
APLICAÇÃO DE ENXOFRE EM SOJA CULTIVADA EM LA-
TOSSOLO VERMELHO-ESCURO, FASE ARENOSA, DE CERRA
DO ( 1 ) . HIPÓLITO A. A. MASCARENHAS, ROMEU A. S. KIIHL e VIOLETA 

NAGAI ( 2 ) . No Estado de São Paulo, Malavolta ( 3) e McClung e ou
tros ( 4) observaram que na maioria dos solos as reservas de enxofre 
são relativamente baixas. Ensminger (B) e Kamprath e outros ( 6) de
monstraram que a aplicação de calcário e fosfatados concentrados po
de reduzir a adsorção de enxofre no solo. Em latossolo roxo, Mas
carenhas ( 7) observou que a soja (Glycine max (L.) Merrill) absorveu 
33 kg/ha de enxofre, para uma produção de 2540 kg/ha de grãos. 
Tanto Freitas ( 8) como Mascarenhas e outros ( 9) mostraram que a pro
dução de soja aumentava com a aplicação desse nutriente nesse tipo 
de solo, e o enxofre contido no superfosfato simples atendia perfeita
mente às necessidades da planta. Hiroce e Gallo ( 3 0) verificaram que 
o enxofre foi o primeiro nutriente a apresentar reação no aumento da 
produção da soja quando aplicado na forma de superfosfato simples 
no plantio de primeiro ano no cerrado em Latossolo Roxo. 

O objetivo desta nota é relatar os resultados da aplicação de enxo
fre em cultura de soja em latassolo vermelho-escuro fase arenosa, 
de cerrado. 

Materiais e métodos — Foram conduzidos durante dois anos, 
em latossolo vermelho-escuro, fase arenosa, quer em terra recém-
desbravada quer após dois anos ou mais de cultivo com outras culturas 
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adubadas com superfosfato simples como fonte de fósforo, experimen
tos em várias localidades, delineados em blocos ao acaso com quatro 
repetições. Nesses experimentos testaram-se os tratamentos PK e 
PK + enxofre. A adubação constou de superfosfato triplo, cloreto 
de potássio e gesso, nas bases de 167, 67 e 100 kg/ha, respectiva
mente como fontes de fósforo, potássio e enxofre. Cada canteiro cons
tou de quatro linhas de cinco metros, distanciadas de 0,60 m; foram 
aproveitadas somente as duas linhas centrais, das quais foi desprezado 
0,50 m de cada cabeceira; por metro linear de fileira foram utilizadas 
25 sementes inoculadas de variedade Pelicano. 

Resultados e conclusões — Os dados apresentados no quadro 1 
apontam para as terras recém-desbravadas uma produção maior de soja 
devida à aplicação de enxofre, que em média suplantou significativa
mente tratamento sem este nutriente. Já em terras de culturas ante
riormente adubadas com superfosfato simples não se observou este 
efeito, pelo fato de aquele fertilizante conter de 10 a 13% de enxo
fre (" ) , quantidade esta que foi suficiente para um bom desenvolvi
mento de soja no ano subseqüente. 

Em solos carentes de enxofre, além do superfosfato simples outros 
fertilizantes poderiam ser utilizados, tais como o sulfato de magnésio, 
sulfato de potássio e sulfato de cálcio, como fontes opcionais para 
suprir as necessidades da soja para com este nutriente. SEÇÃO DE 
LEGUMINOSAS E SEÇÃO DE TÉCNICA EXPERIMENTAL E 
CALCULO, INSTITUTO AGRONÔMICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO. 

THE EFFECT OF SULPHUR ON YIELDS OF SOYBEANS IN DARK RED 
LATOSOL SANDY PHASE SOIL 

SUMMARY 

In Dark Red Latosol-sandy phase soil the application of sulphur increased 
soybean yield when soybean was the first crop to be planted. There was no 
response to the application of this nutrient on soybean yield when in the previous 
years crops were planted and where phosphorus was applied as simple super
phosphate. 
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