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xv 

ABSORÇÃO E MOBILIDADE FLOEMÁTICA DE BORO (10B) EM CAUPI 
 
 
RESUMO – A deficiência de boro pode afetar a eficiência nutricional e o 

crescimento vegetativo e reprodutivo, induzindo alterações celulares no feijão-caupi. 
A eficiência do fornecimento do B via foliar, na cultura pode depender da 
concentração adequada do micronutriente na calda de pulverização, e se associado 
ao sorbitol poderia potencializar a sua absorção e crescimento. Propôs-se avaliar os 
efeitos da deficiência de boro na planta e da adubação foliar com boro na ausência e 
na presença de sorbitol no crescimento e no acúmulo de boro na planta, na 
produção e sua mobilidade no feijão-caupi. No estudo foram realizados três ensaios 
no período de fevereiro/ 2014 a maio/2015. No experimento I, empregaram-se dois 
tratamentos com solução nutritiva sob ausência (-B) e presença de boro (+B) em dez 
repetições. No experimento II utilizou-se esquema fatorial 5x2, sendo cinco 
concentrações de B (0; 1,25; 2,5; 3,75 e 5,0 g L-1 de B), via foliar, na forma de ácido 
bórico, na ausência ou na presença de sorbitol (500 mmol L-1), com quatro 
repetições. No experimento III estudou-se a mobilidade do boro marcado (10B) 
absorvido pelas raízes e pelas folhas. Avaliaram-se os sintomas de deficiência de 
boro, o crescimento da raiz, a massa seca dos órgãos da planta e o teor de B e a 
produção de grãos. A deficiência de boro em plantas de feijão-caupi diminuiu a 
eficiência de absorção de B, embora tenha aumentado à eficiência de uso do 
nutriente, mas os maiores prejuízos ocorreram nas variáveis reprodutivas e no 
crescimento da raiz em relação à produção de folhas e caule. A deficiência de boro 
em plantas de feijão-caupi diminuiu a eficiência de absorção de B, embora aumente 
à eficiência de uso do nutriente. Os maiores prejuízos ocorrem nas variáveis 
reprodutivas e no crescimento da raiz em relação à produção de folhas e caule. A 
deficiência de boro induz alterações celulares como espessamento na lamela média 
e acúmulo de amido nos cloroplastos foliares que reflete nos sintomas visuais 
característicos para o feijão-caupi. A maior produção de grãos de caupi (90 – 100% 
da produção máxima) ocorre quando o B foi pulverizado a 2,62 g L-1 de B, sem 
sorbitol, tendo como fonte o ácido bórico, nas épocas V6, R1 e R2 e teor foliar de 35 
mg kg-1de B. A adubação foliar com boro, associada com sorbitol, incrementou a 
absorção do micronutriente na parte vegetativa, mas não refletiu na produção do 
feijão-caupi. Há mobilidade de boro aplicado via foliar em plantas de caupi, havendo 
viabilidade da adubação foliar para atendimento da demanda desse nutriente no 
feijão-caupi durante o seu desenvolvimento vegetativo. 

 
Palavras-chave: adubação foliar, boro marcado, micronutriente, nutrição de plantas, 
redistribuição, Vigna unguiculata 
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ABSORPTION AND PHLOEM MOBILITY OF BORON (10B) IN COWPEA 
 
 

ABSTRACT – Boron deficiency can affect nutritional efficiency, as well as 
vegetative and reproductive growth, inducing cell changes in cowpea. Efficiency of B 
supply via foliar application in crops may depend on its proper concentration in spray 
solution, and when associated with sorbitol, it could enhance its absorption and plant 
growth. The aim of this study was to assess the effects of boron deficiency and foliar 
fertilization in the absence and presence of sorbitol on plant growth and production, 
and its accumulation and mobility in cowpea. In the study, three experiments were 
carried out from February 2014 to May 2015. Experiment I was composed of two 
treatments with nutrient solution under absence (−B) and presence (+B) of boron in 
ten repetitions. In the experiment II, a 5 × 2 factorial scheme was used, being applied 
via foliar five concentrations of B (0, 1.25, 2.5, 3.75 and 5.0 g L−1 of B) in the form of 
boric acid and in the absence or presence of sorbitol (500 mmol L−1), with four 
repetitions. In the experiment III, marked boron (10B) mobility was studied regarding 
its absorption by roots and leaves. Boron deficiency symptoms, root growth, dry 
weight of plant organs and B content and grain production were assessed. Boron 
deficiency in cowpea plants decreased B absorption efficiency, although it has 
increased nutrient use efficiency. The greatest losses occurred in reproductive 
variables and root growth in relation to leaves and stem production. Boron deficiency 
induces cellular changes such as thickening in the middle lamella and starch 
accumulation in leaf chloroplasts, which lead to characteristic visual symptoms for 
cowpea. The highest production of cowpea grains (90–100% of maximum 
production) occurred when B was pulverized at 2.62 g L−1 of B without sorbitol, 
having as a source the boric acid, on growth stages V6, R1 and R2 and foliar content 
of 35 mg kg−1 of B. Foliar fertilization with boron, associated with sorbitol, increased 
micronutrient absorption in the vegetative part, but it did not influence cowpea 
production. A mobility was observed for B applied via foliar in cowpea plants, 
showing viability of foliar fertilization to meet the demand of this nutrient during 
vegetative development. 
 
Keywords: foliar fertilization, marked boron, micronutrient, plant nutrition, 

redistribution, Vigna unguiculata  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A deficiência de boro em fabáceas provoca grandes perdas na produção 

agrícola, devido à restrição no desenvolvimento reprodutivo (CHATTERJEE et al., 

2014) e também do crescimento das raízes (HAJIBOLAND et al., 2012). A 

deficiência de B tem significativa influência sobre o teor de produtos finais e 

intermediários na via do chiquímico, tais como as quinonas, que pode estar 

relacionado com os sintomas de deficiência de B em raízes (DONG et al., 2016). 

Nestas condições a via da pentose fosfato e não a da glicólise torna-se o meio 

predominante de degradação dos carboidratos, levando à formação de compostos 

fenólicos (e triptofano) (KIRKBY; RÖMHELD, 2007). 

Para que o feijão-caupi alcance maiores patamares de produtividade é 

necessário que tenha uma nutrição adequada, inclusive de micronutrientes, sendo o 

boro, o segundo mais exigido na cultura do caupi (ARAÚJO et al., 1984; OLIVEIRA; 

DANTAS, 1984), cuja deficiência pode limitar a produtividade. 

Existem indicações de que a deficiência de B induz alterações no 

espessamento da parede celular e da lamela média, deformação dos cloroplastos 

em Ricinus communis (LAVRES JÚNIOR et al., 2012) e acúmulo de grãos de amido 

nos cloroplastos foliares em plantas de Vigna unguiculata cultivar Walp. P152 

(INBARAJ; MUTHUCHELIAN, 2011). 

Uma técnica para corrigir a deficiência de boro nas fabáceas seria sua 

aplicação via foliar, a exemplo na cultura do feijão-comum (Phaseolus vulgaris) com 

benefícios importantes do nutriente para aumento da produção (RAHMAN et al., 

2014), embora não havendo relatos para a cultura do feijão-caupi (Vigna unguiculata 

L Walp.). 

Neste sentido, uma estratégia interessante para aumentar a eficiência da 

adubação foliar seria estabelecer a concentração adequada do nutriente na calda de 

pulverização associada com o teor foliar ótimo. Uma alternativa para aumentar a 

absorção de B, seria a adição de polióis, como o sorbitol, na calda de pulverização. 

Desta forma, a absorção foliar de B seria potencializada. Isso porque, os polióis 

possuem uma ação umectante, retardando a secagem da solução pelo abaixamento 
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do ponto de deliquescência da formulação (B+sorbitol) na folha, prolongando o 

processo de absorção (WILL et al., 2011). 

Outro possível efeito benéfico da interação entre sorbitole o B seria 

incrementar a mobilidade do micronutriente no floema, prolongando o efeito residual 

da adubação foliar. Esse efeito do sorbitol, aumentando a mobilidade do B, foi 

observado em plantas que produzem naturalmente polióis, possuindo relação poliól: 

boro maior que 100:1 no floema (BROWN; HU, 1998). 

No entanto, existem dúvidas se a aplicação do sorbitol na calda poderia ser 

eficiente na melhoria da mobilidade do boro, com reflexo na produção de grãos, pois 

existem relatos de ausência de efeito deste poliól na redistribuição do boro em 

plantas de soja (WILL et al., 2011; WILL et al., 2012), possivelmente devido a baixa 

estabilidade do complexo formado, poliól-B-poliól, evitando que o B possa atingir o 

floema e garantir sua mobilidade. 

Pesquisas sobre absorção e mobilidade do B têm sido realizadas com o 

desenvolvimento do ICP-MS (espectrômetro de massas com fonte de plasma), 

sendo possível quantificar os isótopos estáveis de B (10B e 11B), o que possibilitou os 

estudos de mobilidade de B nos vegetais (BOARETTO, 2006). Diante disso, a 

ausência de pesquisas com compostos enriquecidos de 10B para avaliar a absorção 

e mobilidade do B em caupi, motivaram o presente estudo. 

Os estudos sobre a deficiência de boro são pontuais e restritos a algumas 

espécies de fabáceas, não havendo relatos com feijão-caupi. Apesar disso, existe a 

recomendação de adubação foliar com aplicação de 500g ha-1 de B no caupi, 

quando ocorrer à deficiência (OLIVEIRA; DANTAS, 1984). Portanto, estudos mais 

completos que permitam ampliar o entendimento sobre uma possível ocorrência de 

restrição de boro nesta cultura a nível celular e seus efeitos e suas relações com a 

eficiência nutricional e o acúmulo diferenciado de massa seca da planta são 

extremamente importantes. 

Diante da necessidade de aumentar o conhecimento sobre os fatores 

relacionados à nutrição boratada em feijão-caupi surgem quatro hipóteses 

importantes: 

1. Os efeitos adversos da deficiência de B na produtividade do feijão-caupi 

advêm dos prejuízos na eficiência de absorção refletindo mais nas variáveis 
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reprodutivas do que na eficiência de utilização do micronutriente e nas variáveis 

vegetativas; 

2. A adubação foliar com B é importante para a produção do feijão-caupi 

independentemente da adição de sorbitol devido ao incremento do índice de colheita 

e não da massa seca dos órgãos vegetativos da planta; 

3. A interação boro e sorbitol melhoram a produtividade do feijão-caupi; 

4. O B é pouco redistribuído no caupi e a relação do B é influenciada pelo 

método de aplicação do nutriente. 

Diante do exposto, propôs-se avaliar inicialmente os efeitos da deficiência de 

boro na planta; a adubação foliar sob ausência e presença de sorbitol na produção e 

sua mobilidade no feijão-caupi. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A deficiência de boro em plantas de feijão-caupi diminuiu a eficiência de 

absorção de B, embora aumente à eficiência de uso do nutriente. Os maiores 

prejuízos ocorrem nas variáveis reprodutivas e no crescimento da raiz em relação à 

produção de folhas e caule. A deficiência de boro induz alterações celulares como 

espessamento na lamela média e acúmulo de amido nos cloroplastos foliares que 

reflete nos sintomas visuais característicos para o feijão-caupi. 

A maior produção de grãos de caupi (90 – 100% da produção máxima) ocorre 

quando o B foi pulverizado a 2,62 g L-1 de B, sem sorbitol, tendo como fonte o ácido 

bórico, nas épocas V6, R1 e R2 e teor foliar de 35 mg kg-1de B. 

A adubação foliar com boro, associada com sorbitol, incrementou a absorção 

do micronutriente na parte vegetativa, mas não refletiu na produção do feijão-caupi. 

Há mobilidade de boro aplicado via foliar em plantas de caupi, havendo 

viabilidade da adubação foliar para atendimento da demanda desse nutriente no 

feijão-caupi durante o seu desenvolvimento vegetativo. 
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