
 
 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1 Maio, 2020. 

 

 

INFLUÊNCIA DO BORO E POTÁSSIO NO 

DESENVOLVIMENTO DE MUDAS (Ochroma pyramidale). 
 

SOUZA, Giovanni Camargo; DAL BEM, Edjair Augusto 

 
 
 

RESUMO 
 

O Pau-de-balsa (Ochroma pyramidale) apresenta baixa densidade e se destaca pelo rápido crescimento. 

O uso principal é a madeira, muito empregada no setor moveleiro e construção civil. Pouco se conhece sobre o 

manejo de povoamentos de pau-de-balsa, por este motivo este trabalho tem como objetivo avaliar o 

desenvolvimento de mudas de pau-de-balsa em resposta a diferentes dosagens de boro e potássio. Foi utilizado 

delineamento inteiramente casualizado, com 120 mudas, sendo quatro tratamentos e três repetições. Testemunha- 

nenhum tratamento realizado sob forma de comparação, Tratamento 2- 1%, 5ml, Tratamento 3– 2%, 10ml e 

tratamento 4– 3%, 15ml. Os resultados foram submetidos a análise estatística pelo Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. O pau-de-balsa respondeu positivamente na parte aérea a aplicação de boro e potássio na 

dosagem de (3%, 15ml), apresentando diferença significativa em altura e massa seca. Na parte radicular das 

mudas, não apresentou significância nos resultados obtidos.  

 
Palavras Chave: Pau-de-balsa, parte aérea, radicular. 

 
ABSTRACT 

 
The balsa wood (Ochroma pyramidale) has low density and stands out for its rapid growth. The main 

use is wood, widely used in the furniture and civil construction sectors. Little is known about the management of 

stands of pau-de-balsa, for this reason this work aims to evaluate the development of seedlings of pau-de-balsa in 

response to different dosages of boron and potassium. A completely randomized design was used, with 120 

seedlings, four treatments and three replications. Witness - no treatment performed in the form of comparison, 

Treatment 2- 1%, 5ml, Treatment 3– 2%, 10ml and treatment 4– 3%, 15ml. The results were subjected to 

statistical analysis by the Tukey test at 5% probability of error. The balsa wood responded positively in the aerial 

part to the application of boron and potassium in the dosage of (3%, 15ml), showing a significant difference in 

height and dry mass. In the root part of the seedlings, there was no significance in the results obtained. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 
 O Ochroma pyramidale ou pau-de-balsa é amplamente distribuída na zona 

neotropical, incluindo as Antilhas, ocorre desde o Sul do México até a Bolívia e na Amazônia 

Brasileira; preferencialmente em terras baixas e em vales entre montanhas, mas também pode 

ser encontrada até 2000 m de altitude (LEÃO; FREITAS; CARRERA, 2008). Pau-de-balsa é 
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considerado uma alternativa para a silvicultura especialmente na região do Mato Grosso, pois, 

possui ciclo de corte rápido, em torno de três a sete anos e bom incremento anual (BEHLING, 

et al., 2019). A árvore tem vida curta, cresce rápido e após o plantio das mudas, em alguns 

meses atinge 2,5 m de altura, em 2 anos pouco mais de 6 m, e pode chegar ao dossel da 

floresta, com até 30 m de altura e até 70 cm de diâmetro. A casca é lisa, mas lenticelada e com 

estrias lineares, de cor clara, às vezes parda ou parda-acinzentada e com manchas 

esbranquiçadas e até 1 cm de espessura (LEÃO; FREITAS; CARRERA, 2008).  

Espécies florestais de rápido crescimento como o pau-de-balsa, são apontadas como 

possível alternativa para reduzir a pressão do desmatamento de áreas nativas associado ao 

potencial para recuperar áreas degradadas (BEHLING, et al., 2019). Por apresentar alta taxa 

de crescimento e resistência à luz direta, é usada também em sistemas pastoris, pois é plantada 

em pastos para fornecer sombreamento ao gado, a paina, que envolve a semente, é usada em 

enchimento de colchões e travesseiros. A espécie também é usada como ornamental, pela 

beleza e apresentar rápido crescimento (LEÃO; FREITAS; CARRERA, 2008).  

A crescente demanda mundial por produtos florestais tem levado ao progressivo 

aumento da área de florestas plantadas. Contudo, estão se tornando cada vez mais importantes 

novos usos e volumes mais significativos estão sendo registrados para um número 

relativamente pequeno de espécies florestais tropicais plantadas (BEHLING, et al., 2019).  

            As adoções de diferentes aplicações de fertilizantes podem mudar o comportamento 

do crescimento e desenvolvimento das culturas, elevando a produção anual. O boro é um 

elemento essencial cuja deficiência resulta em rápida inibição no crescimento das plantas, 

atuando no seu crescimento meristemático. A importância do boro está associada à formação 

da parede celular, mais especificamente na síntese dos seus componentes, como a pectina, a 

celulose e a lignina (MARSCHNER, 1995). O potássio é um dos macronutrientes mais 

utilizados pela planta, perdendo apenas para o nitrogênio. Altos rendimentos implicam em 

maior necessidade de K pela cultura (KINPARA, 2003). O potássio pode auxiliar o aumento 

do crescimento em altura das plantas, por ser um ativador enzimático, as plantas dependem 

também do potássio para regular a abertura e fechamento dos estômatos (TAIZ; ZEIGER, 

2013).  

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/browse?type=author&value=KINPARA%2C+D.+I.
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Pouco se conhece sobre o manejo de povoamentos homogêneos de pau-de-balsa. E por 

este motivo, o objetivo deste trabalho é avaliar o desenvolvimento de mudas de pau-de-balsa 

em resposta a diferentes dosagens de boro e potássio, buscando identificar parâmetros 

dendrométricos e vegetativos das mudas de Ochroma pyramidale.  

 
 

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi conduzido no viveiro experimental da Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva - FAIT, localizado no município de Itapeva, na região Sudoeste do Estado 

de São Paulo, presente na latitude 23º58’56’’ sul e na longitude 48º52’32’’ oeste, à uma 

altitude de 726 metros.  

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, [s.d.]), esta região apresenta 

um clima quente e temperado com uma pluviosidade significativa ao longo do ano. A 

temperatura média anual em Itapeva é 18.9 °C e a média anual de pluviosidade é de 1254 

mm. 

As mudas foram semeadas em tubetes com volume de 53 cm³, o substrato utilizado era 

composto por 100% de casca de pinus. Após 30 dias foram transplantas em sacos plásticos 

com medidas de 17 cm x 22 cm, utilizando também como substrato 100% casca de pinus. 

Depois de 15 dias das mudas serem transplantadas, iniciou-se as aplicações do fertilizante a 

base de ácido bórico e hidróxido de potássio em diferentes dosagens, sendo nas concentrações 

de 1%, 5 ml, 2%, 10 ml e 3%, 15 ml de 15 em 15 dias, totalizando 8 aplicações. Foi também 

realizado adubagem padrão para todos tratamentos de NPK, na formulação comercial 20:0:20 

de 20 em 20 dias, totalizando 6 aplicações. A adubação de ambos casos foram realizadas via 

foliar.  

O delineamento experimental foi em (DIC) Delineamento Inteiramente Casualizado, 

onde obteve o total de 120 mudas, foram três tratamentos mais a testemunha, totalizando 

quatro tratamentos de três repetições com 10 mudas em cada bloco, totalizando 30 mudas de 

cada tratamento.  

 

Tabela 1 – tratamentos realizados nas mudas de pau-de-balsa 
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Tratamento Sigla Descrição do tratamento 

Testemunha Test. Nenhum tratamento realizado sob forma de comparação 

Tratamento 2 T1 Aplicação na dosagem de 1%, 5 ml 

Tratamento 3 T2 Aplicação na dosagem de 2%,10 ml 

Tratamento 4 T3 Aplicação na dosagem de 3%, 15 ml 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após o período de aplicações, foi realizado a coleta de dados como, diâmetro do colo 

e altura das mudas. Em seguida, retiradas em sequência por tratamentos dos sacos plásticos e 

realizado o processo de lavagem de maneira simples, utilizando jato de água para que se 

retirasse todo substrato e materiais adversos presentes nas raízes das plantas. Ao fim desse 

processo, as mudas foram levadas a sombra para secagem natural. Após a secagem natural, 

retirou-se 4 mudas por cada unidade experimental, sendo as plantas 3,4,6 e 7, as quais foram 

seccionadas no colo separando a parte aérea do sistema radicular.  

 Para obtenção da massa verde, a parte radicular foi pesada e medida no sentido do 

comprimento, ou seja, do ponto de surgimento das raízes no colo da planta, até a extremidade 

do sistema radicular utilizando fita métrica, enquanto a parte área foi apenas pesada. Foi 

utilizado uma balança de precisão com aproximação de 0,01 g para pesagem das secções e 

sacos de papel kraft para armazenamento.  

 O material vegetal (aéreo e radicular) foi levado a uma estufa com circulação e 

renovação de ar, onde o processo de secagem foi a 100 ºC durante 24 horas, sendo, 

posteriormente, repetido o processo de medição e pesagem para obtenção da massa seca.  

Os dados coletados foram submetidos a análises de variância para comparação das 

médias pelo o teste de Tukey a (5%), o programa utilizado para realizar o teste foi o SISVAR 

(FERREIRA, 2014). 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O Coeficiente de variação determinado para a variável de diâmetro de colo foi de 

16,07%, são considerados valores médios, indicando uma média dispersão nos valores 

amostrais, já a variável altura apresentou o coeficiente de variação de 23,93% que é 
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considerado valores altos, indicando alta dispersão nos valores amostrais, seguindo 

classificação proposta por Pimentel-Gomes (1985), indicados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Influência do uso de boro e potássio em mudas de pau-de-balsa – Variável: Diâmetro do colo e Altura 

Tratamentos Diâmetro do colo Altura 

Testemunha 0,82 A 35,19 B 

Tratamento 2 0,77 A 33,07 B 

Tratamento 3 0,80 A 33,17 B 

Tratamento 4 0,82 A 43,10 A 

Média Geral 0,80 36,13 

Coeficiente de Variação 16,07 23,93 

DMS 0,09 5,82 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey em nível de 5% de 

significância. 

 

Entre os tratamentos estudados (Tabela 2), observou-se que a distância mínima 

significativa (DMS) para variável diâmetro de colo foi de 0,09, mostrando que não houve 

diferença significativa entre os tratamentos, onde a maior média obtida foi pelo tratamento 4 e 

pela testemunha, ambos com 0,82 de média, embora não seja significativo, os valores 

demonstram uma tendência de que o boro e potássio causaram um leve incremento no 

diâmetro do colo em relação a menor média obtida, que foi pelo tratamento 2, com 0,77.  

Para a variável altura (Tabela 2), o DMS apresentado foi de 5,82, indicando que houve 

diferença significativa entre os tratamentos, como já era esperado, devido o mecanismo de 

ação do boro que atua crescimento meristemático e do potássio por ser um ativador 

enzimático nas plantas. Sendo assim o tratamento que apresentou maior média foi o 

tratamento 4, composto pela maior dosagem a 3% 15 ml de boro e potássio, cuja média foi de 

43,10 cm, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos. Já o tratamento que apresentou 

menor média foi o tratamento 2 (2% 10 ml), com valor de 33,07 cm de altura.  

Conforme Tavanti, et al., (2018), observou que independentemente da forma de 

aplicação de boro, o aumento das doses desse micronutriente não influenciou na altura da 
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planta e diâmetro do colo em mudas de eucalipto nas primeiras semanas pós-plantio. 

Resultado que difere da variável altura obtido pelo pau-de-balsa, apresentado na tabela 2.  

Se tratando da parte aérea, o coeficiente de variação determinado para as variáveis 

massa verde e massa seca foram de 20,03 e 22,78% respectivamente, valores considerados 

altos, indicando uma alta dispersão nos valores amostrais, indicados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Influência do uso de boro e potássio em mudas de pau-de-balsa, Parte Aérea – Variáveis: Massa 

verde e Massa seca. 

Tratamentos Massa Verde Massa seca 

Testemunha 35,31 A 11,02 Ab 

Tratamento 2 29,94 A 9,22 B 

Tratamento 3 30,62 A 10,10 Ab 

Tratamento 4 37,23 A 12,30 A 

Média Geral 33,28 10,66 

Coeficiente de Variação 20,03 22,78 

DMS 7,28 2,09 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey em nível de 5% de 

significância. 

 

Entre os tratamentos estudados, a massa verde e massa seca (Tabela 3), observou-se 

que a distância mínima significativa (DMS) para variável massa verde foi de 7,28, apontando 

que não houve diferença significativa entre os tratamentos, onde a maior média obtida foi pelo 

tratamento 4 com média de 37,23 g. Já a menor média foi obtida pelo tratamento 2, que foi 

29,94 g. Para a variável massa seca, o DMS apresentado foi de 2,09, indicando que houve 

diferença significativa entre os tratamentos, onde o tratamento 4 com a maior média, de 12,30 

g, não diferiu estatisticamente da testemunha com 11,02 g e do tratamento 3 com 10,10 g, 

diferindo apenas do tratamento 2, que obteve a menor média, 9,22 g. Percebe-se que em 

ambas variáveis, o tratamento com maior dosagem de boro e potássio (3%, 15 ml) apresentou 

os melhores resultados, mesmo não tendo diferença estatística se tratando da massa verde.  
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Resultados semelhantes foram observados por Bezerra (2017), que teve como objetivo 

avaliar os efeitos de doses de potássio na produção de mudas de açaizeiro (Euterpe oleracea), 

onde as doses de potássio influenciaram positivamente à altura, diâmetro do colo e massa seca 

da parte aérea das plantas de açaizeiro. Por outro lado, Reis, et al., (2012) observou que a 

adição deste nutriente promoveu diminuição na altura e produção de matéria seca da parte 

aérea das mudas de jacarandá-da-Bahia.  

Nos dados obtidos sobre a parte radicular, o coeficiente de variação determinado para 

a variável comprimento, foi de 9,92%, indicando baixa dispersão dos dados amostrados. Já 

para as variáveis de massa verde e massa seca, apresentou-se uma dispersão muito alta de 

valores, sendo 35,62% para massa verde e 45,52% para massa seca indicados na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Influência do uso de boro e potássio em mudas de pau-de-balsa, Parte radicular – Variáveis: 

Comprimento, Massa verde e Massa seca. 

Tratamentos Comprimento Massa verde Massa seca 

Testemunha 34,33 A 35,70 A 9,04 A 

Tratamento 2 35,21 A 39,24 A 10,52 A 

Tratamento 3 32,25 A 32,64 A 8,22 A 

Tratamento 4 34,50 A 36,37 A 10,30 A 

Média Geral 34,07 35,99 9,52 

Coeficiente de Variação 9,92 35,62 45,52 

DMS 3,69 14,00 4,73 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey em nível de 5% de 

significância.  

 

Como demostrado na Tabela 4, a variável comprimento radicular, nenhum tratamento 

diferiu estatisticamente nas diferentes variações de tratamentos estudadas. Obtendo em 

comprimento, 3,69 de diferença mínima significativa (DMS), onde a maior média obtida foi 

pela testemunha com de 35,21 cm, e tendo a menor média pelo tratamento 3, que foi 32,25 

cm. Na variável massa verde, o (DMS) foi de 14,00, sendo também a testemunha o tratamento 

com maior média, 39,24 g, enquanto a menor média foi do tratamento 3 com 32,64 g. Na 

massa seca, o (DMS) obtido foi de 4,73, apresentando como melhor resultado, novamente a 
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testemunha com 10,52 g, tendo como menor média, o tratamento 4 que recebeu a maior 

dosagem, com média de 8,22 g.  

Diferindo de Salvador, et al., (2003), que avaliou os efeitos de diferentes 

concentrações de manganês e de boro sobre a composição mineral das folhas e produção de 

matéria seca de mudas de goiabeira, que com o aumento nas doses de boro, afetou 

significativamente a produção de matéria seca das raízes. Assim como Bezerra (2017), que 

obteve resultados positivos na massa seca das raízes de mudas de açaizeiro. Esta diferença 

pode estar relacionada com à necessidade de cada cultura.  

 

4 – CONCLUSÃO 

 

O pau-de-balsa respondeu positivamente na parte aérea com aplicação de boro e 

potássio na dosagem de (3%, 15 ml), onde apresentou diferença significativa em altura (cm) e 

massa seca (g), e mesmo os tratamentos não diferindo estatisticamente entre si, o uso de boro 

e potássio estimulou um acréscimo no diâmetro do colo e na massa verde. Na parte radicular 

das mudas, o uso do boro e potássio não apresentou significância nos resultados obtidos das 

variáveis, comprimento, massa verde e massa seca.  
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