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DINÂMICA DO ENXOFRE (35S) PROVENIENTE DA MUCUNA-PRETA 
EM UM SISTEMA SOLO-PLANTA1 

Fate of Sulfur (35S) from Velvet Bean Green Manure in a Soil-Plant System 
 

Walkyria Bueno Scivittaro2, Takashi Muraoka3 e Antonio Enedi Boaretto3 
 

RESUMO 
 

Os adubos verdes constituem importante fonte de 
enxofre para as plantas; sua eficiência depende do 
estabelecimento de sistemas de manejo de culturas 
onde os períodos de liberação do nutriente pelos 
adubos verdes e os de maior demanda por culturas 
subseqüentes coincidam. Realizou-se, sob condições 
de casa de vegetação, um experimento para estudar a 
capacidade e o padrão temporal de fornecimento de 
enxofre da mucuna-preta em um sistema solo-planta. 
Os tratamentos, dez períodos de incubação (0, 20, 40, 
60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias) do solo com 
mucuna-preta marcada com 35S (2,2 g kg-1 de solo) e 
uma testemunha sem adição do adubo verde, foram 
dispostos em delineamento inteiramente ao acaso, 
com quatro repetições. As unidades experimentais 
foram constituídas por vasos contendo 2 kg de terra, 
onde foram cultivadas 4 plantas de arroz cultivar IAC-
165 por 39 dias. A contribuição do enxofre da 
mucuna-preta para o total do nutriente acumulado nas 
plantas de arroz foi, em média, de 9,7%. O 
aproveitamento do enxofre da mucuna-preta pelas 
plantas de arroz diminuiu com o aumento do período 
de incubação. A maior parte do enxofre do adubo 
verde, em média 80%, permaneceu no solo após o 
cultivo do arroz. A recuperação do enxofre da 
mucuna-preta no sistema solo-planta diminuiu com o 
prolongamento do período de incubação, indicando 
que quanto mais cedo for realizado o plantio, após a 
incorporação desse adubo verde, menores serão as 
perdas de enxofre do sistema. 
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Atômica (AIEA) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP). 
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(sac@cpact.embrapa.br) 
3 Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA-USP). Av. 
Centenário 303. Caixa Postal 96 
CEP: 13400-970-Piracicaba, SP. 
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eficiência, recuperação, perdas. 
 

SUMMARY 
 

Green manures are an important source of sulfur 
for plants. Its efficiency depends on the establishment 
of culture management systems where the release 
periods of nutrients from green manures coincide with 
greater demand periods of subsequent crops. A 
greenhouse experiment was carried out for evaluating 
the capacity and temporal pattern of velvet bean green 
manure in supplying sulfur to rice plants and to study 
the fate of the sulfur from velvet bean green manure in 
a soil-plant system. The treatments consisted of a 
control and 10 incubation periods of soil with 35S 
labeled velvet bean (0, 20, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 
210, and 240 days). The incubation of dry plant 
material (2.2 g kg-1 soil) was initiated with the longest 
period in order to coincide with the test crop (rice) 
planting for all treatments, at zero time. A completely 
randomized experimental design with 11 treatments 
and four replicates was used. Pots with 2 kg soil were 
used as the experimental plots and four rice plants 
were grown in each pot for 39 days. Green manure 
contribution to the sulfur accumulated by rice plants 
was, on average, 9.7%. Sulfur utilization from velvet 
bean decreased with increases in the duration of 
incubation. More than 80% of the green manure sulfur 
remained in the soil after rice cultivation. Green 
manure sulfur recovery in the soil-plant system 
decreased with increases in the incubation period. 
 
Index words: Green manure, Mucuna aterrima, 
efficiency, recovery, losses. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O uso de adubos verdes como fonte de nitrogênio 
para as culturas há muito foi estabelecido. Porém, em 
adição ao nitrogênio, os adubos verdes contêm outros 
nutrientes, em formas orgânicas lábeis, que podem se 
tornar disponíveis para culturas subseqüentes, 
mediante mineralização. 
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Na região tropical, o conhecimento do potencial 
de fornecimento de enxofre dos adubos verdes assume 
particular importância, pelo fato de seus solos 
apresentarem baixa disponibilidade natural de enxofre 
(Neptune et al., 1975) e pelo aumento da incidência 
de casos de deficiência desse nutriente (Vitti, 1986). 
Além disso, a matéria orgânica, principal fonte de 
enxofre do solo, tem se mostrado, de forma geral, 
pouco eficiente no fornecimento do nutriente para as 
plantas. Por outro lado, o enxofre contido em resíduos 
de vegetais recém-incorporados ao solo é indicado 
como uma das mais importantes fontes de S para as 
plantas (Goh & Gregg, 1982) por sua capacidade de 
reciclar o nutriente contido no solo. 

Poucos são os resultados de pesquisa disponíveis 
que tratam da avaliação do potencial de fornecimento 
de enxofre de adubos verdes (Till & Blair, 1978; Goh 
& Gregg, 1980; Chapman, 1987; Dhillon & Dhillon, 
1991; Ribeiro, 1996). 

Till & Blair (1978) verificaram efeito da 
temperatura sobre a recuperação de enxofre (35S) de 
Trifolium repens pela gramínea Axonopus affinis. As 
porcentagens do S aplicado recuperadas na parte aérea 
de A. affinis foram de 3,9% e 9,3% e nas raízes, de 
4,6% e 5,6%, para temperaturas diurno/noturnas de 
15/10 °C ou 28/22 °C, respectivamente. Por sua vez, 
Goh & Gregg (1980), utilizando Lolium perenne 
como planta teste, constataram variações de 7% a 
20% no aproveitamento do enxofre (35S) contido em 
resíduos de L. perenne ou T. repens, aplicados a 
diferentes solos. As variações observadas foram 
atribuídas a diferenças na composição, na quantidade 
e na granulometria dos materiais utilizados, bem como 
no tipo de solo. 

Em experimento realizado em casa de vegetação, 
com um solo deficiente em enxofre, Chapman (1987) 
verificou que 27% do enxofre (35S) presente nos 
tecidos de Lolium perenne foram fornecidos por 
resíduos frescos da mesma gramínea incorporados ao 
solo. A quantidade de S fornecida pelos resíduos não 
supriu as necessidades de enxofre da planta teste, que 
apresentou deficiência do nutriente. Por outro lado, 
Dhillon & Dhillon (1991) relataram contribuição 
significativa do enxofre contido nos adubos verdes 
Vigna sinensis e Cyamopsis tetraqonoloba para a 
nutrição de Brassica campestris, destacando-se o 
desempenho de V. sinensis. Verificou-se que o uso 
dos adubos verdes, combinado ou não com sulfato de 
potássio, promoveu maiores rendimento e absorção de 
enxofre por B. campestris que os obtidos com o uso 
exclusivo de sulfato de potássio. A combinação com 

uma fonte mineral de enxofre diminuiu o percentual 
do nutriente na planta derivado do adubo verde. 

O aproveitamento do enxofre contido nos adubos 
verdes mucuna-preta (Mucuna aterrima) e puerária 
(Pueraria phaseoloides) por plantas de arroz foi 
influenciado pelo período de incubação (zero a 
90 dias) do solo com esses adubos verdes, variando de 
3,8% a 7,4% e de 2,2% a 4,5% para a mucuna-preta e 
puerária, respectivamente (Ribeiro, 1996). 

A eficiência de utilização do enxofre contido nos 
adubos verdes é influenciada pelo sistema de manejo 
de culturas adotado. Este deve ser definido com base 
em informações sobre os padrões temporais de 
mineralização do nutriente, permitindo o 
estabelecimento de sistemas de manejo onde os 
períodos de liberação do enxofre contido no adubo 
verde e os de maior demanda por culturas 
subseqüentes sejam sincronizados, maximizando a 
eficiência da utilização do nutriente. 

Desenvolveu-se um experimento para avaliar a 
capacidade e o padrão temporal de fornecimento de 
enxofre contido no adubo verde mucuna-preta e 
estudar a dinâmica do enxofre nele contido em um 
sistema solo-planta. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado sob condições de casa 
de vegetação, no Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura (CENA-USP), em Piracicaba, SP, de abril 
1994 a setembro 1995. Compreendeu uma fase 
preliminar, para produção de mucuna-preta (Mucuna 
aterrima) marcada com 35S, que foi incorporada a 
amostras de solo, cultivando-se, em seguida, arroz. 
Utilizou-se amostra superficial (0-20 cm) de um 
Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 1999), com a 
seguinte composição química: 1,4 g kg-1 de N 
(Parkinson & Allen, 1975); 21 g dm-3 de matéria 
orgânica; pH (CaCl2) de 4,4; 59 mmolc dm-3 de H+Al; 
52 mg dm-3 de P; 4,3 mmolc dm-3 de K; 
20 mmolc dm-3 de Ca; 13 mmolc dm-3 de Mg (Raij et 
al., 1987) e 147 mg kg-1 de S (Tabatabai, 1982). 

A mucuna-preta marcada com 35S foi produzida 
em vasos contendo 5,0 kg de terra fina seca ao ar. Aos 
vasos foi aplicado superfosfato triplo, na dose de 
320  mg kg-1 de P e, em seguida, realizou-se a 
semeadura da mucuna-preta, utilizando-se 6 sementes 
por vaso. Dez dias após a emergência das plantas, 
efetuou-se o desbaste, mantendo-se 3 plantas por 
vaso. Para a marcação isotópica da leguminosa, 
aplicou-se a cada vaso 1 mL de solução de sulfato de 
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sódio (Na2
35SO4) livre de carregador, com atividade 

específica de 64,75 MBq mL-1. 
Nesta fase, os tratos culturais compreenderam 

regas diárias com água destilada, mantendo-se a 
umidade do solo próxima a 70% de sua capacidade 
máxima de retenção de água; tutoramento das plantas 
e tratamento fitossanitário para o controle de ácaros, 
pulgão e de mosca branca. A colheita das plantas foi 
realizada 80 dias após a emergência, consistindo no 
corte da parte aérea e na remoção das raízes, que 
foram lavadas em água de torneira e destilada. O 
material vegetal foi seco ao ar e em estufa, pesado 
para determinação da produção de matéria seca e 
amostrado para determinação do teor de enxofre e da 
atividades específica do 35S. Após, procedeu-se á 
desintegração do material, originando partículas com 
aproximadamente 0.25 cm2 de área. 

Os tratamentos compreendran dez períodos de 
incubação do solo com mucuna-preta marcada com 
35S (zero, 20, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 
240 dias) e um tratamento testemunha, sem adição do 
adubo verde, para quantificar o fornecimento de 
enxofre do solo. Estes foram dispostos em 
delineamento experimental inteiramente ao acaso com 
quatro repetições. As unidades experimentais foram 
constituídas por vasos contendo 2 kg de terra, nos 
quais foram cultivadas quatro plantas de arroz. 

A incubação de mucuna-preta marcada com 35S 
(2,7 g kg-1 de S; 0,259 MBq g-1 de S), na dose de 
2,2 g kg-1 de terra, foi iniciada pelo maior período, 
possibilitando coincidir o plantio da cultura teste, para 
todos os tratamentos, no tempo zero. À exceção da 
testemunha, todos os demais tratamentos foram 
umedecidos durante o período de incubação, 
mantendo-se a umidade do solo próxima a 70% de sua 
capacidade máxima de retenção de água. 

Por ocasião do transplantio do arroz, revolveu-se a 
terra dos vasos e retirou-se uma amostra para 
determinação dos conteúdos de enxofre (Tabatabai, 
1982), de sulfato (Vitti, 1989) e da atividade 
específica do 35S (Blair & Crofts, 1969) nessas 
frações. Quatro plantas de arroz, de uma cultivar de 
sequeiro (IAC-165), produzidas em areia lavada 
durante 44 dias, foram transplantadas a cada vaso e 
cultivadas por 39 dias. Durante este período, as 
plantas receberam aplicações diárias de água 
destilada, mantendo-se a umidade do solo em 80% de 
sua capacidade máxima de retenção de água. A 
drenagem de água foi impedida pelo revestimento dos 
vasos com sacos plásticos. A colheita do arroz 
compreendeu o corte da parte aérea e a retirada das 

raízes, que foram lavadas em água de torneira e 
destilada, secas em estufa e pesadas. O material 
vegetal foi analisado para determinação do teor de S 
(Bataglia et al., 1983) e da atividade específica do 35S 
(Blair & Crofts, 1969). Em seguida, amostrou-se a 
terra dos vasos para determinação dos conteúdos de 
enxofre e de sulfato e da atividade específica do 35S. 

A resposta aos tratamentos foi avaliada pelas 
quantidades de enxofre e de sulfato no solo e pela 
porcentagem e quantidade de sulfato no solo 
proveniente da mucuna-preta, determinadas por 
ocasião do transplantio do arroz. Quantificou-se, 
ainda, a quantidade de enxofre absorvida pelas plantas 
de arroz, a quantidade de enxofre no arroz proveniente 
da mucuna-preta, o aproveitamento de enxofre da 
mucuna-preta pelo arroz, as quantidades totais de 
enxofre e de sulfato no solo e as quantidades de 
enxofre e de sulfato no solo provenientes da mucuna-
preta. Associando-se dados relativos às plantas de 
arroz e ao solo, determinou-se, a quantidade de 
enxofre da mucuna-preta recuperada e perdida do 
sistema solo-planta. O somatório das quantidades de S 
no arroz proveniente da mucuna-preta e residual no 
solo foi considerado como recuperado e, o restante, 
em relação ao total adicionado, como perdido do 
sistema solo-planta.  

A análise estatística dos dados compreendeu 
análises de variância e a aplicação do teste de 
Dunnett, ao nível de 5%, para contrastar os efeitos dos 
tratamentos com incorporação de adubo verde em 
relação à testemunha. Efetuaram-se, ainda, análises de 
regressão polinomial para comparação dos níveis do 
fator período de incubação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No Quadro 1 são apresentados os dados de 

quantidade de enxofre e de sulfato no solo, 
determinadas por ocasião do transplantio e da colheita 
do arroz, e de enxofre absorvido pelas plantas de 
arroz, relativos ao tratamento testemunha, bem como 
as significâncias do teste de Dunnett, contrastando 
esse tratamento frente aos demais. A discussão desses 
dados será feita separadamente, a medida em que 
forem descritos nesta seção do trabalho. 
 
Enxofre e Sulfato no Solo - Transplantio do Arroz 
 

Por ocasião do transplantio do arroz, as 
quantidades de enxofre no solo referentes aos 
tratamentos  com  incorporação  de  mucuna-preta não  
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Quadro 1.  Quantidades de enxofre (QSS) e de sulfato no solo (QSO4S), por ocasião do transplantio e da colheita do arroz, e 
quantidades de enxofre acumuladas nas plantas de arroz, relativas ao tratamento testemunha, e as respectivas significâncias do teste 
de Dunnett, contrastando os efeitos dos tratamentos com incorporação de mucuna-preta em relação à testemunha. 
 

Variável Valor Período de incubação, días 
  0 20 40 60 90 120 150 180 210 240 

QSS† (mg vaso-1) 403 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
QSO4S

† (mg vaso-1) 56,5 * * * * ns * * ns * * 
S acumulado – Parte aérea (mg vaso-1)  8,9 ns ns ns ns * * ns * * ns 
S acumulado – Raízes (mg vaso-1) 3,4 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
S acumulado – Total (mg vaso-1) 12,3 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
QSS‡ (mg vaso-1) 389 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
QSO4S

‡ (mg vaso-1) 65 * * * * * * * * * * 
† , ‡ resultados referentes a amostras de solo coletadas por ocasião do transplantio e da colheita do arroz, respectivamente. 
* = significativo a 5% de probabilidade, pelo teste bilateral de dunnett.  ns = não significativo. 

 
diferiram estatisticamente daquela encontrada na 
testemunha (Quadro 1), indicando pequena 
representatividade do enxofre contido no adubo verde 
em relação ao conteúdo do nutriente do solo. No 
entanto, o comportamento verificado para o conteúdo 
de sulfato no solo, foi distinto (Quadro 1); a 
testemunha apresentou conteúdo de S-SO4 semelhante 
apenas ao dos tratamentos com períodos de incubação 
de 90 e 180 dias, sendo inferior aos demais. É 
interessante notar que o adubo verde estimulou a 
mineralização de enxofre do solo, visto que contribuiu 
com, no máximo, 6,9% do sulfato encontrado no solo 
(Quadro 2). Este resultado difere do descrito por 
Chapman (1987). O autor relata que na ausência de 
plantas, a incorporação de resíduos de Lolium perenne 
não estimulou a mineralização de S orgânico do solo. 

 
Quadro 2.  Quantidade de enxofre (QSS) e de sulfato no solo 
(QSO4S), quantidade (QSO4SPMP) e porcentagem de sulfato 
no solo proveniente da mucuna-preta (SO4SPMP), 
determinadas por ocasião do transplantio do arroz. 
 

Período de incubação QSS QSO4S QSO4SPMP SO4SPMP 

    días -  -  -  -  mg vaso-1  -  -  -  - % 

      0 459 71,1 4,9 6,9 
    20 476 65,9 3,5 5,3 
    40 505 65,1 3,5 5,4 
    60 499 63,8 3,6 5,7 
    90 502 60,3 3,9 6,5 
  120 481 62,4 3,7 6,0 
  150 489 62,4 3,5 5,6 
  180 512 60,6 3,6 5,9 
  210 471 68,2 3,1 4,5 
  240 522 69,8 3,4 4,9 

Média 488 65,0 3,7 5,7 
F (linear) ns ns ** ** 
F (quadrático) ns ** ns ns 
R2 - 0,85 0,38 0,35 
CV (%) 8 3 15 15 

** = significativo a 1% de probabilidade.  ns = não significativo. 

Os dados de quantidade de enxofre e de sulfato no 
solo e de porcentagem e quantidade de sulfato no solo 
proveniente do adubo verde, determinados por ocasião 
do transplantio do arroz, são apresentados no 
Quadro 2. Não houve efeito do período de incubação 
sobre o conteúdo de enxofre do solo. Por outro lado, 
verifica-se efeito significativo da variação no período 
de incubação sobre a quantidade de sulfato no solo e 
sobre a porcentagem e a quantidade de sulfato no solo 
proveniente do adubo verde. Os dados de quantidade 
de sulfato no solo (Y1) foram ajustados pelo modelo:  

 
Y1 = 70,1644 – 0,1543X1 + 0,0006X1

2, R2 = 0,85**  
 
O conteúdo máximo de sulfato no solo ocorreu 

para o período de incubação zero, decrescendo até o 
período de 119 dias. Esse resultado indica 
imobilização crescente de sulfato no intervalo de 0 a 
119 dias e que após esse período, a magnitude do 
processo de mineralização de enxofre foi superior ao 
de imobilização. Por sua vez, a porcentagem (Y2) e a 
quantidade de sulfato no solo proveniente da mucuna-
preta (Y3) decresceram com o aumento do período de 
incubação. Os modelos que melhor se ajustaram aos 
dados obtidos foram, respectivamente,  

 
Y2 = 6,2192 – 0,0050X2, R

2 = 0,35** e  
Y3 = 4,0783 – 0,00036X3, R

2 = 0,39** 
 
Possivelmente, este comportamento esteja 

relacionado ao estímulo da mineralização do enxofre 
orgânico do solo, durante o período incubação, 
proporcionado pela adição do adubo verde. 
 
Utilização de Enxofre pelo Arroz 
 

Os tratamentos com períodos de incubação de 90, 
120, 180 e 210 dias propiciaram acúmulos de enxofre 
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na parte aérea das plantas de arroz significativamente 
superiores ao da testemunha. No entanto, essas 
diferenças não se confirmaram para as raízes e parte 
aérea + raízes (Quadro 1). Da mesma forma, as 
quantidades de enxofre acumuladas nas plantas de 
arroz não foram influenciadas pela variação no 
período de incubação (Quadro 3). A contribuição da 
mucuna-preta para o enxofre absorvido pelas plantas 
de arroz foi pequena, em média, de 9,7% (dados não 
apresentados). Esse resultado reflete a participação 
modesta do adubo verde para o “pool” de enxofre 
disponível (S-SO4) do solo (Quadro 2). Em acréscimo, 
o fato de o arroz, como a maioria do cereais de 
interesse econômico, não ser uma espécie muito 
exigente em enxofre, debe ter contribuído para a 
pequena para recuperação pela planta do S 
proveniente do adubo verde. Os valores obtidos 
equipararam-se aos relatados por Ribeiro (1996), para 
os adubos verdes mucuna-preta e puerária (5,2 a 
11,6%). No entanto, foram inferiores aos descritos por 
Dhillon & Dhillon (1991), 12,3 a 25,1%. Deve-se 
considerar, porém, que estes autores cultivaram a 
planta teste (Brassica campestris) até a produção de 
grãos, possibilitando maior absorção de enxofre pelas 
plantas. Além das razões expostas, outros fatores 
como as condições ambientais, o tipo de solo, e a 
composição do adubo verde (Nelson, 1964; Williams, 
1967; Goh & Gregg, 1980; Tabatabai & Al-Khafaji, 
1980) deven ter contribuído para as diferençãs os 
resultados experimentais relatadas. 

Apenas as variáveis porcentagem de enxofre na 
planta (parte aérea) proveniente da mucuna-preta e 
quantidade de enxofre na planta (raízes) proveniente 
da mucuna-preta foram influenciadas pela variação do 
período de incubação (Quadro 3). Para ambas as 
variáveis, observou-se diminuição da contribuição do 
enxofre do adubo verde, em resposta ao aumento do 
período de incubação. 

As quantidades de enxofre proveniente da 
mucuna-preta acumuladas nas plantas de arroz foram 
menores que as quantidades de sulfato no solo 
derivado do adubo verde, determinadas por ocasião do 
transplantio do arroz (Quadro 2), indicando que a 
absorção de pequena quantidade de enxofre dessa 
fonte não foi devida à restrição na disponibilidade de 
S derivado do adubo verde no solo. 

Os resultados de aproveitamento de enxofre do 
adubo verde pelas plantas de arroz são apresentados 
no Quadro 3. Verifica-se diminuição no 
aproveitamento de enxofre pelas raízes e parte aérea + 
raízes (Y4) em decorrência do aumento no período de 
incubação, sendo os dados ajustados ao modelo: 

 
Y4 = 3,9319 – 0,0042X4, R2 = 0,75** (dados 
transformados para raiz quadrada). 

 
Comportamento semelhante foi descrito por 

Ribeiro (1996), para os adubos verdes mucuna-preta e 
puerária. Como aplicação prática desse resultado, tem-
se  que  quanto  mais  tardio  for   o   plantio,   após   a 

 
Quadro 3.  Quantidade de enxofre acumulada nas plantas de arroz, quantidade de enxofre no arroz proveniente do adubo verde 
(QSAPAV) e aproveitamento do enxofre do adubo verde pelo arroz (ASAVA), em função do período de incubação do solo com o 
adubo verde mucuna-preta. 
 

Período de incubação S acumulado  QSAPAV  ASAVA 
 Parte aérea Raízes Total Parte aérea Raízes Total Parte aérea Raízes Total 

   días      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg vaso-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  

      0   9,4 3,4 12,8 1,3 0,4 1,7   9,2 3,2 14,1 
    20 12,2 3,8 16,0 1,5 0,4 1,9 10,9 3,3 16,4 
    40 12,0 3,4 15,4 1,4 0,4 1,8 10,4 2,8 14,7 
    60 12,9 2,9 15,8 1,6 0,4 2,0 11,8 2,8 16,6 
    90 15,1 3,7 18,8 1,2 0,3 1,5   8,8 2,1 11,0 
  120 15,3 3,2 18,5 1,2 0,2 1,4   8,6 1,6 10,7 
  150 16,9 3,3 20,2 1,3 0,2 1,5   9,2 1,8 11,0 
  180 16,6 3,0 19,7 1,2 0,2 1,4   8,8 1,7 10,5 
  210 15,7 2,7 18,4 1,0 0,2 1,2   7,1 1,5 8,3 
  240 15,0 3,5 18,4 1,0 0,3 1,3   7,7 1,8 9,6 

Média 13,7 3,2 16,9 1,3 0,3 1,6   9,3 2,3 12,3 
F (linear) ns ns ns ns * ns   ns ** ** 
R2 - - - - 0,79 -   - 0,81 0,75 
CV (%) 23 23 22 24 35 26   11 16 11 

*, ** = significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente.  ns = não significativo. 
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incorporação do adubo verde, menor será a utilização 
do enxofre dessa fonte pela planta. 

O aproveitamento de enxofre da mucuna-preta 
pelas plantas de arroz variou entre 9,6 e 16,6%. Esses 
valores são próximos aos encontrados por Goh & 
Gregg (1980), ao trabalharem com os adubos verdes: 
Lolium perenne e Trifolium repens e com L. perenne, 
como planta teste. No entanto, os resultados obtidos 
por Chapman (1987) e Dhillon & Dhillon (1991) 
superaram os do presente experimento, sendo de 27% 
e de 19 a 34%, respectivamente. Por outro lado, 
Ribeiro (1996) determinou recuperações de enxofre de 
adubos verdes menores, variando de 2 a 7%. 

 
Enxofre e Sulfato no Solo - Colheita do Arroz 
 

Na colheita, mantendo o comportamento 
verificado para o transplantio do arroz, não foram 
determinadas diferenças entre os tratamentos com 
incorporação de adubo verde e a testemunha, quanto 
ao conteúdo de S no solo (Quadro 1), o que se deve à 
pequena absorção de enxofre pelas plantas. Ao 
contrário, as quantidades de sulfato no solo, 
determinadas para os tratamentos que receberam 
adubo verde foram significativamente maiores que a 
da testemunha (Quadro 1). 

Observou-se efeito do período de incubação sobre 
a quantidade de enxofre no solo (Y5), determinada por 
ocasião da colheita do arroz (Quadro 4), que 
apresentou resposta quadrática (Y5 = 358,624 + 
1,666X5 - 0,006X5

2, R2 = 0,91**). O valor máximo foi 
obtido para o período de incubação de 129 dias. Esses 
resultados não se refletiram sobre a quantidade de 
enxofre no solo proveniente da mucuna-preta 
(Quadro 4). 

Dos Quadros 2 e 4, observa-se que as reduções no 
conteúdo de enxofre do solo, do transplantio para a 
colheita, foram maiores que as remoções do nutriente 
pelas plantas (Quadro 3), indicando a ocorrência de 
perdas do nutriente do sistema solo-planta nesse 
período. 

Os dados do Quadro 4 revelam pequena 
contribuição do enxofre da mucuna-preta para o 
conteúdo total do nutriente do solo. A maior parte do 
enxofre incorporada ao solo pelo adubo verde, em 
média 80%, nele permaneceu após o cultivo do arroz, 
sugerindo que o efeito residual do enxofre da mucuna-
preta deve ser longo. Ainda do Quadro 4, observa-se 
efeito do período de incubação sobre as quantidades 
de sulfato no solo (Y6) e sobre a quantidade de sulfato 
no solo proveniente da mucuna-preta  (Y6).  Os  dados  

Quadro 4.  Quantidade de enxofre (QSS) e de sulfato no solo 
(QSO4S) e quantidade de enxofre (QSSPMP) e de sulfato no 
solo provenientes da mucuna-preta (QSO4SPMP), 
determinadas por ocasião da colheita do arroz. 
 
Período de incubação QSS QSSPMP QSO4S QSO4SPMP 

    días -  -  -  -  mg vaso-1  -  -  -  - % 

      0 364 13,0 92,1 3,6 
    20 402 11,2 76,3 2,5 
    40 394 10,8 75,8 2,6 
    60 434 10,9 83,5 2,9 
    90 443 11,0 78,2 4,4 
  120 479 10,7 80,9 4,6 
  150 474 10,6 77,7 4,2 
  180 444 10,2 80,6 4,3 
  210 422 10,6 78,1 3,4 
  240 383 10,4 90,2 4,4 

Média 423 10,9 81,4 3,7 

F (linear) ns ns ns ** 
F (quadrático) ** ns ** ns 
R2 0,91 - 0,40 0,34 
CV (%) 8 11 5 24 

** = significativo a 1% de probabilidade.  ns = não significativo. 

 
referentes à variável quantidade de sulfato no solo 
foram ajustados ao modelo:  

 
Y6 = 86,046 - 0,152X6 + 0,0007X6

2, R2 = 0,40**,  
 

com valor mínimo correspondente ao período de 
incubação de 133 dias. Por sua vez, os dados relativos 
à variável quantidade de sulfato no solo proveniente 
da mucuna-preta foram ajustados pelo modelo:  
 
Y7 = 3,047 + 0,0057X7, R

2 = 0,34**,  
 
que indica elevação na quantidade de sulfato no solo 
proveniente do adubo verde em resposta ao aumento 
do período de incubação. 

A contribuição do enxofre da mucuna-preta para a 
fração S-SO4 foi ligeiramente superior à verificada 
para S total (Quadro 4), indicando que o adubo verde 
contém compostos mais facilmente mineralizáveis que 
a matéria orgânica do solo, conforme proposto por 
Goh & Gregg (1982). Esse fato se torna mais evidente 
ao considerar-se que, após o cultivo do arroz, em 
média, 27% do enxofre do adubo verde foi recuperado 
na forma de sulfato. 

Dos Quadros 3 e 4, verifica-se que os somatórios 
das quantidades de enxofre na planta e quantidades de 
sulfato no solo, determinadas por ocasião da colheita 
do arroz, foram maiores que as quantidades de sulfato 
no solo, determinadas no transplantio (Quadro 2), 



BUENO SCIVITTARO ET AL.  DINÂMICA DO ENXOFRE (35S) DA MUCUNA-PRETA EM UM SISTEMA SOLO-PLANTA 

 31 

indicando manutenção do processo de mineralização 
de enxofre durante o período de cultivo do arroz, 
conforme observado por Chapman (1987). O 
comportamento verificado para os dados relativos ao 
adubo verde foi semelhante; neste caso evidenciando 
o estímulo da mineralização do enxofre da mucuna-
preta pelo cultivo. 
 
Enxofre do Adubo Verde Recuperado e Perdido do 
Sistema Solo-Planta 
 

As quantidades de enxofre da mucuna-preta 
recuperadas (Y8) e perdidas do sistema solo-planta 
(Y9) foram influenciadas pelo período de incubação. 
Para ambas as variáveis, os dados (transformados para 
raiz quadrada) foram ajustados a modelos lineares 
(Figura 1). Dos resultados, verifica-se acentuada 
redução na recuperação de enxofre da mucuna-preta 
em resposta ao aumento do período de incubação, 
indicando que quanto mais cedo for realizado o 
plantio, após a incorporação do adubo verde, menores 
serão as perdas de enxofre do sistema solo-planta. Os 
dados de recuperação do nutriente refletem as 
variações no aproveitamento de enxofre pelo arroz 
(Quadro 3). 

Acredita-se, dado às características do 
experimento, que perdas de enxofre na forma gasosa 
tenham sido o principal mecanismo de saída do 
nutriente do sistema solo-planta. Além disso, a 
subestimativa  do  enxofre  contido nas raízes do arroz  

 
 

Figura 1.  Quantidade de enxofre proveniente da mucuna-
preta recuperada (QSRecup.) e perdida (QSPerd.) do sistema 
solo-planta, em função do período de incubação do solo com 
esse adubo verde. 

 

também pode ter contribuído para as perdas do 
nutriente, como proposto por Nelson (1973) e 
Nicolson (1970). 

 
CONCLUSÕES 

 
- A incorporação do adubo verde promoveu aumento 
no conteúdo de sulfato do solo, estimulando, 
principalmente, a mineralização do enxofre do solo. 
- A contribuição média do enxofre da mucuna-preta 
para o total do nutriente acumulado nas plantas de 
arroz foi de 9,7%. 
- O aproveitamento do enxofre da mucuna-preta pelo 
arroz diminuiu com o aumento do período de 
incubação. 
- A maior parte do enxofre da mucuna-preta, em 
média 80%, permaneceu no solo após o cultivo do 
arroz. 
- A recuperação de enxofre da mucuna-preta no 
sistema solo-planta diminuiu com o prolongamento do 
período de incubação. 
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