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RESUMO 

Com o surgimento de novos formulados, a concentração de enxofre foi reduzida e 

conseqüentemente começaram a surgir problemas nutricionais em culturas que 

demandam teores mais elevados do nutriente, como as Crucíferas e Aliaceas. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de enxofre elementar em 

cobertura, no acúmulo de fósforo e enxofre na massa seca de folhas e bulbos de 

cultivares de alho. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados em 

esquema fatorial 3 X 3 com três repetições. Os tratamentos foram constituídos por três 

cultivares de alho (Caçador, Quitéria e Roxo Caxiense) e três diferentes doses de enxofre 

elementar (0, 50 e 100 kg ha-1), onde avaliou-se o teor de nutriente  nas folhas e bulbos 

das cultivares. O aumento na dose de enxofre foi efetivo em aumentar os teores de 

fósforo e enxofre nos bulbos. Nas folhas, o aumento na dose de enxofre elementar 

contribuiu para o acúmulo somente do nutriente enxofre, não influenciando o fósforo. 
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ABSTRACT – Accumulation of phosphor and sulphur in leaves and bulbs of garlic 

in function of the dose of  sulphur. 

With the sprouting of new formulated, the sulphur concentration was reduced and 

consequently they had started to appear nutricional problems in cultures that demand 

higher texts of the nutrient, as the Crucíferas and Aliaceas. Thus, the objective of this work 

was to evaluate the effect of the elementary sulphur application in covering, in the 

accumulation of phosphorus and sulphur in the dry mass of leaves and bulbs of garlic 

cultivars. The used experimental delineation was of randomized blocks in factorial project 

3 X 3 with three repetitions. The treatments had been constituted by three cultivars of 

garlic (Caçador, Quitéria and Roxo Caxiense) and three different doses of elementary 

sulphur (0, 50 and 100 kg ha-1), where the text of nutrient in leaves and bulbs was carried. 

The increase in the dose of sulphur was effective in increasing texts of phosphorus and 

sulphur in the bulbs. In leaves, the increase in the dose of elementary sulphur only 

contributed for the accumulation of nutrient sulphur, not influencing the phosphorus. 
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   INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos países que mais consome alho, no entanto, a produção nacional não é 

suficiente para atender a demanda brasileira, bem como não atende satisfatoriamente as 

exigências de qualidade do mercado consumidor. Esse fato deve-se ao baixo potencial 

genético das cultivares, aliado ao manejo inadequado da adubação mineral (OLIVEIRA et. 

al.,2004). A cultura do alho em função da presença de altos teores de compostos 

sulfurados necessita de cuidados especiais em relação às adubações com enxofre. Até o 

momento, não havia grandes preocupações, pois a maioria dos fertilizantes utilizados 

para o plantio e também para as práticas de cobertura, apresentava consideráveis teores 

de enxofre que, em parte supriam a demanda da planta. No entanto, com o surgimento de 

novos formulados, os teores de enxofre foram reduzidos e conseqüentemente começaram 

a surgir problemas nutricionais em culturas que demandam teores mais elevados do 

nutriente, como as Crucíferas e Aliaceas. A deficiência de enxofre nos cultivos de 

hortaliças só não vem aumentando com o tempo devido ao emprego de grandes 

quantidades de matéria orgânica. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de enxofre elementar em 

cobertura, no acúmulo de fósforo e enxofre na massa seca de folhas e bulbos de 

cultivares de alho. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em 2006 no Setor de Olericultura do Departamento de 

Agronomia da Universidade Estadual do Centro Oeste Guarapuava - PR, em solo 

classificado como Cambissolo Háplico. O delineamento experimental utilizado foi de 

blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 3 com três repetições. Os tratamentos foram 

constituídos por três cultivares (Caçador, Quitéria e Roxo Caxiense) e três diferentes 

doses de enxofre (0, 50 e 100 kg ha-1). Cada parcela foi constituída por 80 plantas, com 

área útil de 1,5m e 0,5m de bordadura. O experimento foi implantado em canteiros de 1m 

de largura por 20 cm de altura, com espaçamento entre sulcos longitudinais de 20 cm e 

com 10 cm entre plantas.  Para a adubação de plantio foram utilizados 30 kg de uréia, 250 

kg de monofosfato amônio e 140 kg de cloreto de potássio, por hectare. A adubação de 

cobertura foi realizada aplicando-se 60 kg de N e 80 de KCl parcelados aos 50, 80 e 100 

dias após o plantio dos bulbilhos. A adubação de enxofre foi efetuada de forma parcelada, 

também aos 50, 80 e 100 dias após o plantio, utilizando-se o nutriente na forma 

elementar. Para melhor homogeneização do enxofre elementar nas parcelas, as doses 

foram misturadas a 300g de material inerte (areia lavada) para posterior aplicação. Foi 



avaliado o efeito da aplicação de enxofre elementar, no teor de nutrientes minerais em 

folhas e bulbos das três cultivares de alho.  Para a determinação dos teores de enxofre e 

fósforo foram coletadas ao acaso seis plantas por parcela, 100 dias após o plantio dos 

bulbilhos. As plantas foram seccionadas em bulbos e folhas e encaminhadas ao 

Laboratório de Análise de Tecidos Vegetais do Departamento de Química da 

Universidade Federal de Lavras.  

 RESULTADO E DISCUSSÃO 

O acúmulo de enxofre nas folhas em função do incremento na adubação foi ligeiramente 

superior para as cultivares avaliadas quando comparado a testemunha (dose zero), 

porém, esse aumento não ocorreu de forma linear, pois as cultivares Caçador e Roxo 

Caxiense acumularam maiores concentrações do nutriente quando aplicadas doses de 50 

kg ha-1. Os teores de fósforo não foram alterados nas folhas em função da adubação com 

enxofre elementar (Figuras 1, 3 e 5). Nesse sentido, uma correlação negativa e 

significativa pelo teste de t (-0,78) foi determinada, indicando não haver efeito do aumento 

da dose de enxofre no acúmulo de fósforo nas folhas. Um valor de correlação significativo 

(0,66), foi observado entre as doses de enxofre aplicadas e o acúmulo deste nutriente nas 

folhas.  

O aumento na dose de enxofre proporcionou um acúmulo linear do nutriente nos bulbos 

para as cultivares avaliadas (Caçador, Quitéria e Roxo Caxiense). Observou-se que o 

nutriente fósforo aumentou linearmente nos bulbos em função do aumento da dose de 

enxofre para as cultivares Caçador e Roxo Caxiense. A disponibilidade de enxofre 

elementar no solo presumivelmente propiciou uma redução do pH em função da formação 

de ácidos, aumentando a disponibilidade do nutriente fósforo para a planta. Para a cultivar 

Quitéria não foi verificada relação entre o enxofre aplicado e o teor de fósforo acumulado 

nos bulbos (Figuras 2, 4 e 6). Correlações positivas (0,99 e 0,83) e significativas pelo 

teste de t, demonstraram que o aumento na dose aplicada contribuiu para um maior 

acúmulo de enxofre e fósforo, respectivamente nos bulbos. 

O aumento na dose de enxofre foi efetivo em aumentar os teores de fósforo e enxofre nos 

bulbos. Nas folhas, o aumento na dose de enxofre elementar contribuiu para o acúmulo 

somente do nutriente enxofre, não influenciando o fósforo. 
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Figura 1. Porcentagem de nutrientes 

nas folhas da cultivar Quitéria.   

Figura 2. Porcentagem de nutrientes 

nos bulbos da cultivar Quitéria. 

Figura 3. Porcentagem de nutrientes 

nas folhas da cultivar Caçador. 

Figura 4. Porcentagem de nutrientes 

nos bulbos da cultivar Caçador.   

Figura 5. Porcentagem de nutrientes nas 

folhas da cultivar Roxo Caxiense. 

Figura 6. Porcentagem de nutrientes 

nos bulbos da cultivar Roxo Caxiense. 


