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A Yoorin Fertilizantes é uma empresa especializada em transformar 
minerais em fertilizantes de alta eficiência agronômica. A companhia 
possui um modelo de produção de alta tecnologia focado na qualidade 
e na alta produtividade de lavouras. Oferecendo ao mercado produtos 
que não agridem o meio ambiente e que também podem ser utilizados 
em cultivos orgânicos.

Pertencente ao Grupo Curimbaba, a Yoorin Fertilizantes tem sede em 
Poços de Caldas/MG e fornece ao mercado fertilizantes diferenciados e 
de alto desempenho e tecnologia, através de uma consultoria técnica de 
campo especializada.

Pautada em seus quatro pilares de sustentabilidade: ambiental, social, 
tecnológica e financeira, a Yoorin Fertilizantes possui uma linha de 
fertilizantes inovadora e de alta tecnologia que assegura a longevidade 
ao solo através do fornecimento de nutrientes que potencializam as 
colheitas e produzem alimentos mais saudáveis.

Você sabe quando a

está presente
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Introdução
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Segurança alimentar e mudanças climáticas são 
temas que trouxeram a agricultura aos holofotes da 
comunidade científica internacional. Atualmente, é 
reconhecido o efeito que a mudança climática exerce 
sobre a agricultura, como a recente seca observada 
na África, Rússia, Austrália, Estados Unidos e Brasil, 
afetando a produção e o preço dos alimentos, o 
que aumenta a vulnerabilidade de países pouco 
desenvolvidos (BRAIMOH, 2013). Como consequência 
da alta dos preços é esperado o aumento da pobreza e 
desnutrição, contudo a alta, também, pode provocar um 
aumento de investimentos no setor (EIU, 2012).

Diante desse cenário, o desafio é aumentar a oferta 
de alimentos e energia para atender a demanda da 
população mundial, que atualmente é de 7,2 bilhões 
de pessoas, com estimativas de crescimento de 
2,3 bilhões de pessoas até 2050 (UNDP, 2011). A 
Organização das Nações Unidas apresenta estatísticas 
de consumo e produção de alimentos e evidencia-
se que, nestes últimos anos, há certo paralelismo de 
crescimento entre elas. Dentre as técnicas agrícolas 
responsáveis por esse aumento de produtividade 
destaca-se, principalmente, o uso de fertilizantes. 

Os fertilizantes tem suprido os nutrientes requeridos 
para o aumento da produtividade, além disso, 
variedades geneticamente modificadas e modernas 
técnicas agronômicas possibilitaram maior eficácia 
de uso dos nutrientes (BOARETTO, 2009). Isso é 
evidenciado na Figura 1.1 abaixo, que ilustra a 
contribuição dos fertilizantes para o aumento da 
produção de grãos no Brasil no período de 1993 a 
2016.

Atualmente, um terço da proteína produzida no mundo 
é decorrente do nitrogênio fixado industrialmente, e 
cerca de 40% dos alimentos produzidos dependem 
do uso de fertilizantes e corretivos (BOARETTO, 2009). 
O desenvolvimento de fertilizantes de eficiência 
aumentada (FEA), aliado ao manejo adequado 
da adubação, visa auxiliar na busca de maior 
produtividade na conservação de recursos ambientais 
(principalmente relacionado ao uso de fertilizantes 
fosfatados provenientes de jazidas finitas e não 
renováveis), proporcionando maior rentabilidade para o 
sistema produtivo. 

Figura 1.1. 
Variação do consumo de 
fertilizantes, área plantada 
e consumo de grãos no 
Brasil (ANDA e CONAB)
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Tabelas de garantias do 
portfólio Yoorin Fertilizantes
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2.1  | Linha Yoorin

2.2  | Linha Yoorin K

Garantias dos nutrientes (%)

Garantias dos nutrientes (%)

 Termofosfato enriquecido com silício, de alta eficiência 
agronômica, ação rápida e com efeito duradouro após aplicação;

 O silicato presente no Yoorin tem preferência pelos sítios de 
adsorção do solo, diminuindo a fixação do fósforo;

 Reduz a incidência de pragas e doenças;
 Mantém o balanço hídrico e aumenta a atividade fotossintética;
 Atua como corretivo da acidez do solo;
 Fonte não ácida (pH 8,0~8,5).

 Além de todos os benefícios do YOORIN, 
possui potássio isento de cloro, e por isso, 
não saliniza o solo, melhorando a qualidade 
final dos produtos colhidos;

 Não há perdas de nutrientes por lixiviação.
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2.3  | Linha N-Yoorin

2.4  | Linha H-Master

Garantias dos nutrientes (%)

Garantias dos nutrientes (%)

 Produto para plantio (prontamente assimilável); 
 Fosfatagem gradual e contínua (diminuição da fixação 

do fósforo, proporcionando maior efeito residual); 
 Aumento da eficiência de fosfatos altamente solúveis 

(devido presença do silicato do Yoorin); 
 pH ideal; 
 Correção da acidez do solo; 
 Fornecimento de macronutrientes secundários;
 Fornecimento de micronutrientes silicatados.

 Fertilizante composto granulado (NPK no grão), com YOORIN na composição, matéria 
orgânica rica em ácidos húmicos, conferindo homogeneidade na distribuição no campo.

*Carbono orgânico na forma de turfa.
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2.5  | Linha Yookarin

2.6  | Ekosil

Garantias do produto

Garantias dos nutrientes (%)

 Adubo granulado com liberação imediata 
dos nutrientes às plantas e efeito residual 
prolongado no solo, garantido pela presença 
do YOORIN na sua composição;

 Reúne em um mesmo grânulo doses 
equilibradas de fósforo, cálcio, magnésio, 
enxofre e micronutrientes, apropriados aos 
solos brasileiros.

 Fertilizante potássico obtido pelo processo natural de moagem, 
sem utilização de aditivos químicos para a sua produção; 

 Produto isento de cloro (índice salino = 0,63), melhorando a 
qualidade do produto final;

 Possui liberação gradual dos nutrientes durante o ciclo 
vegetativo e produtivo das culturas;

 Não há perdas por lixiviação;
 Produto não agride o meio ambiente, preservando os 

mananciais e favorecendo o equilíbrio biológico do solo;
 Produto alcalino e com residual para culturas posteriores.

K2O Total ......................................8%

Solúvel em ácido cítrico 2:1 ..........1%

Si Total..........................................25%
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2.7  | Linha Yogen

2.8  | Linha NPK Master

Garantias dos nutrientes (%)

Garantias dos nutrientes (%)

 Yogen é um fertilizante foliar em forma 
de sais de alta solubilidade e com os 
principais macro e micronutrientes 
necessários para o melhor 
desenvolvimento das plantas;

 Complementa a adubação radicular 
das plantas com uma adubação 
segura e de qualidade.
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Y

Formas que se apresentam 
os resultados analíticos
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pH ..............................................................................em H2O ou CaCl2 0,01M

MOS ...........................................................................g dm-3 (%MO = %C * 1,724)

H ................................................................................cmolc dm-3, mmolc dm-3

Al ...............................................................................cmolc dm-3, mmolc dm-3, saturação por 
alumínio (m) = (Al+3/CTCef)*100 

H+Al ..........................................................................cmolc dm-3, mmolc dm-3

Ca ..............................................................................cmolc dm-3, mmolc dm-3

Mg .............................................................................cmolc dm-3, mmolc dm-3

K ................................................................................cmolc dm-3, mmolc dm-3, mg dm-3

SB (soma de bases) ..................................................Ca+Mg+K; cmolc dm-3, mmolc dm-3

CTC (capacidade de troca catiônica a pH 7,0) ........CTC = SB + H+Al; cmolc dm-3, mmolc dm-3

CTCef (CTC ao pH natural do solo) ............................CTCef = SB + Al; cmolc dm-3, mmolc dm-3

V% (porcentagem de saturação por bases) ............V% = (SB/CTC)*100

P ................................................................................mg dm-3

S ................................................................................mg dm-3

B, Cu, Fe, Mn e Zn .....................................................mg dm-3

N ................................................................................os laboratórios de rotina não fornecem, 
entretanto, em média, admite-se em 
termos grosseiros que a MO do solo 
contém 5% de N total. 

3.1  | Apresentação de resultados analíticos
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Y

Transformações de Unidades
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4.1  | Cálculos para transformação de unidades

4.2  | Equivalência de unidades
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Y

Limites de interpretação dos 
teores de nutrientes
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5.1  | Limites de interpretação extraídos 
do Boletim Técnico 100
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5.2  | Limites de interpretação extraídos 
do Manual 5° Aproximação
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Y

Cálculos de Adubação
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A partir da análise de solo abaixo (Tabela 6.1) e 
considerando a camada de 0-20 cm com um volume 
de 2.000.000 dm3 de terra por hectare, procederemos 
com os cálculos de adubação. 

6.1  | Exemplo de análise de solo

A
ZX

a) O primeiro passo é proceder ao cálculo de 
necessidade de calcário (NC), de acordo com a 
equação (1):

NC = (V2-V1)*CTC / PRNT*10 ...................... (1)

onde a NC é expressa em t ha-1 e deve elevar a saturação 
por bases do solo de um valor atual (V1) a um valor 
desejado (V2); CTC é a capacidade de troca catiônica, 
expressa em mmolc dm-3; PRNT é o poder relativo de 
neutralização total, expresso em porcentagem.   

Partindo da hipótese que será necessário elevar o V2 a 
60% e considerando que o PRNT do calcário dolomítico 
é de 86%, a NC será de 1,6 t ha-1. Se a composição do 
calcário dolomítico é de 35% de CaO e 12% de MgO, 
quais serão os teores em mmolc dm-3 de Ca e Mg no 
solo? Vamos proceder aos cálculos.

Substituindo os valores obtidos nas equações 
apresentadas na Tabela 4.1:

Ao analisarmos a tabela de classificação periódica dos 
elementos, observamos as seguintes informações, 
conforme esquema abaixo:

1,6 t ha-1 * 35% = 560 kg ha-1 CaO
1,6 t ha-1 * 12% = 192 kg ha-1 MgO

 Ca * 1,4 = CaO à Ca = 560/1,4 = 400 kg ha-1

 Mg * 1,66 = MgO à Mg = 192/1,66 = 115,6 kg ha-1

onde A é o número de massa 
atômica do elemento, Z é o 
número atômico e X representa 
o elemento químico.
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No caso do Ca e Mg, os elementos apresentam número 
de massa atômica de 40g e 24g, respectivamente. 
Vamos proceder aos cálculos.

Entretanto o elemento Ca apresenta duas cargas 
positivas, sendo necessário a divisão por 2 para ficar em 
mmol por carga do elemento (1 mmolc de Ca à 20 mg), 
sendo assim:

b) O gesso pode ter efeito positivo na produção 
dependendo das condições do subsolo, além disso, 
pode auxiliar na tolerância à toxidez por alumínio. De 
maneira geral, solos com teores de Ca2+ inferiores a 
4 mmolc/dm3 e/ou saturação por alumínio acima de 
40% pode-se esperar efeito positivo.

Supondo que as características do subsolo da análise 
de solo acima se encontram nas condições descritas, e 
o teor de argila é de 35 g/kg:

Dessa maneira, os 400 kg ha-1 de Ca do nosso exemplo 
equivalem a aproximadamente 10 mmolc dm-3, então:

Para o Mg, os procedimentos são os mesmos 
descritos para o Ca, onde 1 mmolc dm-3 de Mg 
equivale a 24 kg ha-1 de Mg. 

 1 mol de Ca2+ à 40 g
 1 mmol de Ca2+ à 40 mg

 1 mmolc dm-3 Ca à 40 kg ha-1 de Ca 
   (1 ha = 2.000.000 dm3 de terra)

7,5 mmolc dm-3 (presente no solo)
+

10 mmolc dm-3 (via calcário)
___________________________

17,5 mmolc dm-3

 17,5 mmolc dm-3 = 41% de saturação
   de Ca na CTC do solo

3,5 mmolc dm-3 (presente no solo)
+

4,8 mmolc dm-3 (via calcário)
___________________________

8,3 mmolc dm-3

 8,3 mmolc dm-3 = 19,5% de saturação
   de Mg na CTC do solo

NG = 6*argila.............................. (2)

onde NG é a necessidade de gesso em 
kg/ha e o teor de argila é dado em g/kg. 

NG = 6*35 = 210 kg/ha de gesso

De acordo com nosso exemplo, os 115,6 kg ha-1 de 
Mg acrescentados via calcário equivalem a 4,8 mmolc 
dm-3, então: 
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c) O teor de P é considerado baixo segundo Raij et al. (1997), por isso será necessário construir a fertilidade do 
solo. O próximo passo será elevar o teor de fósforo para 10 mg dm-3. 

d) Por último, elevar o teor de K para o mínimo de 3% na CTC do solo.

Análise de solo = 1,1 mg dm-3 de P

10 – 1,1 = acréscimo de 8,9 mg dm-3 de P no solo = 17,8 kg de P ha-1 (Tabela 4.1)

17,8 kg de P * 2,29 = 40,7 kg de P2O5 = 254 kg ha-1 de Yoorin Master 1 S 

___________

Se considerarmos eficiência de 75 % do produto, teremos:

340 kg ha-1 de Yoorin Master 1 S (16% P2O5)

Análise de solo = 0,7 mmolc dm-3

3% de K equivale a 1,3 mmolc dm-3 à acréscimo de 0,6 mmolc dm-3 de K no solo

1 mol de K+ à 39 g (Tabela Periódica); 

1 mmol de K+ à 39 mg (K apresenta somente 1 carga positiva); 

1 mmolc K
+ à 39 mg

1 mmolc dm-3 K+ à 78 kg ha-1 de K+ à 78 kg ha-1 de K+ * 1,2 = 93,6 kg ha-1 de K2O

93,6 kg ha-1 de K2O * 0,6 mmolc dm-3 = 56,2 kg ha-1 K2O (Dose a ser aplicada)

702,5 kg ha-1 de Ekosil (8% K2O total)

IMPORTANTE:
1 tonelada de Yoorin equivale a 1 tonelada de calcário.  

Sendo assim, é possível reduzir em 340 kg a quantidade de calcário calculada acima.
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Y

Remoção de nutrientes pelas 
principais culturas 
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6.2  | Remoção de nutrientes para cada 
tonelada de produto agrícola final

Kg de nutrientes removidos para 1 t/ha do produto

FORNECENDO
NUTRIENTES QUE
POTENCIALIZAM
A SUA COLHEITA
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Resultados
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SOJA  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................P98Y30

PLANTIO ..........................13/11/2014

COLHEITA ........................16/04/2015

MUNICÍPIO .......................Chapadão do Sul/MS

ENG. AGRÔNOMO .............Fernando Guerra

RTV ..................................Guilherme Ramos 

INSTITUIÇÃO ....................Fundação Chapadão
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SOJA  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................P98Y30

PLANTIO ..........................28/11/2015

COLHEITA ........................31/03/2016

MUNICÍPIO .......................Paraíso das Águas/MS

ENG. AGRÔNOMO .............Fernando Guerra

RTV ..................................Guilherme Ramos 

INSTITUIÇÃO ....................Fundação Chapadão

Observação:
Experimento realizado 
em solo com 85% de 
areia e ocorrência de 
24 dias de verânico 
entre janeiro e 
fevereiro de 2016.
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PIMENTÃO  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................Magali R

SEMEADURA ....................04/07/2015

DOSAGEM ........................0, 5, 10, 20, 40, 80 e 160 kg de Yoorin Master 1/m3 de substrato

AVALIAÇÃO ......................58 dias após emergência 

MUNICÍPIO .......................Ibiúna/SP

PRODUTOR ......................João Carlos da Luz Camargo

ENG. AGRÔNOMO .............Fernando Guerra

RTV ..................................Leonardo Varraschim 

Conclusão: 
Até a dose de  
40 kg m-3, as mudas 
estavam prontas para 
o transplante 15 dias 
antes da testemunha.
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SALSÃO  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................Híbrido Top Seller

PLANTIO ..........................04/07/2015

COLHEITA ........................02/10/2015

MUNICÍPIO .......................Biritiba Mirim/SP

PRODUTOR ......................Roberto Isao Sato e Marcelo Tatsuo Sato

ENG. AGRÔNOMO .............Fernando Guerra

RTV ..................................Leonardo Varraschim 

1t/ha 1t/hatestemunha 2t/ha

Conclusão: 
Incremento médio de 
23% de matéria seca.
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MILHO 2ª SAFRA  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................AG 9030 VT Pró 3

PLANTIO ..........................02/03/2016

COLHEITA ........................11/08/2016

MUNICÍPIO .......................Wenceslau Brás/PR

PRODUTOR ......................Joaquim Maria Maichak

ENG. AGRÔNOMO .............Robson Murate

RTV ..................................William Eyitiro Iuki

CONSULTOR TÉCNICO ......Reginaldo Silva - Denorpi
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TOMATE  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................Alambra

PLANTIO ..........................10/01/2014

COLHEITA ........................11/03 a 10/04/2014

MUNICÍPIO .......................Araguari/MG

PRODUTOR ......................Paulo Cezar da Silva

ENG. AGRÔNOMO .............Rafael Montes

RTV ..................................Adolfo Kenji
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MILHO 2ª SAFRA  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................A7090

PLANTIO ..........................20/03/2015

COLHEITA ........................30/08/2015

MUNICÍPIO .......................Coromandel/MG

PRODUTOR ......................Reginaldo Braz Silvoni

ENG. AGRÔNOMO .............Rafael Montes

RTV ..................................José Aurélio Piovezani Zinato
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MILHO 2ª SAFRA  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................DKB 390

PLANTIO ..........................16/02/2015

COLHEITA ........................18/08/2015

MUNICÍPIO .......................Rio Verde/GO

PRODUTOR ......................João Vitor Nogueira

ENG. AGRÔNOMO .............Rafael Montes

RTV ..................................Adolfo Kenji

GENÓTIPO ........................Formula

PLANTIO ..........................10/03/2015

COLHEITA ........................11/08/2015

MUNICÍPIO .......................Rio Verde/GO

PRODUTOR ......................Luiz Henrique

 Meirelles Vasconcelos

ENG. AGRÔNOMO .............Rafael Montes

RTV ..................................Adolfo Kenji

Adubação de base: 
250 kg/ha de 09-25-25 (plantio) + 
190 kg/ha de ureia (cobertura).

Adubação de base: 
300 kg/ha de Super Simples (plantio) + 
160 kg/ha de ureia (em duas coberturas).



35Boletim Técnico Yoorin Fertilizantes - 1ª Edição

SOJA  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................Monsoy 8210

PLANTIO ..........................29/11/2015

COLHEITA ........................29/03/2016

MUNICÍPIO .......................Arenópolis/GO 

PRODUTOR ......................João Vitor Nogueira

ENG. AGRÔNOMO .............Rafael Montes

RTV ..................................Adolfo Kenji

GENÓTIPO ........................Classe

PLANTIO ..........................17/11/2015

COLHEITA ........................28/02/2016 

MUNICÍPIO .......................Uberlândia/MG

PRODUTOR ......................Gilvan Sorna

ENG. AGRÔNOMO .............Rafael Montes

RTV ..................................Adolfo Kenji

Adubação de base: 
220 kg/ha de 04-44-00 + micro (plantio) + 150 kg/ha de KCl.

Adubação de base: 
250 kg/ha de 07-40-00 (plantio) + 125 kg/ha de KCl.
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TRIGO  |  Protocolos de adubação

GENÓTIPO ........................Sinuelo

PLANTIO ..........................29/04/2016

COLHEITA ........................01/10/2016

MUNICÍPIO .......................Wenceslau Brás/PR

PRODUTOR ......................Pedro Coutinho

ENG. AGRÔNOMO .............Robson Murate

RTV ..................................William Eyitiro Iuki

CONSULTOR TÉCNICO ......Reginaldo Silva - Denorpi
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LARANJA  |  Protocolos de adubação

VARIEDADE .................. Pêra-Rio em Sunki

COLHEITA .................... 19/02/2016 e 04/01/2017  

MUNICÍPIO ................... Itápolis/SP

PRODUTOR .................. não divulgado

ENG. AGRÔNOMO ......... Fernando Guerra

RTV .............................. Guilherme Ramos
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Y

Destaque Científico
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No atual cenário de mudanças climáticas, chuva 
irregular e seca, necessitamos de maior exploração 
de volume de solo pelas raízes, principalmente nos 
anos que seguem. Para que isso ocorra, práticas 
simples de manejo devem ser realizadas, como uso de 
calcário, gesso e adubação equilibrada. É reconhecida 
a importância que elementos como o P, Ca e B 
desempenham para a formação de raízes, entretanto, 
destacamos aqui também o papel do Mg. No artigo 
“Magnésio: um elemento esquecido na produção 
agrícola” (Magnesium: A forgotten element in crop 
production), os autores destacam, dentre os papéis 
que o Mg desempenha no metabolismo das plantas, a 
importância na formação de raízes (Figura 8.1).

Figura 8.1. Crescimento de plantas de feijão (à esquerda) e trigo (à direita) 
em solução com déficit e adequada de Mg.

Os autores afirmam que antes mesmo do aparecimento 
de sintomas de deficiências nas folhas, a formação 
de raízes foi prejudicada devido ao Mg ser um 
dos elementos responsáveis pela translocação de 
fotoassimilados para órgãos drenos, como raízes e 
frutos. 

Vale a pena a leitura! 

CAKMAK, I.; YAZIEI, A.M. Magnesium: A forgotten 
element in crop production. Better Crops, v.94, p.23-
25, 2010. 
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