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DOSES E FONTES DE ENXOFRE SAFRA 2018/2019 

 
 

Objetivo: Avaliar a longo prazo o efeito da aplicação anual de diferentes fontes e doses 

de enxofre (S) sobre o desenvolvimento e a produtividade da cultura da soja, cultivada 

sobre um solo de textura média. 

 

Sistema de cultivo 

-  Safra 2015/2016 – Sistema soja/milheto; 

- Safra 2016/2017 – Após o cultivo de soja/milheto (safra 2015/2016), o protocolo 

teve sua instalação com a cultura da soja (safra 2016/2017), com posterior cultivo de 

Brachiária Ruziziensis (entressafra 2017), seguido pelo cultivo de soja (safra 2017/2018), 

com posterior cultivo de Brachiária ruziziensis (entressafra 2018), seguido de soja e 

Brachiária ruziziensis (entressafra 2019), o qual tem recebido, desde então, o cultivo de 

soja e Brachiária em sucessão. 

 

Adubação do sistema 

Safra 2016/17: N- P- S conforme tratamentos (Tabela 1) 100 kg/ha de KCl em pré-

semeadura + 100 kg/h aos 30 DAS. A adubação foi formulada a partir da necessidade de igualar 

a quantidade de cada nutriente aplicado, apenas variando as doses de enxofre, portanto o 

cálculo foi realizado a partir da fonte com maior concentração, no caso o formulado 13.33.00+ 

15 S. 

Safra 2017/18: N- P- S conforme tratamentos. 200 kg/ha de KCl + Coppergran® (Cu 10%) 

7,5 kg/ha + Produbor® (B 10%) 7,5 kg/ha aplicados a lanço no dia da semeadura. 

Safra 2018/19: N- P- S conforme tratamentos. 200 kg/ha de KCl + Produbor® 8,0 kg/ha com 

distribuição manual a lanço em superfície no dia da semeadura. Calagem com calcário 
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dolomítico na dose de 1,8 t/ha realizada de maneira manual, a lanço em superfície em 

17/08/2018. 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos aplicados ao experimento de Doses e Fontes de 
Enxofre, para a cultura da soja, cultivada em uma condição de textura média. Centro 
de aprendizagem e Difusão, Campo Novo do Parecis – MT. 

T Fontes 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Doses - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fonte SFT NA KCl 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kg/ha - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1 Controle 0,0 215,0 118,2 200,0 

2 
Superfosfato simples 
(00.21.00 + 10 S) 150,0 146,7 118,2 200,0 

3 
Superfosfato simples 
(00.21.00 + 10 S) 300,0 78,3 118,2 200,0 

4 
Superfosfato simples 
(00.21.00 + 10 S) 450,0 9,8 118,2 200,0 

5 Sulfurgran (90 S) 16,7 215,0 118,2 200,0 
6 Sulfurgran (90 S) 33,4 215,0 118,2 200,0 
7 Sulfurgran (90 S) 50,0 215,0 118,2 200,0 
8 Gesso (17 S) 88,3 215,0 118,2 200,0 
9 Gesso (17 S) 176,5 215,0 118,2 200,0 

10 Gesso (17 S) 264,7 215,0 118,2 200,0 
11 MES 15 (13.33.00+15 S) 100,0 143,5 78,8 200,0 
12 MES 15 (13.33.00+15 S) 200,0 73,0 39,4 200,0 
13 MES 15 (13.33.00+15 S) 300,0 0,0 0,0 200,0 

  Legenda: T – Tratamentos; SFT – Superfosfato triplo; NA – Nitrato de amônio; KCl – Cloreto de potássio 
(60% de K); Nota: 1tratamentos aplicados manualmente a lanço em superfície no dia de plantio. 

 

 

RESULTADOS 

Safra 2017/18 

Houveram respostas significativas aos tratamentos avaliados. O teor de 

nitrogênio foliar, a altura final de plantas, o peso de mil grãos  a produtividade de grãos 

tiveram respostas significativas, sendo que as respostas foram de incremento em 

concentração de N foliar, altura de plantas e produtividade de grãos de soja em função 

do aumento das doses de S aplicadas. Já o PMS teve resposta contrária.  

Os teores de S foliar não diferiram entre as doses, mas atingiram o limite inferior 

da faixa de concentração considerada adequada (2,1 – 4,0 g/kg) nas doses de S de 30 e 

45 kg/ha, com uma amplitude de 0,5 g/kg em relação a testemunha com o menor valor 

numérico. Nesta safra, o ponto de máxima produtividade de grãos foi obtido com a dose 

de S de 32 kg/ha.  
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Safra 2018/19 

Nesta terceira safra de condução do ensaio, após sua instalação, observou-se 

que houve respostas significativas entre os tratamentos testados, tanto para fonte 

quanto para doses, ambos fatores isolados. Não houve interação significativa entre 

ambos. Essa resposta significativa ocorreu para a altura final de plantas, produtividade 

de grãos de soja e para o teor de S foliar, mas a população final de plantas e o peso de 

mil grãos não foram afetados. Cabe ressaltar que esta resposta significativa é resultado 

da diferença entre as fontes e o tratamento controle, e não entre as fontes somente. 

No campo, esta diferença foi visível, sendo que no tratamento controle, as 

plantas apresentaram intensos sintomas de deficiência, que tem aumentado com o 

passar das safras devido ao esgotamento (pela ausência de adubação) de S. Ainda, para 

a altura final de plantas, observou-se que houve uma resposta as doses crescentes de S, 

ajustando-se a uma equação de modelo quadrático .  

 Para o fator fonte, o fornecimento de S independente da fonte utilizada, foi 

superior em relação a testemunha.  

Para a produtividade de grãos de soja, observou-se que houve uma resposta as 

doses crescentes de S, ajustando-se a uma equação de modelo quadrático, no qual o 

ponto de máxima produtividade de grãos de soja foi obtido com a dose de S de 34 kg/ha.  

Para o fator fonte, houve uma amplitude em produtividade de grãos de soja de 

15 sc/ha independente da fonte de S utilizada, em relação a testemunha.  

Entre as fontes, houve resposta significativa, sendo que o tratamento controle 

foi inferior aos demais.  

Muitas vezes as recomendações realizadas considerando valores absolutos da 

análise de solo em profundidade (20-40/40-60 cm) em níveis altos, a recomendação da 

adubação se torna negligente, com doses menores do que realmente é requerido pela 

cultura ou até mesmo sem aplicação.  
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Figura 1. Produtividade de soja em função das diferentes doses de enxofre, em um solo 

de textura média. Centro de Aprendizagem e Difusão, Campo Novo do Parecis – MT 

(safra 2018/2019).  

 

Então as menores concentrações de S em superfície somado a fatores restritivos 

para o crescimento de raízes em profundidade, sendo físicos, químicos ou biológicos 

podem impedir parcialmente o acesso das raízes a zona rica em S, afetando o potencial 

produtivo da planta. É possível frisar a grande necessidade de uma boa amostragem e 

interpretação dos resultados da análise do solo, somadas ao histórico e as observações 

de cada campo nas safras passadas para uma recomendação confiável da adubação 

sulfatada. 
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CONSIDERAÇÕES 

 
Nas condições edafoclimáticas de realização deste estudo, os resultados 

obtidos permitem considerar que: 

A adubação com enxofre é indispensável mesmo que haja teores adequados ou 

altos em profundidade. 

A ausência da adubação com enxofre tem limitado a produtividade de grãos de 

soja. 

Para esta condição de ambiente de estudo, as doses de enxofre de máxima 

produtividade foram de 32 e 34 kg/ha, para as últimas duas safras de soja; porém, o 

monitoramento da área, o conhecimento do histórico e a análise de solo-planta são 

fundamentais no diagnóstico e na tomada de decisão. 

Todas as fontes avaliadas se mostraram eficientes para o fornecimento de 

enxofre. 

É importante salientar que os resultados apresentados estão restritos a uma 

condição de ambiente, havendo, portanto, a necessidade da continuação desse 

trabalho para um melhor posicionamento quanto a doses e fontes de enxofre em solos 

de textura média. 

 

Para o conteúdo na íntegra acesse o link:  

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/RF_-

_Doses_e_Fontes_de_Enxofre__2019_.pdf 

 
REALIZAÇÃO: 
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