, que a deficiência de boro proporcionou
menores concentrações de Ca nas folhas e que havia uma relação positiva entre o Ca nas
folhas e a produtividade. Exceto para B e Cu, os teores dos demais micronutrientes não foram
afetados pelos tratamentos.

PALAVRAS-CHAVE: Boro, Eucalyptus citriodora, Solução nutritiva, Composição química

ABSTRACT: This work was carried out under greenhouse conditions with the objective of evaluate
the capacity of sprout again on Eucalyptus citriodora. Eleven treatments of boron were applied
in nutrient solution (0.0, 0.125, 0.5, 1.0, 2.0, and 4.0 mg L-1) with six replicates. The eucalypts
tree sprouting was evaluated at 84 days of age. Plant height, diameter of the stem, stem number,
and dry matter production of the aerial part. Leaves and stem were separated for chemical
analysis (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, and Zn). Sprouting growth, diameter, and dry matter
was significantly affected by boron absence. The treatments did not affect the shoots number.
Plant development was not limited from 37 to 202 mg kg-1 of boron concentration. The B rates
effects were not significant during Eucalyptus citriodora growth. It was observed that this species
of eucalypts is tolerant to the B rates studied. The calcium concentration in leaves was reduced
in boron absence, and a positive relation between Ca in leaves with yield was observed. Except
for B and Cu, the others micronutrients concentrations were not affected by B rates.
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INTRODUÇÃO

A  condução de povoamentos florestais no
sistema de talhadia baseia-se na capacidade
de rebrota das plantas após o corte (Graça et
al., 1990). A grande vantagem desse método
em relação à reforma está na capacidade de
crescimento inicial e o baixo custo de implanta-
ção. A alta produtividade inicial é resultante, prin-
cipalmente, da presença de um sistema
radicular já estabelecido, que facilita a absor-
ção de água e nutrientes existentes no solo, e
também a presença de gemas adventícias e
lignotúberes nas bases das árvores (Reis e
Reis, 1997).

Vários são os fatores que interferem na
capacidade regenerativa, tais como: espécie,
época de corte e estado nutricional. O boro tem-
se mostrado um elemento essencial para o su-

cesso da brotação de espécies de Eucalyptus,
conforme verificado por Silveira et al. (1997).
Um possível efeito do boro na brotação diz res-
peito à sua baixa mobilidade na planta, sendo
difícil a sua translocação das raízes e cepa para
as gemas laterais (Malavolta,1980).

Os povoamentos florestais brasileiros, en-
contram-se geralmente, em solos pouco férteis
e com déficit hídrico (Silveira et al., 1995). Es-
ses fatores são importantes, uma vez que in-
terferem no teor de boro no solo e na disponibi-
lidade deste elemento para as plantas.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influ-
ência do boro sobre a capacidade de rebrota
do Eucalyptus citriodora, cultivado em solução
nutritiva em condições de casa de vegetação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em casa de
vegetação. Para tanto, utilizaram-se sementes
de Eucalyptus citriodora originárias de uma área
de produção da procedência Ouriçangas, BA
(ex. Zimbabwe, origem Queensland, Austrália).
As mudas foram formadas em tubetes conten-
do substrato, à base de vermiculita, terra de
subsolo à base de arroz carbonizada. Aos 120
dias de idade e após as raízes terem sido lava-
das com água destilada para eliminar os resí-
duos do substrato, as plantas foram
selecionadas e transplantadas, colocando-se
uma muda por vaso plástico com 10 litros de
capacidade, revestido internamente com saco
plástico e contendo sílica moída. Passados 15
dias do transplante, fez-se o replantio das mu-
das que não sobreviveram. As mudas foram
cultivadas durante 13 meses em solução nutri-
tiva completa (Sarruge, 1975). As plantas fo-
ram irrigadas uma vez ao dia, no período da
manhã. A drenagem das soluções foi feita atra-
vés de orifícios no fundo de cada vaso ligados
com tubos plásticos aos frascos coletores com

capacidade de 1 litro. A renovação da solução
foi feita a cada 15 dias, tomando-se o cuidado
de verificar diariamente o nível da solução nos
frascos coletores, completando-se o volume a
um litro, pela adição de água destilada. Em se-
guida, deu-se início ao experimento, conduzi-
do em delineamento inteiramente ao acaso,
com 7 tratamentos e 6 repetições, totalizando
42 parcelas. Os tratamentos continham todos
os nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Cu, Fe,
Mn, Mo e Zn), exceto o boro, que foi aplicado
nas doses 0; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 mg
L-1 (Tabela 1). As plantas foram cultivadas mais
15 meses nessas condições, realizando-se en-
tão, o corte das plantas a 10 cm de altura em
relação à sílica e dando-se início à condução
da rebrota.

Para avaliação da brotação, levou-se em
consideração a altura e o diâmetro (10 cm de
altura em relação à cepa) dos seus dois brotos
dominantes, número de brotos por cepa e a pro-
dução de material seco total (folhas + ramos).



Silveira et al. n 55

Os sintomas de deficiência de boro foram
descritos e fotografados.

Aos 84 dias após o corte, as brotações fo-
ram coletadas e separadas em folhas e ramos.
As partes foram lavadas inicialmente em água
de torneira e em seguida em água
desmineralizada, deixando-se secar à tempe-
ratura ambiente. Posteriormente, o material
vegetal foi acondicionado em sacos de papel e
colocado em estufa com circulação forçada a
uma temperatura entre 70-75oC, até atingir peso
constante. Após a determinação do peso do
material seco, procedeu-se à moagem do ma-
terial em moinho de aço inoxidável tipo Willey,
com peneira de 20 mesh, de acordo com as

instruções de Bataglia et al. (1978). As amos-
tras secas e moídas foram submetidas às di-
gestões nitrico-perclórica e sulfúrica para a ob-
tenção dos extratos, visando a determinação
dos macro e micronutrientes, conforme
metodologia descrita por Malavolta et al. (1997).
A determinação de nitrogênio foi realizada atra-
vés do método micro Kjeldahl. A determinação
de P foi realizada pelo método da colorimetria
de molibdato-vanadato; K por fotometria de cha-
ma; Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn por espectrometria
de absorção atômica; S por turbidimetria de
suspensão de sulfato de bário; B por colorimetria
de azometina-H.

Tratamentos (mg L-1 de B)

Soluções Estoque 0 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0

K
2
HPO

4
M 1 1 1 1 1 1 1

Ca(NO
3
)

2
M 5 5 5 5 5 5 5

KNO
3

M 5 5 5 5 5 5 5

MgSO
4

M 2 2 2 2 2 2 2

Micronutrientes -B 1 - 1 1 1 1 1 1 1

0,735g H
3
BO

3
 L-1 - - 1 - - - - -

1,470g H
3
BO

3
 L-1 - - - 1 - - - -

2,94g H
3
BO

3
 L-1 - - - - 1 - - -

5,88g H
3
BO

3
 L-1 - - - - - 1 - -

11,76g H
3
BO

3
 L-1 - - - - - - 1 -

23,52g H
3
BO

3
 L-1 - - - - - - - 1

Fe-EDTA 2 - 1 1 1 1 1 1 1

Tabela 1. Composição química dos tratamentos utilizados (ml L-1) no experimento.
(Composition of modified nutritive solution (ml L-1) used in the trial (Sarruge, 1975)).

1. A solução de micronutrientes menos boro teve a seguinte composição (g L-1):
MnCl

2
=1,81;  ZnCl

2
=0,10; CuCl

2
=0,04; H

2
MoO

4
 H

2
O=0,02.

2. Dissolver 26,1g de EDTA dissódico em 286 ml de NaOH, misturar com 24,9 g de
FeSO

4 
7H

2
O. Arejar por uma noite e completar um litro.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sintomas de deficiência

Os sintomas de deficiência de boro carac-
terizaram-se pela morte dos meristemas apicais
seguida de superbrotamento das gemas late-

rais, folhas novas de tamanho reduzido, mal
formadas, encarquilhadas e coriáceas, com leve
clorose marginal (Figura 1A). Os sintomas ob-
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servados foram semelhantes aos encontrados
por Vail et al. (1957), Savory (1962), Tokeshi et
al. (1976), Carvalho et al. (1980), Ferreira
(1992), Dell e Malajczuk (1994), Dell et al. (1995)
e Silveira et al. (1996). Os sintomas de defici-
ência nas folhas variam de acordo com as es-
pécies de Eucalyptus, entretanto, no estágio
avançado todas apresentam morte das gemas
apicais seguida da seca de ponteiro (Figura 1B).

Crescimento e produção de material seco

Observou-se que as doses de boro influen-
ciaram significativamente a altura das brotações
(Figuras 2 e 3). Houve resposta das brotações
de E. citriodora, quando cultivada na presença
de boro. A ausência desse nutriente na solu-
ção, resultou em menor altura, quando compa-
rada com as demais doses, as quais não apre-
sentaram diferenças significativas entre si. Ve-
rificou-se ainda, que não houve efeito fitotóxico
para a dose mais elevada de boro (4,0 mg L-1)
até a idade de 84 dias, uma vez que esta não
inibiu o crescimento em altura da brotação.

Constatou-se uma  superioridade do cres-
cimento em altura na presença de boro, varian-
do de 47% na dose de 4,0 mg L-1 de B a 82%
na de 2,0 mg L-1 de B em relação à testemu-
nha. A pequena variação no crescimento em

altura entre as doses de 0,125 mg L-1 e 4,0 mg
L-1 mostrou que o Eucalyptus citriodora apre-
senta uma faixa ampla entre a deficiência e a
toxicidade, conforme observado por Novelino
et al. (1982) e Ferreira (1992). Malavolta et al.
(1978), também observaram que o Eucalyptus
citriodora foi a espécie mais tolerante à aplica-
ção de boro, quando comparada a Eucalyptus
grandis e Eucalyptus urophylla.

Os resultados de crescimento em diâmetro
foram semelhantes aos obtidos para o cresci-
mento em altura. As plantas cultivadas na au-
sência de boro apresentaram menor diâmetro
em relação aos demais tratamentos (Figura 4).
A dose 2,0 mg L-1 de B foi a que mais se desta-
cou, apresentando uma produtividade de 78%
superior  à testemunha (0 mg L-1 de B).

Em conformidade com os resultados obti-
dos para o crescimento em altura e diâmetro,
houve influência da ausência de boro na pro-
dução de material seco total (Figura 5). Em re-
lação a material seco total produzido, tendo
como base a dose 0,50 mg L-1, observou-se que
a carência de boro reduziu a produção em 35%.
Novelino et al. (1982) e Malavolta et al. (1978),
obtiveram resultados semelhantes. A máxima
produção de material seco ocorreu quando o
Eucalyptus citriodora foi cultivado na dose de
0,5 mg L-1 de B em solução nutritiva.

Figura 1. Sintomas de deficiência de boro em E. citriodora. A - folhas novas deformadas e cloróticas; B - morte
da gema apical com o superbrotamento das gemas laterais ("formação de tufos").

(Deficiency symptons of boron in E. citriodora. A - deformed young leaves and chlorosis; B - Tip death and
multiple shooting from axillary buds)

A B
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Figura 3. Comparação entre a brotação de E. citriodora cultivada na dose de 0 mg L-1 de B (à direita) e 0,5 mg
L-1 de B (à esquerda) 84 dias após o corte.

(Comparing sprouting of E. citriodora with 0 mg of B L-1 (right) to 0.5 mg of B L-1 (left) with 84 days after harvesting).

Figura 2. Altura média da brotação de E. citriodora aos 84 dias após o corte em função
da doses de boro na solução nutritiva (médias seguidas pela mesma letra não diferem
entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%).

(Sprouting average height of E. citriodora with 84 days after harvesting dosage of boron
in nutritive solution (means followed by the same letter are not different by 5 % level
Tukey Test)).
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No entanto, Rocha Filho et al. (1979) e
Novelino et al. (1982), observaram que doses
acima de 1,0 mg de B L-1 na solução nutritiva
proporcionavam decréscimos na produção de
material seco de Eucalyptus grandis, contrário
ao verificado no presente estudo. Silveira et al.
(1996) observaram que as omissões de boro e
de nitrogênio foram as que mais limitaram o
crescimento de um híbrido de Eucalyptus
grandis x Eucalyptus urophylla, quando com-
paradas com as omissões de outros
macronutrientes. Cannon (1981) relata que a
aplicação de NPK + B quando comparada a
somente NPK, promovia consideráveis ganhos
de produtividade em Eucalyptus grandis aos 4
anos de idade. Esses resultados, juntamente

com os obtidos neste estudo, mostram que a
aplicação de boro é essencial para o desenvol-
vimento de espécies de Eucalyptus, principal-
mente quando se deseja manejar os plantios
para uma 2a rotação.

 Quanto ao número de brotos não foram ob-
servadas diferenças significativas em relação
às diferentes doses de boro em solução nutriti-
va.

Estado nutricional

Ao comparar as concentrações dos
macronutrientes nas folhas e nos ramos, ob-
servou-se que a concentração de nitrogênio,

Figura 4. Diâmetro médio da brotação de E. citriodora aos 84 dias após o corte em função das doses de boro na
solução nutritiva (média seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%).

(Sprouting avarage diameter of E. citriodora with 84 days after harvesting dosage of boron in nutritive solution (means
followed by the same letter are not different by 5% level Tukey Test)
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potássio e magnésio foram superiores nas fo-
lhas em todas as doses. O mesmo ocorreu com
o enxofre, entretanto, na dose de 4,0 mg L-1 de
B, a concentração desse nutriente foi maior nos
ramos. Já no caso do cálcio, há uma pequena
diferença da concentração do nutriente nas di-
ferentes partes das plantas (Tabelas 2 e 4).

As concentrações de nitrogênio e fósforo
nas folhas, em todas as doses de boro, encon-
tram-se acima da faixa considerada adequada
por Malavolta (1987), entretanto, estão de acor-
do com a faixa considera adequada por Dell et
al. (1995). Conforme observa-se na Tabela 2, a
concentração de potássio encontrada nas fo-
lhas está acima da considerada adequada por
Malavolta (1987) e Dell et al. (1995). As con-
centrações de cálcio, magnésio e enxofre situ-
aram-se na faixa considerada adequada por
Malavolta (1987) e Dell et al. (1995).

Observando-se as Tabelas 3 e 5, verifica-
se que as concentrações dos micronutrientes
ferro, manganês e zinco, foram superiores nas
folhas em relação aos ramos para todas as do-
ses. No entanto, o cobre seguiu um padrão di-
ferenciado, sendo a sua concentração maior
nos ramos até a dose 1,0 mg L-1 de B e nas
doses acima desta, a concentração deste nu-
triente foi superior nas folhas.

Os valores da concentração de ferro encon-
trados nas folhas, chegam a ser duas vezes
maior que a faixa considerada adequada por
Dell et al. (1995), que variava de 41 a 98 mg
kg-1.

Para o manganês, as concentrações obti-
das em todas as doses são bem inferiores à
faixa considerada adequada por Malavolta
(1987) e Dell et al. (1995), os quais propõem a

Figura 5. Material seco das folhas, ramos e total de plantas de E. citriodora aos 84 dias após o corte em função das doses
de boro na solução nutritiva (médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 5%).

(Dry matter of leaves, branches and total plant of E. citriodora with 84 days after harvesting dosage of boron in nutritive
solution (means followed by the same letter are not different by 5% level Tukey Test)
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Tabela 2. Concentração dos macronutrientes nas folhas de E. citriodora em função das doses
de boro na solução.

( Effect of boron rates in concentration of macronutrients in E. citriodora leaves)

Dose de boro N P K Ca Mg S

mg L-1 g kg-1

0,0 23,1 a 2,3 a 21,5 a 5,5 c 3,0 b 1,7  a

0,125 19,5 a 2,3 a 19,9 a 8,7 ab 3,5 ab 1,4 a

0,25 19,4 a 2,0 a 17,7 a 8,0 abc 3,4 ab 1,3 a

0,5 19,6 a 2,0 a 17,7 a 9,9 a 3,6 ab 1,5 a

1,0 20,1 a 2,5 a 19,8 a 7,2 bc 3,5 ab 1,4 a

2,0 21,6 a 2,4 a 20,3 a 8,2 abc 3,6 ab 1,4 a

4,0 23,0 a 2,7 a 22,1 a 8,7 ab 4,2 a 1,5 a

F 1,4 ns. 1,5 ns.. 2,6 * 5,4 ** 2,8  * 1,0 ns.

D.M.S. 6,2 0,9 5,0 2,6 1,0 0,5

C.V. (%) 16,2 20,2 13,7 18,0 15,5 19,9

n.s - não significativo; * significativa ao nível de 5%, ** significativo ao nível de 1%;

médias seguintes por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 1% de
probabilidade.

Dose de boro B Cu Fe Mn Zn

 mg L-1 mg kg-1

0,0 22,5 e 2,0 c 191,0 a 49,2 a 29,0 a

0,125 34,8 de 2,3 bc 219,7 a 73,5 a 31,0 a

0,25 41,8 cde 3,0 bc 199,8 a 59,8 a 33,7 a

0,5 61,5 cd 3,5 abc 198,0 a 62,0 a 37,0 a

1,0 67,2 c 3,5 abc 182,3 a 58,3 a 41,0 a

2,0 131,4 b 5,6 a 247,0 a 78,8 a 40,4 a

4,0 188,8 a 4,5 ab 193,3 a 58,3 a 36,5 a

F 73,2 ** 5,9 ** 1,3 ns 2,0 ns 2,4 ns

D.M.S. 31,3 2,2 82,8 30,7 13,0

C.V. (%) 22,1 34,9 22,2 26,8 20,1

Tabela 3. Concentração dos micronutrientes nas folhas de E. citriodora em função
das doses de boro na solução.

(Effect of boron rates in concentration of micronutrients in E. citriodora leaves).

ns - não significativo; * significativa ao nível de 5%, ** significativo ao nível de 1%;

médias seguintes pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao
nível de 1% de probabilidade.
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Dose de boro N P K Ca Mg S

mg L-1 g kg-1

0,0 14,38 a 4,63 a 18,60 a 7,22 a 2,60 a 0,87 b

0,125 8,10 b 3,43 a 14,87 ab 7,75 a 2,25 a 0,48 c

0,25 8,32 b 3,45 a 13,92 ab 8,83 a 2,55 a 0,55 bc

0,5 7,32 b 3,37 a 12,43 b 9,07 a 2,25 a 0,43 c

1,0 7,47 b 3,8 a 13,95 ab 8,42 a 3,00 a 0,48 c

2,0 6,98  b 3,28 a 14,12 ab 8,30 a 2,5 a 0,44 c

4,0 7,47 b 3,67 a 16,58 ab 7,18 a 2,73 a 1,95 a

F 12,14** 2,26 ns 2,85 * 1,84 ns 1,14 ns 42,72 **

D.M.S. 3,33 1,37 5,43 2,50 1,11 0,38

C.V. (%) 21,12 20,41 19,82 16,80 23,79 27,45

Tabela 4. Concentração dos macronutrientes nos ramos de E. citriodora em função das doses
de boro na solução.

(Effect of boron rates in concentration of macronutrients in E. citriodora stems)

n.s. - não significativo; * significativa ao nível de 5%, ** significativo ao nível de 1%;

médias seguintes pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 1% de
probabilidade.

Dose de boro B Cu Fe Mn Zn

mg L-1 mg kg-1

0,0 13,17 d 2,33 a 53,17 a 23,33 a 15,67 a

0,125 11,33 d 2,50 a 69,50 a 23,50 a 12,67 a

0,25 15,83 cd 3,67 a 74,50 a 19,83 a 14,00 a

0,5 19,33 bcd 3,50 a 62,00 a 17,67 a 12,83 a

1,0 30,33 a 4,67 a 45,17 a 21,67 a 16,00 a

2,0 24,00 abc 3,83 a 49,50 a 31,50 a 13,83 a

4,0 29,17 ab 3,67 a 45,00  a 17,50 a 12,83 a

F   11,54 ** 2,74 * 1,97ns 1,38ns 0,93ns

D.M.S. 9,99 1,85 37,36 18,02 6,29

C.V. (%) 26,77 30,27 36,33 45,09 24,94

Tabela 5. Concentração dos micronutrientes nos ramos de E. citriodora em função
das doses de boro na solução.

(Effect of boron rates in concentration of micronutrients in E. citriodora stems)

n.s. - não significativo; * significativa ao nível de 5%, ** significativo ao nível de
1%;

médias seguintes pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao
nível de 1% de probabilidade.



62 n  Boro em brotações de Eucalyptus citriodora

faixa adequada para o manganês de 100 a 600
mg kg-1 e 134 a 2316 mg kg-1, respectivamente.

Em relação ao zinco, as concentrações ob-
tidas em todas as doses encontram-se dentro
da faixa considerada adequada proposta por
Malavolta (1987) e Dell et al. (1995), as quais
variaram de 40 a 60 mg kg-1 e 13 a 29 mg kg-1,
respectivamente.

Analisando a Figura 6, nota-se que houve
uma relação linear positiva entre a concentra-
ção de boro nas folhas e a dose do nutriente na
solução. As concentrações de boro nas folhas
e ramos foram menores, quando esse nutrien-
te não foi adicionado à solução nutritiva, estan-
do um pouco acima da faixa considerada defi-
ciente para Eucalyptus sp (Malavolta, 1987) e
híbrido de E. grandis x E. urophylla (Dell et al.,
1995), as quais estão compreendidas entre 15
a 20 mg kg-1 e 8 a 12 mg kg-1, respectivamente.

Em relação às doses mais elevadas de
boro, a concentração obtida nas folhas foi de
202,7 mg kg-1 (Figura 6). Esse valor foi menor
do que os obtidos por Rocha Filho et al. (1979)
para Eucalyptus grandis cultivado nas mesmas
doses (314 mg kg-1 para folhas novas e 374 mg
kg-1 para folhas velhas).

As doses de boro na solução nutritiva de
0,0 (testemunha) até 0,25 mg L-1 (Tabelas 3 e
5) não resultaram em diferenças significativas
na concentração desse micronutriente nas fo-
lhas e nos ramos. Entretanto, para as demais
doses, observaram-se diferenças significativas
(P > 0,01).

Em relação à concentração de boro nos
ramos, observou-se um aumento até a dose de
2,73 mg L-1 de B na solução nutritiva (Figura 7).
Nas doses acima desta, houve uma estabiliza-
ção da concentração de boro nos ramos, com

Figura 6. Concentração de boro nas folhas de E. citriodora em função das doses de boro na solução nutritiva.

(Boron concentration in leaves of E. citriodora sprouting based on dosage of boron in nutritive solution).
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o aumento de B na solução. Este fato é uma
indicação de que o boro em excesso é
translocado em sua maior parte para as folhas.

Nas doses de 0,0 a 0,5 mg L-1 na solução
não foram observadas diferenças significativas
na concentração de boro nos ramos. No entan-
to, houve diferenças significativas nas doses
mais elevadas (Tabela 5).

A Tabela 6 mostra as correlações significa-
tivas encontradas entre a concentração dos
nutrientes nas folhas e ramos com a concen-
tração de boro nesses órgãos e na solução nu-
tritiva. Verificou-se que quando se aumentava
a concentração de boro na solução, maior eram
as concentrações de Mg e Cu nas folhas; o
mesmo foi constatado entre a concentração
desses nutrientes e a de boro nas folhas. Fo-
ram também observadas correlações positivas

entre a concentração de Ca e B nas folhas, B
na solução e P e K nas folhas. Constatou-se
que aumentos da dose de B na solução propor-
cionaram maiores concentrações de enxofre e
menores concentrações de N nos ramos.

Conforme a Tabela 2, as brotações cultiva-
das na ausência de boro apresentaram baixa
concentração de Ca nas folhas (5,5 g kg-1). Com
base nessa informação, elaborou-se a Figura
8, que apresenta a relação entre a produção de
material seco e a concentração de Ca nas fo-
lhas. Verifica-se que ocorreram aumentos de
produtividade até a concentração de 11,6 g kg-

1 de Ca. Esses resultados sugerem que a defi-
ciência de boro diminui a concentração de Ca
nas folhas, estando de acordo com os obtidos
por Chatterjee et al. (1987), num experimento
de trocas metabólicas associadas às interações

Figura 7. Concentração de boro nos ramos da brotação de E. citriodora em função das doses de boro na solução
nutritiva.

(Boron concentration in branches of E. citriodora sprouting based on dosage of boron in nutritive solution).
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P K Ca Mg Cu Zn N S

Folhas Ramos

B nas folhas - - 0,32* 0,52** 0,62** 0,36*

B nos ramos - - - - - - -0,35* 0,32*

B solução 0,32* 0,31* 0,50** 0,53** - -0,34* 0,75**

Tabela 6. Correlações significativas entre a concentração dos nutrientes nas folhas e ramos com a concentração
de boro nas folhas, ramos e na solução nutritiva.

(Correlation between concentration of nutrients leaves and stem with concentration of boron in leaves, stems,
and nutritive solution).

* - significativos à 5 % de probabilidade

** - significativos a 1 % de probabilidade.
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Figura 8. Relação entre a concentração de Ca nas folhas e o material seco da brotação de E. citriodora aos 84 dias após
o corte.

(Relation between the calcium concentration in leaves and the dry matter of E. citriodora with 84 days harvesting)
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entre o cálcio e boro em milho. No tratamento
0,5 mg L-1 de B, o conteúdo total de boro nas
brotações, foram de 2347,61 mg por planta,
sendo que 91% estava nas folhas e 9%

alocados nos ramos. Para os demais tratamen-
tos, a distribuição de boro manteve proporções
semelhantes (Figura 9).

CONCLUSÕES

Foram estas as conclusões obtidas:

- a ausência de boro na solução reduziu
drasticamente o crescimento das plantas, quan-
do comparada aos demais tratamentos;

- nas doses entre 0,125 a 4,0 mg L-1 não se
registraram diferenças significativas no desen-
volvimento, mostrando ser o E. citriodora uma
espécies com ampla faixa entre a deficiência e
a toxicidade;

- a deficiência de boro proporcionou menor
concentração de Ca nas folhas;

- as plantas apresentaram crescimento re-
duzido quando a concentração desse
micronutriente estava abaixo de 31 mg kg-1 de
boro nas folhas;

- as plantas com concentrações foliares de
até 202 mg kg-1 de B não apresentaram sinto-
mas visuais de toxicidade e restrições de cres-
cimento;

- como era de se esperar, a maior parte do
boro nas plantas acumulou-se nas folhas.

Figura 9. Conteúdo de boro nas folhas, ramos e total da brotação de E. citriodora em função da dose de boro na
solução nutritiva.

(Boron content in leaves, branches and total of E. citriodora sprouting based on dosage of boron in nutritive
solution).
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