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DORST, Caroline. Efeito de diferentes doses de boro sobre o crescimento e 
desenvolvimento do algodoeiro (Gossypium hirsutum L.). 2017. f.31. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – UNIC, Primavera do Leste, 2017. 

 

RESUMO 

 

O cultivo do algodoeiro se expandiu de maneira expressiva no centro oeste do Brasil. 
Um dos fortes motivos foi à utilização e alta demanda da fibra, e claro, as expectativas 
dos lucros altos deram apito inicial para os grandes produtores aderirem à cultura 
como fonte de renda. O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica 
referente ao manejo nutricional de boro em relação à deficiência da cultura do 
algodoeiro. Os objetivos específicos é descrever o estádio fenológico e sintomas da 
deficiência do boro (B), descrever as similaridades deste nutriente em questão de 
outros micronutrientes e verificar o manejo e controle do boro em relação ao sistema 
radicular e foliar. A pesquisa bibliográfica para a realização deste trabalho deu-se 
através de leituras de textos e artigos científicos, estes disponíveis em diversos livros, 
obras e sites conforme mencionados nas referências bibliográficas. Além da utilização 
de livros que tratam de assuntos relacionados à nutrição da planta do algodão 
Gossypiun hirsutum L. Conclui- se que a aplicação desse elemento na cultura do 
algodão a mesma apresenta resultados diretos ao sistema radicular e foliar, 
consequentemente uma raiz com maior potencial de extrair nutrientes e água do perfil 
do solo e folhas mais sadias com maior capacidade fotossintética, seguindo maior 
produtividade e qualidade de fibra. 
 

Palavras-chave: Nutrição; Micronutriente; Algodão. 

 

 



 

 

DORST, Caroline. Effect of different doses of boron on the growth and 
development of cotton (Gossypium hirsutum L.). 2017. f.31. Course Completion 
Work (Graduation in Agronomy) - UNIC, Primavera do Leste, 2017. 
 

ABSTRACT 

Cotton cultivation expanded significantly in western central Brazil. One of the strong 
reasons was the use and high demand of the fiber, and of course, the expectations of 
high profits gave an initial whistle for the big producers to join the culture as a source 
of income. The objective of this work was to carry out a bibliographical review regarding 
the nutritional management of boron in relation to the deficiency of the cotton crop. The 
specific objectives are to describe the phenological stage and symptoms of boron 
deficiency (B), to describe the similarities of this nutrient in question to other 
micronutrients and to verify the management and control of boron in relation to the root 
and leaf system. The bibliographical research for the accomplishment of this work was 
made through readings of texts and scientific articles, these available in several books, 
works and sites as mentioned in the bibliographical references. In addition to the use 
of books that deal with matters related to the nutrition of the cotton plant Gossypiun 
hirsutum L. It is concluded that the application of this element in the cotton crop shows 
direct results to the root and leaf system, consequently a root with greater potential of 
extracting nutrients and water from the soil profile and healthier leaves with greater 
photosynthetic capacity, following higher productivity and fiber quality. 
 
Key words: Nutrition; Micronutrient; Cotton. 
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INTRODUÇÃO 

 

O produto utilizado da planta do algodão é a fibra e também as sementes, que 

no caso das fibras é usado para diversos artefatos da indústria incluído também 

produtos hospitalares. A semente é utilizada como produto de obtenção de plantio 

para novas safras da cultura e quando considerada caroço é usada na alimentação 

animal, o caroço do algodão é adicionado na ração animal como fonte de energia. 

Órgãos especializados em pesquisa dedicam seus conhecimentos e suas 

habilidades no estudo desta herbácea, como exemplo: O Instituto Mato-Grossense de 

algodão o IMAMT juntamente com a EMBRAPA entre outros que buscam a cada ano 

melhorias no quadro nacional da cultura. 

No Brasil, a planta de algodão se destaca por gerar um quadro significantes de 

empregos o algodão também tem influência no quadro da agricultura familiar que se 

destaca através da economia proporcionada pela cultura do algodão nos municípios 

de destaque com exemplo da cidade de Rondonópolis MT, pioneira na cultura do 

algodão no estado de Mato Grosso. 

O cultivo do algodoeiro se expandiu de maneira expressiva no centro oeste do 

Brasil. Um dos fortes motivos foi à utilização e alta demanda da fibra, e claro que as 

expectativas dos lucros altos deram apito inicial para os grandes produtores aderirem 

à cultura como fonte de renda. 

O plantio inicial deu-se por orientações básicas da EMBRAPA, e também as 

recomendações de adubação, no entanto, na maioria parte dos casos, as adubações 

de formação da cultura e de pós-plantio não foram seguidas pelos agricultores, e neste 

aquecimento a novidade não desempenhou boas pratica e acondicionou certa 

difidência na área nutricional. 

Visando desenvolver as especificidades da cultura do algodão, estádio 

fenológico, descrição e identificação das carências nutricionais do boro relacionadas 

à deficiência de boro. 

O controle nutricional do boro, evita a paralisação de crescimento radicular, 

elenca intumescimento de nós e entre nós, e superbrotamento. Uma causa frequente 

de deficiência de boro na planta é o escurecimento dos tecidos, deformações visíveis 

no limbo foliar e do pecíolo dos cotilédones e consequentemente essas deformações 

aparecerão nas folhas verdadeiras, anéis concêntricos no caule e pecíolos e em casos 
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gravíssimos acarretará necrose na medula e de pecíolos foliares e deformações das 

flores. Na causa de deficiência também ocorrerá a não produção de pólen pelas flores 

e a produtividade do algodoeiro ficará comprometida. 

O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica referente ao manejo 

nutricional de boro em relação à deficiência da cultura do algodoeiro. Os objetivos 

específicos é descrever o estádio fenológico e sintomas da deficiência do boro (B), 

descrever as similaridades deste nutriente em questão de outros micronutrientes e 

verificar o manejo e controle do boro em relação ao sistema radicular e foliar. 

A pesquisa bibliográfica para a realização deste trabalho deu-se através de 

leituras de textos e artigos científicos, estes disponíveis em diversos livros, obras e 

sites conforme mencionados nas referências bibliográficas. Além da utilização de 

livros que tratam de assuntos relacionados à nutrição da planta do algodão Gossypiun 

hirsutum L. e consequentemente o que elenca a falta ou carência deste nutriente. 

Trata-se, portanto, dos caminhos a serem trilhados para melhor compreender 

o manejo da cultura do algodão e a transmissão dos agentes causais de deficiência 

de boro (B). 

Foi utilizado o método de leitura exploratória utilizando palavras chaves como 

bicudo, doenças do algodoeiro, fisiologia, deficiência nutricional, pragas e 

identificação, seguidas de uma leitura específica, utilizando textos coerentes ao tema 

escolhido.        
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1. ESTÁDIO FENOLÓGICO 

 

A fenologia desta malvácea é de estagio vegetativo e reprodutivo. A descrição 

para obter sucesso na germinação do algodão, ainda fica na questão da temperatura 

ideal para a cultura e suas necessidades hídricas que fornecem condições para a 

semente emergir sem que haja algum empecilho, as sementes do algodoeiro 

praticamente emergem entre 7 e 12 dias. O aquecimento do solo elenca fator 

fundamental para tal acontecimento e esse necessitaria de uma temperatura que 

possivelmente fique entre 25 e 30ºC (MARUR, 1995). 

A fase vegetativa do algodão se faz a partir da contagem do número de folhas 

existentes na planta na emergência e isto vai até o início do período reprodutivo. 

Para o sucesso da germinação o algodoeiro deve ser plantado em solo 

adubado e corrido em época correta, sendo que a temperatura e o relevo da região 

influenciam no desenvolvimento desta planta, quando se trata de foto período o 

algodão sofre desarranjos em seus parâmetros produtivos (ABOISSA, 2007). 

A partir da semeadura a semente passa por processos de embebição, neste 

caso a mesma necessitara de água para entrar na fase de germinação (ROSOLEM, 

2001). 

Os cotilédones da planta de algodão geralmente são grandes e sua 

necessidade de água é de estrema importância para que a plântula passe a reagir às 

etapas fotossintéticas (ROSOLEM, 2001). 

O sistema radicular é exigente em seu desenvolvimento, no entanto a 

temperatura deve ser adequada, o hipocótilo também sofre influencias devido à baixa 

ou alta humidade no solo, afirma (ROSOLEM, 2001). 

Emergência VE: esta fase se dá pelo aparecimento do hipocótilo, a observação 

é de um aparente gancho sobre o solo. Afastamento dos cotilédones VC: 

Aparecimento da gema apical Primeira folha. Primeiro nó vegetativo V1: Primeira folha 

e segunda folha tem forma de um coração. Segundo nó vegetativo V2: Segunda folha 

em consequente vantagem primeira folha lobada aberta. Terceiro nó vegetativo V3: 

Primeira folha lobada e expansão e segunda aberta. Primeiro ramo frutífero VR: A 

partir do V5 ou V6 surge o primeiro ramo frutífero (simpodial). Primeiro botão floral R1: 

Primeiro botão floral com aproximadamente 5 mm de comprimento, encoberto por 

brácteas. Primeira flor R2: Início do florescimento com abertura da primeira flor. R3 
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Crescimento da primeira maçã. R4 Primeira maçã visível. R5 Primeira maçã cheia. R6 

Final do florescimento efetivo e frutificação plena. R7 Primeiro capulho. R8 Maturidade 

plena (EMBRAPA CNPA, 2008). 

 1.1. ESTÁDIO FENOLÓGICO REPRODUTIVO 

Posteriormente o algodão inicia sua fase vegetativa no caso o aparecimento de 

folhas verdadeiras, as quais são de estrema importância para captação de luz solar 

para etapas fotoquímicas. A partir desta fase seus órgãos passam a ter influencias 

com a fase reprodutiva, notadamente pela fisiologia dessas plantas de ciclo C3 

(SHORROCKS, 2004). 

A morfologia apresenta duas ramificações existentes nesta fase que são: 

monopodial e simpodial e são localizadas nas axilas das folhas (SHORROCKS, 2004). 

         1.2. DESCRIÇÕES DO SISTEMA RADICULAR 

O sistema radicular desenvolve-se até o aparecimento dos primeiros botões de 

florescimento, no entanto sua permanência é de ciclo perene. Sua atividade anual de 

cultivos se dá por atribuições tecnológicas de interferências no seu desenvolvimento. 

Sendo assim a cultura passa a ser anual (SILVA, 1999).    

 

      1.3. DANOS CAUSADOS PELA CARÊNCIA DE BORO NA PLANTA DO 

ALGODOEIRO (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) 

A necessidade de boro na cultura do algodão aumenta a cada safra e vem 

sendo discutida a cada estágio de desenvolvimento de plantas a campo e/ casa de 

vegetação (EMBRAPA CNPA, 2008). 

Ao decorrer do trabalho, observa-se que a uma maior concentração de boro no 

solo existe uma diminuição na produtividade também, no entanto sua necessidade 

passa a ser considerada em proporção totalmente calculada e em aplicações distintas 

conforme a necessidade da planta no momento. Os trabalhos acompanhados e 

publicados pelos autores apresentaram uma forte influência do boro na época da 
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floração da planta, época essa fundamental para sua finalização e constatação de sua 

produtividade (EMBRAPA CNPA, 2008). 

Devido sua mobilidade no solo o boro é sujeito a lixiviação, essa situação é 

mais considerada em solos com maior teor de areia e com maior intensidade de 

chuvas, essa situação deve ser considerada na região do Mato Grosso devido a 

intensidade de chuvas extensas ocasionadas em uma época do ano (MARUR, 1995). 

Solos considerados de textura grosseira são totalmente dependes de nutriente 

boro, isso fica explicito na publicação da (EMBRAPA CNPA, 2008). 

O boro tem uma forte influência sobre o crescimento e produção da cultura do 

algodão. Entre os micros o boro junta-se com zinco formando uma dupla de estrema 

importância, onde existem relatos que os mesmos são frequentes sua carência em 

solos do Brasil. Sua importância vai desde culturas temporárias, quanto em culturas 

perenes, no caso do algodão que é considerado uma cultura nula, porém com diversas 

tecnologias sua produção é anualmente aplicada em diversas regiões (KURIHARA, 

2001). 

A adubação contendo boro deverá ser aplicada com uniformidade, assim 

evitando sua concentração, o boro em consideração a outros micronutrientes é de 

pouca quantidade a ser utilizada, e sua aplicação deve ser adequada evitando assim 

toxidade (RAIJ, 1991). 

A utilização do boro depende de fatores relevantes e tem que ser considerados 

devidos sua toxidez, quando em altas quantidades. Ele por sua vez depende dos 

teores de solos a serem trabalhados, os tecidos das plantas, escolha de cultivares ou 

espécies, rotação de culturas o clima e suas respectivas considerações de região para 

região (RAIJ, 1991). 

Diversos estudos analisado de vários autores a carência do boro proporcionou 

em diferentes técnicas de aplicação que a quantidade aplicada interfere no 

abortamento das flores iniciais e em alguns casos graves ouve a necrose de tecidos 

nas corolas e brácteas em diferentes estágios (KURIHARA, 2001). 

O boro é o único micronutriente considerado móvel no solo apresentando, neste 

aspecto, alguma similaridade com nitrogênio-nítrico e enxofre na forma de sulfato, 

principalmente no fato de deficiência poder aparecer repentinamente e já assumindo 

caráter grave. Esta mobilidade se deve à forma predominante na solução do solo, que 
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é a do ácido bórico não dissociado. A mobilidade não é completa, como a de nitratos, 

havendo adsorção aos coloides do solo, crescente com a elevação do pH (RAIJ,1991). 

Alguns autores elencam em suas publicações que a toxidez do alumínio e 

carência do boro afeta desenvolvimento radicular de forma drástica, sendo que a 

necessidade da aplicação de micro quando necessário acarretará em um maior indício 

de sucesso na cultura, quando comentado o fator produtividade (STAUT, 2001). 

Em plantas que não apresentam uma considerada deficiência de boro os 

sintomas são visíveis a partir do florescimento, aparecem cloroses nas brácteas e, 

alguns casos as corolas se atrofiam e a uma significante queda dos botões florais no 

caso dos frutos os mesmos atrofiam e apresentam necroses do lado de dentro e 

terminam caindo. Quando o caso é mais abrangente existe uma aparência de anéis 

verde-escuros e uma intensidade maior de necrose interna da região medular. Podem 

aparecer cloroses em As folhas mais jovens também e consequente enrugamento nas 

folhas (SILVA, 1999). 

A produtividade do algodoeiro ficará visivelmente caracterizada pela deficiência 

do boro, essa falta do nutriente pode ser chamada de “fome oculta”. Essa situação a 

campo passará por despercebida neste caso, no entanto deve-se atentar para esta 

possibilidade, onde a planta pode responder a deficiência de forma oculta (SATYA, 

2009). 

A análise foliar neste caso poderá não ser tão eficiente, sendo que neste caso 

a produção de matéria seca será semelhante entre duas situações, tanto em plantas 

corrigidas como nas com deficiência oculta. No entanto o diagnóstico ficará a situação 

de finalização reprodução (ROSOLEM, 1999). 

Para o sucesso dessa aplicação devem-se respeitar algumas particularidades 

da própria planta e também sua fisiologia considerada muitas vezes como fator 

predominante para a resolução de problemas nutricionais. Uma particularidade das 

plantas está na abertura e fechamento dos estômatos, que além de sua capacidade 

absorção de carbono ele também é usado para absorção de nutrientes, por isso fica 

a necessidade de aplicação boro a nível foliar. As células estomáticas atuam de 

maneira particular e o horário vai influenciar no momento da aplicação, sendo que a 

maioria dos estômatos se encontra abertos nas primeiras horas do dia (SILVA, 1999). 



 

 

 

19 

Lembrando também que a planta apresenta maneiras diferentes de mostrar sua 

necessidade por boro. Casos raros apresentaram fome oculta, onde a planta 

desenvolveu-se fonologicamente, porém não obteve frutos (GOULART, 2008). 

Os trabalhos apontaram também a necessidade com o tratamento de 

sementes, mostrando essencialidade com este tipo de manejo. Ouve apontamento 

sobre tipos de aplicação, no sulco ou foliar (GOULART, 2008). 

Aplicações em maiores proporções na área foliar mostrou diminuição na fibra 

do algodoeiro, no entanto sua aplicação deverá ser de acordo coma necessidade, sua 

proporção em alta quantidade prejudicou a planta na produtividade (MARUR, 1995). 

No sulco aplicações em maiores quantidades mostrou diminuição no porte das 

plantas na maioria dos trabalhos. Constata-se que doses de boro elevadas não são 

bem-vindas proporcionando queda na produtividade (GOULART, 2008).  

Em diversas situações a necessidade de boro tem uma variância de 

necessidade de cultura para cultura, ficando bem evidente que em algumas culturas 

existem diferentes maneiras da planta se posicionar sobre a quantidade de boro a ser 

aplicada devida sua necessidade especifica e em alguns casos o algodão elenca essa 

particularidade nesta circunstância (GOULART, 2008). 

O algodão por sua vez depende do boro para sua produtividade ser 

considerada com bons parâmetros agronômicos, no entanto o conhecimento do 

elemento é de classificação toxica, onde sua aplicação deverá ser feita em épocas de 

início de safra sendo aplicado no sulco de plantio, para uma melhor obtenção de 

aproveitamento pela planta assim que o sistema radicular elencar suas primeiras 

radículas. A planta jovem por sua vez poderá desenvolver-se bem, porém um cálculo 

errado e havendo um aumento da aplicação sem consideração planta necessidade de 

Boro, poderá elencar a morte de tecidos radiculares e consequentemente de áreas 

foliares e a planta por sua vez será levada a morte (MARUR, 1995). 

Quando existe uma carência de boro a planta apresenta redução do seu 

desenvolvimento e nítidas deformações foliares a uma diminuição da superfície foliar 

também. Em folhas mais jovens a deformação é mais clara e fácil de haver 

identificação, as mesmas se quebram mais facilmente. Existe certo acúmulo de 

nitrogênios em partes mais velhas das plantas e as raízes ficam reduzidas e feias, o 

abortamento é uma das maiores consequências. Os ramos os pecíolos e se houver a 

produção de alguns frutos, os mesmos ficarão deformados (MARUR, 1995).  
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A clorofila fator importantíssimo para as plantas fica com seu potencial 

comprometido e, clorosos serão visíveis. Infecções causadas por patógenos ou 

consequentes de nematoides terão sua passagem livre com a carência de boro. A 

atividade enzimática diminuirá em proporções estrondosas (SILVA, 1999). 

Outros aspectos fundamentais será a aplicação foliar, considerada um recurso 

no caso de carência detectada após alguns dias de plantio, porém sua eficácia não 

será tanto considerada, como a do sulco de plantio. Porém para a aplicação foliar será 

necessário uma análise para que os tecidos das plantas sejam estudados para que 

assim a aplicação seja de maneira necessária e não ocasione outros tipos de 

problemas para a cultura. A análise foliar é considerada de maior eficiência devido à 

avaliação dos tecidos foliares (SILVA, 1999). 

O boro tem influência especifica no metabolismo das plantas, com a falta do 

micro a floração será prejudicada, e se houver frutos serão poucos e fora de qualquer 

padrão comercial. A formação das paredes celulares ficará fraca e a absorção de água 

ficara comprometida (GOULART, 2008). 

As funções do boro estão relacionadas com as do cálcio. Sua maior evidencia 

é encontrada em brotos desenvolvimento, consequentemente no floema, sua 

necessidade aplicasse principalmente onde células estão em desenvolvimento. A 

absorção de seiva com uma respectiva deficiência ficara escassa e também os 

cátions. Existem evidencias de que o boro participa da uracila, ou seja, sua carência 

fará com que o nitrogênio não seja aproveitado. A auxina também tem influência com 

o boro e sua deficiência ocasiona acumulação de ácido indol acético, inibidor de 

crescimento (SILVA, 1999). 

Existem relatos de que danos causados por alumínio proveniente de solo ácido 

é resultante de uma deficiência induzida do micronutriente boro. No entanto sua 

correção poderá ser feita em épocas especificas na fase vegetativa da planta 

(GOULART, 2008). 

Uma particularidade é explicada por Goulart, (2008) de que o ácido bórico 

(H3BO3) tem uma semelhança distinta com o alumínio (HI (OH)3) dentro da planta, 

após sua penetração no sistema funcional vegetal.     
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2.  A IMPORTÂNCIA DA CORREÇÃO DE DEFICIENCIA DE BORO 

 

O micronutriente boro destaca-se dentre outros micros, devido a sua 

composição que é feita por enzimas específicas. Contudo sua importância atua com 

necessidade de baixa intensidade de utilização em culturas de diversos parâmetros 

econômicos.  Seguindo os contextos da necessidade do boro nas plantas, ficam 

fatores determinantes como diversos nas questões da anatomia da planta, fisiologia e 

também química, esses fatores muitas vezes considerados secundários na avaliação 

da cultura desenvolvimento (BATAGLIA, 1990). 

O boro não apresenta composto específico como outros nutrientes, porém sua 

participação é de estrema relevância para as plantas e sua função é atuar no 

desenvolvimento de raízes. Este fato fundamental é de suma importância, sendo que 

as raízes das plantas são de fato consideradas umas das mais importantes na 

fisiologia das plantas cultivadas. As raízes são resultantes de fatores que acarretam a 

divisão celular. No entanto o boro é um dos grandes participantes do que diz respeito 

a sistema radicular (MORESCO, 2003). 

São encontradas algumas relações do boro com a síntese de açucares, este 

composto facilita a translocação destes processos metabólicos, por sua facilidade de 

unir-se a os mesmos. Há indícios que estes também atravessam com maiores 

facilidades as paredes celulares (CAKMAK, 1995). 

O micronutriente boro desempenha funções nas plantas como, síntese da 

parede e alongamento celular, integridade estrutural da parede celular e transporte de 

carboidratos, promovendo alteração na síntese dos compostos que compõem a 

parede celular (pectina, hemicelulose e precursores da lignina), na fertilidade dos 

grãos de pólen e alongamento do tubo polínico (MARSCHENE, 1995). 

Os indícios de que a deficiência do boro atua no aumento de ácidos acético, 

que pode interferir em algumas partes de desenvolvimento das plantas, em mais 

específico nas raízes e gemas apicais (Figura 1) das mesmas (MORESCO, 2003). 
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Figura 1. Deficiência de Boro nas gemas apicais. 

 

Fonte: Moresco, (2003). 

 

O boro consequentemente atua nos efeitos da polinização, sendo que sua 

participação também exerce ponto fundamental na germinação deste grão de pólen. 

Sendo que essa importa consideração deve-se dar na época da formação das 

sementes (MARSCHNER, 1995). 

Na pulverização o boro é prontamente absorvido pela área foliar da planta. Sua 

mobilidade considerada baixa elenca dentro das plantas, essa consideração deve ser 

estudada devido a aspectos errôneos de interpretação de deficiência (CARVALHO, 

1994). 

Quando a aumento na produtividade na produção de algodão, essas avaliações 

costumeiras não são proporcionais, e, contudo considera-se que seja feita a 

pulverização a nível foliar da cultura como método curativo de tratamento, isso com 

sintomas já identificados. A pulverização como em quase que toda sua utilização deve 

ser feita em período fresco, devido às células estomáticas estarem abertas neste 

período proposto, a aplicação deve ser feita com volume baixo, para isso existem 

várias tecnologias no mercado em utilização de vazão (CARVALHO, 1994).  

O fornecimento na aplicação deve ser de forma seguindo a necessidade da 

cultura por há B, a disponibilizar.  No sulco de plantio a aplicação boro tem reagido de 

em diferentes formas de disponibilização, ou seja, na semeadura ou cobertura e 

pulverização em várias combinações desse componente (QUAGGIO, 1991). 
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A principal fonte de boro no solo é pelo fato de sua disponibilidade ser reduzida 

com a elevação de pH após a calagem. Por isso, a manutenção da matéria orgânica 

do solo, a aplicação de uma calagem adequada e a utilização de adubos contendo 

boro, se torna essenciais no cultivo do algodão no Brasil (QUAGGIO, 1991). 

O pH do solo tem influência a disponibilidade de boro no solo e após a correção 

de acidez deve-se aplicar uma adubação adequada na cultura do algodão, 

principalmente considerar a M.O. A planta do algodão possui boa resistência a solos 

ácidos, no entanto sua correção é indispensável, até mesmo para a necessidade da 

planta de absorção de cálcio (STAUT, 2001). 

O elemento químico B, assim como a Ca, não elenca mobilidade no floema e 

não se redistribuem na planta, assim a deficiência nutricional de ambos se apresenta 

em órgãos mais novos. Sendo que suas funções são: atuar na formação do pectato 

de cálcio, presente na lamela média da parede celular e na germinação do grão de 

pólen e crescimento do tubo polínico. O B é importante na translocação de açúcares 

na formação da parede celular (MALAVOLTA, 1985). 

O boro tem influência na ação meristemática e assim se torna fator 

determinante para o desenvolvimento das raízes e claro que sua falta impossibilita a 

absorção dos nutrientes através do sistema radicular. Relatos atentam para que na 

fase de florescimento da planta do algodão essa deficiência não acarrete a queda dos 

frutos e consequentemente a produtividade ficará comprometida também, inclusive a 

fibra será prejudicada neste caso (CARVALHO, 2007). 

Quando a deficiência temporária de boro no caso do algodoeiro os vasos do 

xilema ficam com má formação, e isso acarretará uma falta de translocação de 

nutrientes, carboidratos para tecidos novos (OLIVEIRA, 2006). 

A planta em muitas situações de campo mostrará por si mesma suas 

deficiências em nutrição, sendo que as mesmas respondem de maneira adequada, 

quando bem nutridas. O boro por sua vez entra de forma estrutural, como qualquer 

nutriente de macro e micronutrientes, este por sua vez como comentado funciona 

devagar, porém atua de forma particular e é tão necessário para a cultura do algodão 

que sua carência pode delimitar números considerados de alto nível para os 

cotonicultores (MALAVOLTA, 1985).  

Uma fonte de dificuldade para a nutrição de plantas está na falta de atenção na 

hora da preparação e acondicionamento dos materiais a serem usados nas 
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aplicações, como também na escolha desses materiais. O pH da água na hora da 

preparação da calda entre outros fatores poderá ter forte influência na aplicação desse 

e de qualquer macro e micronutriente, tanto foliar quanto no solo, tanto emergencial 

como também pós-emergencial entre outros (MALAVOLTA, 1985). 

 

3.1 PROBLEMAS COM DEFICIÊNCIA DE BORO 

 

O algodoeiro como toda cultura elenca pontos crucias para seu 

desenvolvimento sendo que alguns fatores devem ser respeitados em nível de planta 

solo. Alguns macronutriente como o nitrogênio (N) devem ser fornecidos ainda no 

plantio, no entanto a necessidade de sua aplicação vai ser de acordo com a 

temperatura da região e sua aplicação será tão necessária quanto a aplicação de boro, 

o mesmo elenca fatores cruciais com o fósforo (P). O nitrogênio (N) atua na simbiose 

através de rizóbios este disponíveis em algumas culturas a exemplo das leguminosas 

e outras não, o nitrogênio na rizosfera não pode ser assimilado diretamente pelas 

plantas (QUAGGIO, 1991). 

O fósforo, por sua vez atua desde as camadas celulares até o DNA, esses dois 

compostos juntamente com o potássio (K) que por sua vez se a deficiência acarreta 

fatores primordiais como a qualidade da fibra sem contar que o tamanho, a formação 

das plantas, vigor da semente ou do grão. No entanto esses fatores devem ser 

considerados também juntamente com a correção dos Micros Boro e Zinco na cultura 

do algodão. Sendo que sua aplicação deverá ser de acordo com recomendações 

(CARVALHO, 2007). 

O fósforo, magnésio, enxofre devem seguir parâmetros de recomendação a 

cada etapa fisiológica da cultura após sua emergência. Toda e qualquer tipo de 

adubação e deve ser adequada e recomendada por profissional da área (QUAGGIO, 

1991). 

 Esses parâmetros também devem ser seguidos para adubação com 

micronutrientes. A planta tem necessidade do micro zinco e do boro, no entanto sua 

aplicação deve ser a partir do sulco de plantio ou cobertura. O superfosfato simples 

(SS) e o sulfato de amônio em muitas das vezes suprem a necessidade do enxofre 

(MARUR, 1995). 
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 O boro por sua vez faz sua particularidade na nutrição da planta para floração 

esse é elementar, ou seja, indispensável, fase em que a planta passa a definir sua 

produtividade. A falta ocasiona no abortamento das flores e quando o problema de 

deficiência for a maior proporção a planta não atribuirá bom rendimento radicular e 

passa a ter problemas com necroses e manhas em alguns casos anéis concêntricos 

nos pecíolos e caule.  

Sua deficiência também vai acarretar em um dos fatores cruciais da faze de 

floração, a polinização ficará comprometida e consequentemente sua falta implicara 

em pontos negativos para uma boa produtividade (CARVALHO, 2007). 
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3. MANEJO E CONTROLE NUTRICIONAL 

 

O manejo nutricional é de extrema importância, já que sua identificação muitas 

vezes passa por despercebida, o uso da técnica de controle químico são ferramentas 

indispensáveis. Os danos mais severos ocorrem na faze emergencial até a fase de 

floração do algodão quando a planta ainda não definiu sua possível produtividade 

(LAMAS, 2001). 

A planta de algodão tem alta exigência quanto ao tipo de solo a ser cultivadas, 

áreas com acidez elevada proporciona queda na produtividade. Solos encharcados e 

com intensa quantidade de pedras também são desfavoráveis para a cultura (LAMAS, 

2001). 

Os dias ensolarados têm forte influência sobre a cultura, a mesma necessita de 

períodos entre 140 até 160 dias com sol, e a média de da temperatura adequada fica 

entre 20c e 30c. Após os dias de insolação o algodão tem necessidade de dias secos, 

sem precipitação alta de dias chuvosos, para que as maças/capulhos não sofram com 

encharcamentos, no entanto isso levará ao apodrecimento dos frutos.  Esta fase é 

intensa para os produtores de algodão, pois a partir desta faze começa os 

planejamentos para colheita do algodão (CARVALHO, 2007). 

O algodão depende de boas condições pluviométricas para seu 

desenvolvimento, tanto a campo como em áreas irrigadas. A escolha da variedade 

interfere nas questões colocadas ficam o exemplo dessas duas cultivares G. arboreum 

é menos exigente que G. hirsutum (CARVALHO, 2007). 

 

  3.1. SINTOMATOLOGIA  

A detecção de sintomas na lavoura depende de pessoas treinadas para tal 

pratica de diagnósticos, no entanto falha nesta questão vai elencar observações 

erradas de qual problema devo resolver (CARVALHO, 2007). 

A apresentação de cada tipo específico de deficiência, doenças, injuria ou 

moléstias sofridas pela planta não devem ser confundidas em qualquer tomada de 

decisão. No entanto em alguns casos possui similaridade (CARVALHO, 2007). 
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    3.2. MEDIDAS DE MANEJO 

A adubação na cultura do algodoeiro é totalmente ligada a termos, orientações 

e opiniões técnicas agronômicas. No entanto para a aplicação desta pratica deve-se 

ter em mente diferentes organizações em pontos de vista diferentes, ou seja, algumas 

questões têm que ser consideradas para uma maior e melhor abrangência na 

aplicação de qualquer tipo de adubação (ROCCO, 2011).  

Algumas perguntas devem surgir na hora de avaliar as análises de solo entre 

outros aspectos avaliados no campo ou área. As quais devem se dar respostas a 

essas perguntas. Eficiência de aplicação? Qualidade da produção e na produtividade? 

Meio ambiente? Quantidade exata a ser usado? Época da aplicação dos produtos? E 

principalmente, qual elemento deve aplicar? (MALAVOLTA, 1989). 

Em resposta às perguntas comentadas se devem seguir alguns mandamentos 

para a pratica da adubação. No entanto sua aplicação deve ser totalmente calculada. 

Uma regra matemática elencará a quantidade de micronutriente que suprirá a 

necessidade da cultura e isso também abrangerá a suficiência do solo. Esta maneira 

de suprir essas duas consideráveis questões que não devem de maneira alguma ser 

descartadas é devido o fator de que o boro sofre lixiviação e também existe a 

precipitação e adsorção do solo entre outros micronutrientes como: cobalto, zinco, 

manganês, ferro, cobre, molibdênio. Outro fator importante é de que algumas áreas 

ocupadas para as praticam agrícolas podem sofrer com a erosão do solo. 

(MALAVOLTA, 1989). 

A medida de tomadas através da análise química é determinada através de 

toda a planta do algodão, neste caso considerando o algodoeiro, suas fibras e 

sementes. O resultado para avaliação de análise química do solo é fornecido por a 

análise química, onde as amostras são retiradas a campo e em seguida enviadas para 

laboratório responsável para a manipulação dessas amostragens. Sua aplicação 

deverá ser feita para que o responsável técnico se oriente e decida sobre a adubação 

e calagem a serem feitas Malavolta, (1989). 

Existem informações de que para a análise de deficiência de boro no cerrado 

do Brasil sofre insuficiência devido à calibração desse micronutriente, a análise 

desses solos é considerada limitada. Fatores como o estudo da área em determinados 

anos, a análise química das folhas para auxílio e monitoramento de talhões ao longo 
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de diversas safras, podem ajudar a identificar problemas resultantes de deficiência e 

também toxidez no solo (ROCCO, 2011). 

A amostragem deve seguir critérios para coleta, no entanto a não obediência 

vai acarretar no insucesso da leitura e não representará eficiência na amostra 

avaliada, a mesma é tão importante como a própria adubação e correção. (ROCCO, 

2011). 

A identificação do problema é fator fundamental para a correção de calagem e 

adubação, o manejo nutricional é fundamentado por medidas com padrões altíssimos. 

Essas questões iniciam para adubação são de estrema importância para a gerência 

da fazenda, no entanto os descartes dessas informações podem interferir na 

resolução das questões na próxima safra, isso fará com que haja um maior problema 

no caso de uma possível necessidade de correção na área a ser cultivada (ROCCO, 

2011). 

As semeaduras em épocas tardias interferem no ciclo da planta e sendo em 

uma região de safra de verão onde se ocupa a mesma área para segunda safra, pode 

haver aumento populacional de insetos infestantes (BEDENDO, 2014). 

As sementes do algodoeiro devem passar por controle e tratamento com 

inseticidas e fungicidas, assim evitando-se patógenos que vivem no meio das antigas 

culturas no solo (ROCCO, 2011). 

O melhoramento genético entra como bom resultado nestas questões, e 

melhoram os materiais da cultura, essa pratica elencará ótimos resultados nas 

análises de risco da cultura (GALLO, 2002). 

A planta de algodão mostrará através de suas folhas as condições as quais a 

mesma está submetida, se a cultura estive em solos adequados, corridos e adubados 

os tecidos foliares apresentaram de maneira expressa em analise até determinado 

ponto Malavolta, (1989). 

A análise foliar é determinante para comparação de resultados estes utilizados 

através de dados ou tabelas utilizadas para interpretação, todos adquiridos por 

pesquisas voltadas para a cultura e também de solo. A base de utilização destas 

tabelas e histórico de área tem influência futura sobre o fator econômico da cultura       

(MALAVOLTA, 1989). 

A recomendação para a coleta, das folhas de algodão para análise é de 25 

plantas distintas as folhas são retiradas, entre quarta e quinta posição do caule e é 
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contada a partir do ápice, isto deverá ser feito no florescimento da planta. A amostra 

é retirada neste estágio devido à folha já estar em condições maduras e relativamente 

expandida. Fisiologicamente ela está em maior equilíbrio. A obtenção dos resultados 

e a correção não são feitos em tempo curto, mas a identificação de deficiência ou 

toxidez deve ser corrigida para que a cultura subsequente seja cultivada de maneira 

eficiente (MALAVOLTA, 1989). 

 Existem recomendações oficiais no Brasil para adubação com boro. Sua 

aplicação segundo o autor deverá ser feita de acordo com normas de região para 

região e através das análises obtidas. A aplicação fica entre 0,5 a 2,5 Kg/há de boro 

isto anualmente, sendo aplicado no sulco de plantio e parte por cobertura, essa 

metodologia será aplicada segundo o de água quente, é se ficar menor que mg/dm³. 

Doses consideradas maiores ficam para solos com maior concentração de areia. E 

ficam entre 2 a 2,5 kg/ha de boro são pobres em materiais orgânicos e já apresentam 

deficiência a olho. A adubação foliar e recomendada no período em que a planta 

estiver em seu desenvolvimento e deve ser observada, sua aplicação deve ser feita 

entre quatro e cinco vezes na cultura entre 0,15 a 0,18 kg/há de boro planta, a 

indicação é que seja feita no florescimento (SILVA, 1996). 

No cerrado , quando as concentrações de boro estiverem em níveis muito 

baixos existem recomendações de aplicação, que seria a lanço de 2 kg/há de B. Ou 

aplicação no suco de plantio em dois anos consecutivos está mesmo dosagem. Isto 

em adubação corretiva de solo. Nas deficiências identificadas já na lavoura outros 

padrões de aplicação devem ser considerados. Existem afirmações que a aplicação 

deve ser pulverizada e o recomendado é de 400 L /há das seguintes soluções: 0,3 % 

de ácido bórico ou 0,5% de bórax (SILVA, 1996). 

Embora a aplicação foliar seja considera ótima, porem a utilização destes 

compostos químicos é mais eficaz no sulco de plantio e cobertura. Os exemplos de 

maior produtividade com este tipo realização de adubação (ROCCO, 2011).  

Existem experimentos realizados em diferentes regiões de solos com 

concentração maior de areia e em solos com maior concentração de argila que, a 

aplicação tanto a lanço como em cobertura não houve diferença. No entanto houve 

maior produtividade quando a aplicação foi parcelada, contudo a concentração de 

boro na área foliar mais intensa com esta aplicação.  Em solos de cerrado houve 



 

 

 

30 

expressivas considerações por aplicação foliar de boro, e o ph de solo verificado foi 

de 6,7 estes agronomicamente considerados ácidos (SILVA, 1996). 

A mobilidade do boro no solo elenca para fatores cruciais de adubação, e sua 

aplicação deve ser considerada, essa deve ser bem aplicada sobre parcela de sulco, 

cobertura /sulco, cobertura/foliar. A necessidade de aplicação é potencialmente 

reduzida de acordo com sua aplicação. Sendo assim a adubação do solo considerada 

mais eficiente que a foliar, consequentemente deverá ser utilizada como alvo 

complementar (SILVA, 1996). 

Pesquisas elencam para fatores fundamentais, as quais são determinantes 

para a cultura do algodoeiro, e todas apontam para condições e diversos aspetos em 

situações climáticas, de solo e crucialmente em sistemas de manejo de safra e 

históricos de área. Para a área técnica a adubação é fator de total necessidade para 

a cultura e sua aplicação é fundamental para realização da cultura, sendo que o 

investimento aplicado visa aumentar a produtividade e consequentemente ajuda na 

preservação da fertilidade dos solos do cerrado brasileiro, solo esse considerado de 

boa adaptabilidade para a cultura do algodão (BOARETO, 1984).   

Os autos investimentos na adubação indicam fontes confiáveis para uma 

obtenção resultados rentáveis, indicam uma maior confiabilidade em manejo desses 

fertilizantes, os quais adequam-se nos modos de sua aplicação como, épocas de 

utilização para que haja um maior aproveitamento desses insumos pela planta 

(BOARETO, 1984).    

Deve-se ter em mente que a aplicação de boro no solo não é uma receita, no 

entanto a sua recomendação deve ser totalmente indicada e prescrita por profissional, 

para que a direção deste tipo de manejo não ocasione um problema gravíssimo. Este 

profissional por sua vez fará várias comparações de acordo com os padrões de 

pesquisa adquiridos na área, e os resultados avaliados criteriosamente através do 

histórico proposto. Todo o conjunto de avaliação passará por discussões técnica e 

envolverão sistemas de adubação. Sendo que todo esse aparato técnico é feito 

através de sintomatologias consultadas a campo pelo engenheiro agrônomo e estudos 

das junções das análises laboratoriais extraídos através de amostras rigorosamente 

retiradas das plantas e também do solo (ROSOLEM, 1989). 
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  3.3. MANEJOS COM MICRONUTRIENTES 

Segundo Malavolta (1988). Os solos do cerrado brasileiro são considerados 

pobres em matéria orgânica M.O e micronutriente entre esses podem citar o boro, 

cobre e zinco. 

Segundo Gutterres, (1986) afirma que a matéria orgânica do solo produza 

efeitos positivos de adsorção com comparação a minerais, no entanto a mesma segue 

sendo menos levada em consideração em diversos estudos propostos. 

A colheita entra como fator fundamental na extração desses elementos e, no 

entanto, sua demanda é cada vez maior na produção de algodão (OLIVEIRA, 2006). 

O Boro segue como fonte crucial de nutrição para as plantas de algodão, apesar 

de sua necessidade ser considera baixa em comparação a outros micro e macro 

nutrientes. O boro, contudo, tem baixa mobilidade no solo e sua tendência é de ficar 

nas camadas mais superficiais do solo (SHORROCKS, 2004). 

A necessidade de reposição desse micronutriente passa a ser necessário 

devido sua influência em estádios diversos da cultura. Para que não haja surpresas 

de produtividade a gestão deve seguir com monitoramento adequado para que 

qualquer visão de carência nutricional de boro o mesmo seja aplicado de forma 

recomenda em todos os processos de aplicação do produto. Uma fonte de boro muito 

utilizada pelos produtores de algodão é o bórax ou Sódio tetraborato um sal hidratado 

de sódio e ácido bórico (MAPA 2015). 
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, analisaram-se métodos diferenciados de avaliação e 

identificação da deficiência de boro na cultura do algodoeiro, tanto para pontos de 

vista de produção, produtividade e qualidade para obtenção de melhor fibra de 

algodão. 

O boro há alguns anos vem sendo estudado e analisado em diferentes 

proporções tanto em casa de vegetação como em campo, o micronutriente B passou 

para um dos mais necessários nesta cultura tão abrangente no Brasil. 

Para que não haja surpresas de produtividade a gestão deve seguir com 

monitoramento adequado para que qualquer visão de carência nutricional de boro o 

mesmo seja aplicado de forma correta seguido da recomendação de um profissional 

especifico da área. 

Conclui- se que a aplicação desse elemento na cultura do algodão a mesma 

apresenta resultados diretos ao sistema radicular e foliar, consequentemente uma raiz 

com maior potencial de extrair nutrientes e água do perfil do solo e folhas mais sadias 

com maior capacidade fotossintética, seguindo maior produtividade e qualidade de 

fibra. 
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