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• Fontes de S-SO42-, como o gesso e o superfosfato simples,
são mais eficientes nos primeiros anos de cultivo, enquanto
a eficiência de fontes de S elementar aumenta com os
anos. A presença de outros nutrientes importantes como
P e Ca no gesso e no superfosfato simples também pode
ter contribuído para o melhor desempenho destas fontes,
em relação ao S elementar, em termos de produtividade e
eficiência agronômica.
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s exigências das culturas agrícolas quanto ao macro
nutriente enxofre (S) são similares ou superiores
às de fósforo. Apesar disso, muitas vezes, o S não
é incorporado ao manejo da adubação das culturas. Neste trabalho
objetivou-se avaliar o efeito de fontes e doses de S na cultura da soja. O
experimento foi conduzido em condições de campo, durante a estação
de 2015/2016, em uma fazenda na região da Serra do Quilombo, em
Bom Jesus, no estado de Piauí. O solo predominante na área de estudo é
um Latossolo Amarelo distrófico (Oxisol), profundo e bem drenado. O
delineamento foi em blocos ao acaso, com 4 repetições. Os tratamentos
foram dispostos em esquema fatorial com um tratamento adicional
(3 x 5 + 1), totalizando 64 unidades experimentais. Foram utilizadas
fontes (enxofre elementar, superfosfato simples e gesso agrícola) e
doses (20 kg ha-1, 40 kg ha-1, 60 kg ha-1, 80 kg ha-1 e 100 kg ha-1) de
S, mais um controle (sem fertilizante). Foram avaliados os seguintes
parâmetros: altura da planta no florescimento, massa de 1.000 grãos,
produtividade, eficiência agronômica, número de vagens por planta e
número de vagens com três grãos.
Resultados:
• A altura da planta, a massa de 1.000 grãos e a produtividade
foram influenciadas pelas doses e fontes de S, enquanto
o número de vagens por planta foi afetado apenas pela
fonte (Figura 1) e o número de vagens com três grãos não
se diferenciou estatisticamente em nenhum tratamento;
• A maior produtividade obtida foi de 1.927 kg ha-1 na
dose de 80 kg ha-1 de S para o gesso, e a maior eficiência
agronômica foi observada para o superfosfato simples, na
dose de 40 kg ha-1 de S (Figura 2).
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Figura 1. Número de vagens por planta em função de diferentes doses
e fontes de fertilizante sulfatado. SSP = superfosfato simples.
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Figura 2. Rendimento da soja (a) e eficiência agronômica (b) para diferentes doses de enxofre. SSP = superfosfato simples.
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