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— Capítulo 22 — 

ENXOFRE 

David Vilas Boas de Campos 

Paulo César Teixeira 

22.1 Introdução 

A dinâmica do enxofre no solo envolve reações de 

oxirredução, mineralização e imobilização, e adsorção de 

sulfato(s) nos coloides do solo. A complexidade dessas 

transformações torna difícil a avaliação da disponibilidade de S 

para as plantas. Alguns trabalhos têm enfatizado que os solos 

da região central do Brasil são originalmente deficientes em 

enxofre. A exploração e o manejo a que são submetidos esses 

solos podem agravar esse problema, cuja tendência é de 

intensificação com o decorrer do tempo. Dentre os aspectos 

do manejo do solo e das culturas que estão relacionados com 

a intensificação desse problema, destacam-se: a utilização de 

fórmulas de adubos concentrados e de inseticidas e fungicidas 

que não contêm S e a maior extração desse nutriente por meio 

de produções elevadas obtidas pelo emprego de tecnologias 

mais avançadas. 

A determinação de enxofre, aliada ao baixo pH, pode servir de 

referência para a caracterização de solos tiomórficos. 

22.2 Princípio 

Ataque da amostra com HCl 1:1, precipitação com BaCl2, 
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calcinação do BaSO4 e determinação gravimétrica do 

precipitado. Essa determinação aliada ao baixo pH serve de 

referência para a caracterização de solos tiomórficos. 

22.3 Material e Equipamentos 

 Erlenmeyer de 500 mL. 

 Balão volumétrico de 100 mL, 250 mL e 1 L. 

 Proveta de 50 mL ou 100 mL. 

 Pipeta volumétrica de 50 mL. 

 Bastão de vidro. 

 Béquer de 250 mL. 

 Cadinho de platina ou porcelana. 

 Condensador de refluxo. 

 Dessecador. 

 Papel de filtro. 

 Forno mufla com termostato e regulagem de temperatura. 

 Balança analítica. 

 Chapa aquecedora. 

22.4 Reagentes e Soluções 

 Solução de HCl 1:1 – medir 500 mL de HCl concentrado (d 

= 1,19 g cm-3 e 37%) em proveta graduada e completar o 

volume a 1 L com água destilada ou deionizada em balão 

volumétrico. Obs.: adicionar pelo menos 300 mL de água 

destilada no balão volumétrico antes de adicionar o ácido 

concentrado. 
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 Solução de BaCl2 10% – pesar 100 g do sal e dissolver em 

1 L de água destilada ou deionizada. 

 Solução de AgNO3 5% – pesar 5 g do sal e dissolver em 

100 mL de água destilada ou deionizada em balão 

volumétrico de 100 mL. Completar o volume e 

homogeneizar. 

22.5 Procedimento 

 Pesar 10 g de solo (TFSA) e colocar em Erlenmeyer de 500 

mL. 

 Adicionar 50 mL de HCl 1:1 e ferver durante meia hora, 

usando condensador de refluxo para evitar evaporação. 

 Deixar esfriar, adicionar 50 mL de água destilada ou 

deionizada e filtrar para balão volumétrico de 250 mL, 

completando o volume. 

 Pipetar 50,00 mL do extrato obtido para béquer de 250 mL 

e adicionar 10 gotas de HNO3 concentrado. 

 Aquecer o extrato até início de ebulição, adicionando, em 

seguida, gota a gota, 10 mL de solução de BaCl2 10%, 

agitando com bastão de vidro até completa precipitação do 

sulfato (SO4
2-). 

 Filtrar em papel de filtro isento de cinzas, lavando com 

água quente até que uma pequena porção do filtrado não 

apresente reação com AgNO3 5%. 

 Colocar o precipitado retido no papel de filtro, bem 

dobrado, em cadinho de platina ou porcelana recém-

tratado, levar para forno mufla e calcinar até temperatura 

de 750 oC (rubro). 

 Deixar esfriar em dessecador contendo sílica-gel ou CaCl2 

sólido e pesar com aproximação de 0,0001 g. 
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22.6 Cálculo 

68,65x  m  )kg (g S
-1   

Em que: 

m – massa do precipitado (BaSO4), em g. 

Valor 68,65 – fator de conversão de sulfato para enxofre 
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