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INTRODUÇÃO / OBJETIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O enxofre elementar (S°) pode favorecer a solubilização do 

calcário aplicado superficialmente, aumentando sua mobilidade no 

perfil do solo e favorecendo o desenvolvimento das culturas.  
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta da cultura do 

milho à aplicação superficial de calcário associado a diferentes 

doses de S elementar na implantação do sistema de plantio direto 

em campo nativo e os efeitos na compactação do solo. 

 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido na área experimental da 

Universidade de Caxias do Sul no Campus II – Vacaria – RS, em 

Latossolo Bruno.  

O trabalho ocupou uma área de 25 x 10 m, totalizando  312 m², 

dividida em 25 parcelas de 2,5 x 5,0 m, totalizando 12,5 m2 cada, 

sendo 5 parcelas de campo nativo sem aplicação de nenhum 

insumo. O delineamento experimental foi em blocos completamente 

casualizados com 4 tratamentos e 5 repetições.  

Os tratamentos consistiram de uma testemunha, sem aplicação 

de insumos para correção, e  quatro tratamentos com aplicação 

superficial do calcário na dose de 1 SMP para pH 6,0 (23,8 t/ha de 

calcário dolomítico PRNT 88%) com  aplicação de S° nas doses de 

0, 400, 800 e 1600 kg/ha.  

Após 35 meses da aplicação foi semeada a cultura do milho 

Agroeste 1666 em sistema de plantio direto.  

Os dados avaliados foram:  

      

 

 

 

 
               

 

 

CONCLUSÕES 
 

A aplicação superficial de calcário dolomítico na dose de 1/SMP 

para pH 6,0 (23 ton.ha¹) e de enxofre elementar até a dose de 1600 

kg.ha-¹ aplicados em superfície não afetam a resistência do solo à 

penetração. 
 

A aplicação de calcário associado ao enxofre elementar na 

superfície do solo é uma estratégia eficiente para melhorias das 

condições químicas do solo para implantação do sistema de plantio 

direto em Latossolo bruno. 
 

O uso de enxofre elementar na superfície do solo aumenta a 

produtividade da cultura do milho. 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Acidez do solo 

SPD 

Calcário  

superficial incorporado 

Corrige superficialmente 

Mantem a MO e a 

estrutura física 

Corrige profundidade 

Reduz a MO 

Prejudica estrutura física ? 

Estatura de planta, altura de inserção 

da espiga, massa de mil grãos, 

produtividade do milho 
Resistência do solo à 

penetração 


