
 

USO AGRONÔMICO DO 

TERMOFOSFATO 
NO BRASIL 

 
 

 
 
 

 
 

 

    EUCLIDES CAXAMBU A. DE SOUZA 

MINORU YASUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º EDIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POÇOS DE CALDAS-MG 

2008 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

EUCLIDES CAXAMBU ALEXANDRINO DE SOUZA 

Professor Aposentado pela UNESP- Jaboticabal 
Atualmente, Consultor Autônomo na  

Nutrição e Adubação de Plantas 
 
 

 
 

MINORU YASUDA 
Engenheiro Agrônomo, M.Sc. 

Gerente do Departamento Agronômico 

Fertilizantes Mitsui – Poços de Caldas - MG 



 

Composição e diagramação:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

               DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO  - ESALQ/USP 
 
 

Souza, Euclides Caxambu A. 
   Uso agronômico do termofosfato no Brasil / [ed] Euclides Caxambu A. de Souza e Minoru Yasuda. - - 
2. ed. - - Poços de Caldas : Fertilizantes Mitsui, 2003. 
   50 p. 
 
 
      

    1. Termofosfato I. Souza, E. C. A., ed.  II. Yasuda, M., ed. III. Título 

CDD 631.85  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patrocínio: 

Estação Bauxita s/nº   Caixa Postal 908 
37701-970  -   Poços de Caldas, MG 

E-mail: agronomico@fertimitsui.com.br 

mailto:agronomico@fertimitsui.com.br


 

SUMÁRIO 
 

 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 9 
2. HISTÓRICO..................................................................................................................... 10 

3. OBTENÇÃO..................................................................................................................... 11 
4. LEGISLAÇÃO E PROPRIEDADES FÍSICAS ........................................................................ 14 

5. O FÓSFORO NOS SOLOS BRASILEIROS ........................................................................... 15 
6. SILÍCIO: RELAÇÃO SOLO: PLANTA ................................................................................ 20 
7. MODO DE AÇÃO DO YOORIN .......................................................................................... 24 

8. USO DO YOORIN POR CULTURAS .................................................................................... 27 
9. EXTRAÇÃO DO FÓSFORO DOS TERMOFOSFATOS ........................................................... 28 

10. AÇÃO FERTILIZANTE DO TERMOFOSFATO .................................................................. 29 
10.1. EXTRATORES EMPREGADOS ........................................................................................ 29 
10.2. CORREÇÃO NA ACIDEZ DO SOLO E TEOR DE P............................................................. 32 

10.3. INTERAÇÃO ENTRE SILÍCIO E FÓSFORO ....................................................................... 33 
10.4. EFEITOS EM CULTURAS .............................................................................................. 33 

a) Alface e Alho ............................................................................................................ 33 
b) Algodão, alho, amendoim e arroz ........................................................................... 34 
c) Batata ....................................................................................................................... 36 

d) Cana-de-açúcar........................................................................................................ 36 
e) Citros ........................................................................................................................ 36 

f) Eucalipto .................................................................................................................. 38 
g) Feijão........................................................................................................................ 38 
h) Milho ........................................................................................................................ 38 

i) Pastagens.................................................................................................................. 39 
j) Soja ........................................................................................................................... 41 

k) Sorgo......................................................................................................................... 43 
l) Trigo ......................................................................................................................... 44 
11. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DE CAMPO....................................................................... 45 

12. LITERATURA CITADA ................................................................................................... 46 



 

 

9 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

Sabe-se que a maioria de nossos solos é ácida e com problemas de fixação de fósforo, 

além da extrema pobreza desse nutriente, então, ao se adubar com fontes solúveis de fósforo 
(P) em água ou em citrato neutro de amônio mais água (CNA + água), ter-se-ia uma menor 

disponibilidade deste para as plantas. Portanto, ao se fazer uma adubação fosfatada com essas 
fontes, deve-se colocar excesso de fósforo para que, após ocorrer o equilíbrio no solo (lábil e 
não lábil), fique uma pequena porcentagem à disposição das plantas. Se for feita a calagem 

anteriormente, a fixação será menor. 
Quando se usa adubos altamente solúveis em ácido cítrico a 2% na relação de extração 

de 1:100 (1g do adubo para 100 mL de ácido cítrico a 2%), como é o caso do termofosfato 
magnesiano, com 18% de P2O5 total e 16,5% de P2O5 solúvel em ácido cítrico a 2% (1:100), 
isto é, 92% do total são solúveis, ter-se-ia, quer pela ação da acidez do solo, quer pela ação da 

rizosfera, um aproveitamento gradual e constante,  isto é, a medida que o fósforo fosse sendo 
colocado em disponibilidade (lábil) o mesmo seria absorvido pelas raízes das plantas e 

portanto, muito pouco fixado pelo solo. No caso de uma acidez de solo mais elevada pode-se 
considerar que 100% do total são solúveis. 

Como o Brasil tem extensas áreas onde se poderia cultivar, por exemplo, arroz, cana-

de-açúcar, milho, soja, café e frutíferas, seria bastante interessante optar pelo uso de um 
termofosfato, particularmente se fosse para corrigir rapidamente o teor de P do solo. 

Por outro lado, não se deve esquecer que o termofosfato magnesiano, denominado 
comercialmente de Yoorin, possui também propriedade alcalina, isto é, devido aos seus 
teores de CaO (28%) e de MgO (11%) na forma de silicato, o mesmo eleva os valores de 

cálcio(Ca) e de magnésio(Mg) no solo, e conseqüentemente, a soma de bases, (SB), 
portanto, a saturação por bases (V%). Isto é de extrema importância, tendo-se em vista que, 

em áreas distantes ou para culturas muito exigentes em Ca e Mg como as de frutíferas 
(cítricos, bananeira, mangueira, videira, etc.), o uso desse insumo facilitaria o manejo mais 
adequado da fertilidade do solo. 

Já considerado como nutriente benéfico, deve-se citar que o Yoorin possui também 
25% de SiO2 (silício), a qual interfere na dinâmica do fósforo do solo e da planta, pois se 

sabe que o mesmo aumenta o aproveitamento do fósforo aplicado ao solo, podendo inclusive 
exercer algumas funções do P, substituindo-o parcialmente. Também o silicato de cálcio 
(CaSiO3) eleva o valor de pH do solo. 

Em função do exposto, procurar-se-á no presente livro avaliar o uso agronômico do 
termofosfato no Brasil, procurando dar informações sobre o processo de obtenção, ensaios 

de eficiência agronômica e respostas quali-quantitativas de algumas culturas ao uso do 
mesmo. 
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2. HISTÓRICO 
 

 
 

A produção do termofosfato Yoorin é baseada no processo de fusão de rochas 

fosfatadas, de tecnologia japonesa. Do total de adubos fosfatados acidulados (superfosfatos) 
produzidos atualmente, o Yoorin representa aproximadamente 2% da capacidade total de 

produção de P2O5 pela indústria brasileira de fertilizantes. 
No início deste século, tentou-se introduzir fosfato calcinado no mercado em 

pequenas quantidades, porém, sem sucesso, pois o produto não possuía características 

uniformes. 
Já em 1917, na Alemanha, iniciou-se a produção em escala industrial, calcinando 

rochas fosfatadas com sais alcalinos, normalmente carbonato de sódio, cujo produto final foi 
denominado de fosfato Rhenania, o qual teve grande sucesso comercial. 

Um dos maiores problemas das indústrias foi o de encontrar um material fertilizante 

que pudesse ser misturado diretamente com a cianamida cálcica, então foram feitos ensaios 
de calcinação de misturas de rochas fosfatadas com sulfato de sódio, carvão e água. 

O importante da descoberta é que o fluorfosfato de cálcio - Ca10  F2 (PO4) 6, para 
aumentar a sua solubilização, deveria ser desfluorizado a temperaturas elevadas (1.400 a 

1.600 ºC), as quais quebrariam a ligação que prende o flúor à estrutura de fluorapatita, sendo 
este tratamento feito na presença de sílica e vapor d‟água. 

Em 1950 iniciou-se no Japão a produção do termofosfato magnesiano ou fosfato 

fundido de cálcio e magnésio, obtido pela fusão das rochas fosfatadas com a rocha 
magnesiana (serpentina ou olivina) feita, principalmente, em fornos elétricos do tipo arco 

direto. O material foi resfriado rapidamente com jatos de água (“quenching”), à saída do 
forno, adquirindo estrutura vítrea, sendo que nesse país esse produto teve enorme sucesso. 

De uma maneira geral, já na década de 1950, os testes agronômicos indicaram que o 

produto era particularmente adequado para solos ácidos em regiões de clima tropical, mas, 
em contrapartida não atuava satisfatoriamente em culturas cultivadas em regiões de clima 

temperado com solos alcalinos em geral. 
Em função do exposto, pode-se dizer que, atualmente, os únicos termofosfatos 

produzidos industrialmente são o fosfato Rhenania na Alemanha e os termofosfatos 

magnesianos, no Japão, Coréia do Sul, Brasil, África do Sul e China. 
No Brasil, a Fertilizantes Mitsui, instalada em Poços de Caldas-MG, opera com 

capacidade produtiva de 180.000 toneladas ao ano. 
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3. OBTENÇÃO 
 
 

 
 
 

Os termofosfatos são definidos como fertilizantes resultantes de tratamento térmico de 
rochas fosfatadas com ou sem a adição de outros materiais (silicato de magnésio), tratamento 

este que visa converter o fósforo de modo a se tornar mais disponível aos vegetais. No caso 
do termofosfato magnesiano, é necessária adição de compostos magnesianos e silícicos. 

Na figura 1 encontra-se o fluxograma do processo para produção do termofosfato 

magnesiano fundido (GUARDANI, 1987) 
 

 
 

   FIGURA 1: Fluxograma simplificado do processo de produção do termofosfato magnesiano fundido.  
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Na 1º etapa, prepara-se a rocha fosfatada e os materiais contendo sílica e magnésio, 

com granulometria entre 6 e 50mm (90% do total) e o restante, abaixo de 6mm. São utilizados 
fornos elétricos do tipo “arco direto”, com temperatura de operação entre 1.400 a 1.500 ºC. 

Tanto a alimentação do forno quanto a descarga, são operações contínuas ou intermitentes. Ao 
sair do forno, o material é resfriado imediatamente com jatos de água, formando, nessa 
operação, grãos inferiores a 2mm, de aspecto vítreo e de coloração, em geral, enegrecida. 

Então são separados da água e levados a um pátio para drenar o excesso (produto granular) e 
daí, segue para o secador rotativo ao moinho de bolas. Posteriormente é ensacado, 

adicionando-se ou não micronutrientes e o enxofre elementar. 
Atualmente, um dos produtos possui óxidos silicatados de micronutrientes, os quais 

são obtidos juntamente na fusão para a obtenção do termofosfato magnesiano, produtos estes 

denominados comercialmente de YOORIN MASTER  com 6% de S. 
As composições químicas dos produtos oferecidos no mercado são: 

 
 

CARACTERÍSTICA % PRODUTOS 

MG ZN B MASTER 1S MASTER 2 S 

P2O5 TOTAL 18,0 17,0 17,0 17 17 

MgO 11 11 11 15 12 

CaO 28 28 28 28 25 

SiO2 25 25 25 25 25 

Zinco - 0,5 0,4 a 1 0,55 0,5 

Boro - - - 0,1 0,2 

Manganês -  - 0,12 0,4 

Molibdênio -  - 0,006 0,005 

Cobre -  - 0,05 0,2 

Enxofre -  - 6 6 

 

Sua fórmula química é:  3 MgO.CaO. P2O5.3 (CaO.SiO2)  
A fórmula estrutural é: 3 MgO   

                                                                            P2O5 . 3 (CaO.SiO2) 
                                      CaO                 

                                                                                                    ligação amórfica 

 
Quanto a granulometria, o pó passa 75% em peneira ABNT nº 100  ( abertura de 

malha de 0,15mm) e o granular passa 100% em peneira ABNT n° 20 (abertura de malha de 
0,84mm). 

O fósforo é solúvel em ácido cítrico a 2% (1:100); o produto é insolúvel em água e 

apresenta característica alcalina, com pH ao redor de 8.0. 
O aquecimento e o resfriamento rápido fazem com que desapareçam os cristais 

inicialmente existentes, os quais não têm tempo suficiente para recristalização. 
A figura 2 apresenta a ilustração da “estrutura” dessa fase vítrea, observando-se 

cadeias de polissilicatos de alguns polímeros de SiO4; o fósforo apresenta-se na forma de 

ânions ortofosfato-H2PO4
-, porém, como este íon é proveniente de ácido mais forte que o íon 

silicato, o mesmo apresenta-se isolado no vidro, enquanto o silicato está polimerizado. Os 

teores de Al2O3  e Fe2O3  são baixos e suas influências nas características do termofosfatos não 
são significativas. 
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FIGURA 2: “Estrutura” do termofosfato magnesiano fundido. 

 
 

Além do fosfato de rocha usado como matéria prima, tem-se também a serpentina – 

Mg6Si4O10(OH)8 e a olivina - (Mg, Fe)2 SiO4, além do quartzo ou sílica (SiO2  ). 

A serpentina decompõe-se a cerca de 650 ºC, perdendo água combinada e entre 800 e 
900 ºC, forma-se a forsterita (Mg2SiO4) e, a temperaturas mais altas, transforma-se em 

enstatita  (MgSiO3) pela absorção de sílica do sistema.  
A existência de substâncias cristalinas do produto prejudica a sua solubilidade, assim 

sendo, as operações de fusão e resfriamento devem ser efetuadas de maneira eficiente, para 

minimizar a quantidade de cristais presentes no produto. 
Na fusão, a viscosidade do material no estado líquido é influenciada por certos 

componentes do termofosfato magnesiano fundido. 
Quando a viscosidade do líquido é alta, há dificuldades de escoamento o que prejudica 

a operação de resfriamento, tornando-a mais lenta, causando diminuição da solubilidade do 

produto. Os fatores que influenciam a viscosidade do líquido são: teor de Al2O3 e a razão 
molar entre os teores de MgO e SiO2. 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

14 

 

 

4. LEGISLAÇÃO E PROPRIEDADES FÍSICAS 
 
 

 
O termofosfato, de acordo com a legislação vigente, deve ter suas partículas 

passando75% em peneira de 0,15mm de abertura de malha ABNT nº 100, de acordo com a 

Portaria nº 1 de 04/03/83, publicada no DOU de 09/03/83; por outro lado, a Portaria n° 001 de 
22/05/84, publicada no DOU de 24/05/84, considera também o termofosfato magnesiano 

grosso, o qual deve possuir teores mínimos de 17% de P2 O5 total, 11% de P2O5 solúvel em 
ácido cítrico a 2% (1:100) e 7% de Mg (11,7% de MgO), e que 100% passem em peneira de 
0,84mm (ABNT nº 20). 

Qualquer um dos termofosfatos magnesianos na forma de pó, deverá ter um mínimo 
de 14% de P2O5 extraído por ácido cítrico a 2% na relação de extração de 1:100. 

A legislação japonesa, a partir de 1973, para os termofosfatos, exige que 100% passem 
na peneira de malha 2,00mm (ABNT nº 10) e que possuam no máximo, 0,00015% de cádmio 
(Cd) para cada acréscimo de 1% de fósforo solúvel em ácido cítrico a 2% (1:150), a 

temperatura de 30ºC e agitados por 60 minutos. A fração destinada a determinação de análise 
química, deve ser moída e passada totalmente em peneira com abertura de malha de 0,21mm. 

SILVA (1987), estudando o efeito do superfosfato triplo e do termofosfato sobre a 
produção e qualidade nutritiva do sorgo sacarino em latossolo vermelho-escuro distrófrico, 
aplicando 60 e 120 kg/ha de P2O5, concluiu que não houve diferenças entre os termofosfatos 

acabado (fino), semi acabado e o grosso nessas avaliações. 
SFREDO et al. (1982), estudando o efeito da intensidade de moagem do termofosfato 

Yoorin sobre a disponibilidade de P para a soja, aplicando as doses de 0-80-160-320 e 640 
kg/ha de P2O5 concluíram que o Yoorin comercial (pó) e o com partículas mais grosseiras 
foram capazes de elevar os teores de Ca e de Mg do solo, eliminando, concomitantemente, a 

acidez nociva causada pelo Al trocável e que as produções de matéria seca foram as mesmas 
para as duas granulometrias. 
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5. O FÓSFORO NOS SOLOS BRASILEIROS 
 
 

O maior problema de fertilidade do solo no Brasil refere-se ao fósforo: além de nossos 
solos serem paupérrimos, os mesmos são altamente fixadores desse nutriente. 

O fósforo total pode ocorrer desde valores menores que 0,012% de P2O5, até valores 

acima de 0,50% e isto equivale, na camada arável, de 200 até 1.000 kg/ha de P2O5, mas isso 
tem pouca importância para a agropecuária, pois, a maior parte deste fósforo não está 

disponível para as plantas. 

O íon ortofosfato (H2PO4

-
) solúvel em CNA mais água reage, principalmente, com o 

ferro, alumínio, cálcio e manganês, formando compostos de baixa solubilidade. Também, 
reage com os minerais de argila, particularmente a caolinita (argila com grade cristalina de 
1:1, entre SiO2: Al2O3), formando ligações de alta energia, as quais dificultam a 

reversibilidade, fenômeno esse denominado de “fixação” (VOLKWEISS & RAIJ, 1977). 
Apesar desses teores elevados de P total, a parte aproveitável ou disponível para as 

plantas pode chegar, às vezes, a 0,1 ppm (partes por milhão), o que é um valor baixíssimo. 
A seguir, na figura 3, vê-se o fluxo de liberação/fixação de P para as plantas. 

 

 

 
 

 
 FIGURA 3: Diagrama mostrando a relação entre as frações de fósforo não lábil e lábil, e o 

fósforo da solução do solo. Adaptado de ISMA-Handbook on phosphate 

fertilization, 1978. 
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Existe um equilíbrio entre o P da solução e o existente na fase sólida, porém, a todos 

os fosfatos que podem se “dissolver”, dá-se o nome de “fosfatos lábeis” ou disponíveis. 
Devido aos baixos teores de P na solução do solo e a forte interação destes com a 

fase sólida do solo, esse nutriente é condicionado a uma baixíssima mobilidade e para a 
absorção pelas plantas, tem que ocorrer o processo de difusão, o qual representa um 
gradiente de concentração de P na solução do solo, existindo teores mais baixos próximos 

das raízes devido ao processo de absorção do elemento e, portanto, remoção da solução do 
solo, fazendo com que o elemento migre de regiões de concentrações mais altas, perto das 

superfícies das partículas do solo, até os locais de concentração menores, na superfície das 
raízes. 

Esses caminhamentos ocorrem em distâncias microscópicas e como o volume das 

raízes das plantas, em geral é menor que 1% do volume total do solo, os “cilindros” de 
absorção em torno das raízes não atingem o solo todo e daí é que vem a necessidade de que 

existe no solo bem mais fósforo que as plantas necessitam. 
Quimicamente, tem-se a seguinte dissociação do ácido fosfórico (H3PO4): 
 

H3PO4                           H
+  + H2PO 4 

-                             H+ + HPO4
- -                       

H+ + HPO4
---

 
   ( 1 )                         ( 2 )                                   ( 3 )                                    ( 4 ) 

            (1) Ácido fosfórico           (2) Íon ortofosfato (solúvel)  ou monocálcico 
            (3) Fosfato bicálcico          (4) Fosfato tricálcico 

A medida que a equação da reação tende para a direita, significa que se está 
diminuindo a acidez do solo, seja pela calagem ou por qualquer outro material corretivo. A 
forma predominante em nossos solos, pela acidez dos mesmos, é o íon monocálcico ou 

ortofosfato, o qual é o “solúvel” e absorvido pelas plantas. Esse íon é encontrado nos 
superfosfatos simples, duplo ou trinta, triplo e parcialmente acidulado, bem como no MAP – 

fosfato de monoamônio (NH4H2PO4). Devido a acidez dos solos, ao se empregar o DAP – 
fosfato de diamônio [ (NH4) 2 HPO4 ], imediatamente no solo, o mesmo passa a monocálcico. 

Quando a acidez vai diminuindo, se chegar a um pH em água ao redor de 7,5 (pH de 

7,0 em CaCl2 0,01 M), o teor de cálcio em solução fica tão elevado, que o íon ortofosfato (2) 
passa a íon tricálcico (4), forma esta altamente insolúvel, processo esse denominado de 

retrogradação. Uma fonte muito comum e usual de tricálcico são os fosfatos naturais ou de 
rocha, denominados de apatitas e fosforitas. 

Deve-se citar que essas fosforitas e apatitas são matérias primas fundamentais para o 

obtenção de todos os adubos fosfatados, solúveis em CNA  +  água e em ácido cítrico: 
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De acordo com o valor pH do solo, tem-se a seguinte fixação de P pelo Fe, Al ou Ca ( 

figura 4): 
 
 

 

 
                       FIGURA 4: Fixação do P no solo. 
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    (Gesso) 

Superfosfato Triplo = 3Ca (H2PO4)2 
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DAP = (NH4)2HPO4 

Fosfato parcialmente acidulado 

Termofosfato magnesiano (Yoorin) 

Fosfato natural moído 
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Em função do exposto, vê-se que o fosfato natural e o Yoorin não são fixados no solo, 

pois os mesmos não possuem a forma de íon monocálcico ou ortofosfato (H2PO4
-
) a qual é 

solúvel em água, então, a medida que o tempo passa, a solubilidade do Yoorin aumenta, 

intensificando seu poder residual.  
 

Tabela 1: (Embrapa – CNPAF – Goiânia,GO ) – 1996 – Sistema Barreirão 
 
 

 “Efeitos de aplicação de doses proporcionais de termofosfato (YOORIN) e de formulação 

comercial (04-30-16), no arroz e na avaliação da forrageira B. brizantha, no teor de fósforo 

no solo.”  

 

 

 

YOORIN: 4-30 -16 
 

TEOR DE P SOLO (ppm) 

   0:100 1.1 

20:80 1.2 

40:60 1.7 

60:40 2.5 

80:20 2.7 

                       100:0 2.8 

0:100(C/ micro) 1.1 

TESTEMUNHA 1.0 

Fonte:Adaptado de: (Embrapa – CNPAF – Goiânia,GO ) – 1996 – Sistema Barreirão. 

 
 
 
Característica do solo:  LVE 

pH P Ca + Mg K Zn Cu Fe Mn M.O. 

5.7 0.4 0.7 meq / 100g 86 ppm 0.4 2.4 209 38 1.9% 

Fazenda Barreirão, Piracanjuva, GO. 

 
 

A presença de silicatos e seu poder de aumentar o pH do meio atenuam o processo de 
fixação de uma maneira significativa. Pode-se dizer que a fonte de P via termofosfato é como 
uma “irrigação por gotejamento”, isto é, as plantas vão tendo o fósforo à disposição, conforme 

as suas necessidades. 
Como observação geral, poder-se-ia concluir que os termofosfatos “funcionam” 

melhor quando são mais finos, em solos ácidos, argilosos e ricos em matéria orgânica, porém, 
devido a alta solubilidade em ácido cítrico em relação ao total de P2O5 (92% do total), a 
eficiência do mesmo é bastante elevada, mesmo que se considere culturas anuais e de ciclo 

curto, como as olerícolas. 
Devido a sua propriedade alcalina, pois possui 28% de CaO e 11% de MgO, o mesmo 

neutraliza a acidez do solo, porém, esse fato somente deve ser levado em conta pelo agricultor 
ou pecuarista, se este utilizar esse produto a lanço e incorporado por todo o volume de solo, 
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pois, se o solo for muito ácido ou até álico, o termofosfato somente iria corrigir a acidez no 

sulco de semeadura ou de plantio ou na cova de plantio, então, ter-se-ia, o tal  do “efeito 
vaso”, isto é , as raízes não teriam grandes possibilidades de expansão devido ao excesso de 

acidez ou de alumínio livre ao redor da cova ou  sulco. Essa aplicação a lanço é denominada 
de fosfatagem. Deve-se citar também aqueles que utilizam o produto em menor quantidade, 
como manutenção objetivando a fosfatagem gradual. Não se deve esquecer de que a 

recomendação de termofosfato como neutralizante de acidez do solo ou corretivo da acidez 
somente é, economicamente, inviável para certas condições brasileiras, cuja área necessita 

alta quantidade de corretivo de acidez. Neste caso, deve-se equilibrar fazendo-se do uso 
também do calcário. Por outro lado, quando se utiliza o termofosfato na adubação, deve 
sempre lembrar do seu efeito neutralizante da acidez, reduzindo a quantidade necessária de 

calcário. 
SOUZA (1993) estudou os efeitos de três doses de P2O5 como termofosfato Yoorin, 

em dois latossolos (LR e LEa) e com 4 épocas de incubação (0-20-40-60 dias) doses essas 
equivalentes a 0-500 e 1.000 kg/ha de P2O5, concluindo que os teores de P aumentaram 
respectivamente para LR e LEa de 6 e 2 ppm para 44 e 95 ppm; os de Ca, 1,1 e 0,6 para 4,1 e 

3,2 meq/100 cm3 e os de Mg, de 0,8 e 0,4 para 2,9 e 2,5 meq/100 cm3 ; o pH em água de 4,0 e 
5,2 para 5,8 e 6,5 (ppm = mg.  dm-3 e meq x 10= mmolc). 

SANTOS & BICUDO (1988), estudando as doses de 0-100-200 e 400 mg. kg-1 de 
P2O5 na forma de termofosfato magnesiano (Yoorin BZ) e por um período de incubação em 
vasos de 30-60-90 e 120 dias e com 3 solos (AQ, LR e LVE), concluíram que os maiores 

teores de P no LR (98,48) e no LVE (54,02) foram conseguidas com a dose de 400 mg e na 
AQ (43,86) com a dose de 100. Também o maior valor pH (7,2) e a maior saturação por bases 

(87) foi para a dose de 400 mg de P2O5 aos 90 dias para a AQ. Para Ca e Mg a dose de 200 
mg para os 3 solos elevou esses teores para a classes de fertilidade do solo considerados altas, 
já para a dose de 100 mg e aos 30 dias de incubação. 
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6. SILÍCIO: RELAÇÃO SOLO: PLANTA 
 
 

A maior parte das rochas que formam a crosta terrestre são constituídas de minerais 
contendo silicatos, dos quais, o silício (Si) é o constituinte elementar mais importante. O Si 
representa no mundo mineral o papel equivalente ao carbono (C) no mundo biológico. 

Apesar do Si não ser reconhecido como nutriente vegetal, (micronutriente benéfico na 
nova proposta de legislação de fertilizantes), em vários casos tem sido demonstrado o seu 

efeito benéfico, como para o arroz, milho, pepino e a cana-de- açúcar. Por exemplo, para o 
arroz, para uma produção de 3t de grãos tem-se 9t de matéria seca (MS) total e se analisar 
essa MS, encontrar-se-á: 90 kg de N (nitrogênio), 34 kg de P2O5 (fósforo) e 200 kg de Si 

(silício). Ele é forte candidato para a lista dos micronutrientes; em algumas espécies pelo 
menos satisfaz o critério indireto de essencialidade. 

O íon silicato não substitui o fosfato na planta, porém, a sílica (SiO2), favorece a 
absorção do fósforo como resultado da troca de íons fosfato pelo ácido silícico (H2SiO3) no 
próprio solo, diminuindo a fixação. Também a sílica diminui os efeitos da toxidez provocada 

pelo excesso de ferro e de manganês, pois na presença da sílica, os íons ferroso (Fe2+) e 
manganoso (Mn2+), os quais são solúveis, são oxidados pelas raízes e depositados à sua 

superfície, tornando-se insolúveis. 
A sílica interfere na absorção e utilização de boro pelas plantas, reduz o processo de 

transpiração e aumenta a resistência das gramíneas à penetração de fungos patógenos e 

insetos; essa resistência tem sido atribuída à barreira física das células epidérmicas 
silicificadas. O silício também diminui o dano causado à planta por concentração salina 

exagerada, diminuindo a absorção excessiva de cloreto de sódio. 
O silício é absorvido por fluxo de massa ou fluxo massal, isto é, pelo caminhamento 

de água no solo em direção às raízes ou do íon nessa água sendo levado pelo xilema através 

da solução aquosa do solo. 
Quanto ao teor nos solos, a sílica solúvel decresce na seguinte ordem: TE (terra roxa 

estruturada), com 22 ppm, de 0-19 cm de profundidade, LR (latossolo roxo), com 8,92 ppm 
de 0-8 cm e 9,32 ppm de 8-23 cm, Pln (Podzolizado Lins e Marília, variação Lins) com 4,57 
ppm de 0-15 cm, LEa (latossolo vermelho-escuro, textura média) com 6,38 ppm de 0-23 cm; 

Pml (Podzolizado Lins e Marília, variação Marília) com 3,29 ppm de 0-21 cm e HI 
(Hidromórfico), com 0,73 ppm de 0-10 cm e 0,24 ppm de 10-30 cm. 

Quanto a reação dos silicatos no solo (SiO3
=) tem-se como forma geral xSiO2.yH2O, 

cujos sais são bem conhecidos e que correspondem ao ácido ortossilícico (H4SiO4 = SiO2 . 
2H2O) ou ácido metassilício (H2SiO3 = SiO2 . H2O). 

Somente os silicatos de metais alcalinos são solúveis em água, os quais se hidrolizam 
em solução aquosa e apresentam reação alcalina: 
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CaSiO3 + H2O                                                 Ca2 + SiO3
2- 

MgSiO3 + H2O                                                  Mg2 + SiO3
2- 

SiO3
2-

 + H2O (solução do solo)                                       HSiO3
- 

+ OH
-
 

HSiO3
- 

+ H2O (solução do solo)                                      H2SiO3  +  OH
- 

 

Seus equivalentes a carbonato de cálcio (E CaCO3) são: silicato de cálcio (CaSiO3), 

com 58,08 g por equivalente-grama (e.g) é de 0,86; silicato de magnésio (MgSiO3) com 50,20 
g/e.g, é de 1,00; então, as capacidades de neutralização são de 0,86 vez e 1,00 vez a do 
CaCO3. 

Suponha-se que se tenha 58,9% de CaSiO3 e 23,6% de MgSiO3, então, o equivalente 
do CaCO3 é: (58,9  x  0,86)  +  (23,6  x  1,00) = 74,3%. 

Também a solubilidade do silicato de cálcio é baixa, equivalente a 0,095 g/L a 17 ºC. 
Em solos ricos em Al3+ tem-se: 

 

CaSiO3                                                 Ca2+   +   SiO3
2- 

X-Al3+   +    Ca2+                                            X- Ca2+    +     Al3+   (X=argila do solo) 

2H+   +     SiO3
2-                                         H2SiO3 

Al3+ + 30H
-                                Al (OH)3 - precipitado (equação de  reação 

simplificada.) 
 

Para a obtenção do Yoorin, a equação da reação de formação é: 
 
3 [Ca3 (PO4) 2 . CaF2   + 2 [3MgO.2SiO2]              

         3 [(CaO.2MgO) P2O5   +  2CaO.4/3 SiO2]  + CaF2 

 

Esse produto possui 25% de SiO2. 
Quanto aos teores de silício (Si) em culturas, tem-se os seguintes dados de pesquisas: 

 

1) Cana-de-açúcar (médias de 11 clones): para o bagaço, 0,41% e para as 

folhas 1,51% (% x 10 = g.kg 
-1) 

2) Milho (17 cultivares e híbridos): folhas + colmos, com 0,67%; palhas, com 
0,28%; sabugos, com 0,14% e os grãos, com traços. 

3) Arroz: irrigado e com 5 cultivares: folhas + colmos, com 4,82%, cascas 

com 8,54% e grãos, com traços; de sequeiro e com 10 cultivares: folhas + 
colmos, com 1,55%, cascas com 2,05% e grãos com traços. 

4) Aveia (1), centeio (1) e trigo (6 cultivares): folhas + colmos, com 0,92%; 
cascas, com 2,30% e grãos, com traços. 

5) Sorgo granífero (5), vassoura (3) e forrageiro (3 cultivares): folhas + 

colmos com 0,94%; panículas, com 0,75% e grãos, com 0,47%. 
6) Bambus  (21 espécies): folhas, com 3,67% e colmos, com 0,34%. 

7) Gramíneas forrageiras ( 8 espécies): média de 1,64% da matéria seca total. 
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BARBOSA FILHO et al.(1998) estudando a resposta do arroz de sequeiro à aplicação 

de silício, em condições de vaso, concluíram que houve resposta significativa do rendimento 
de grãos e teor de Si na palha e casca; o maior rendimentos de grãos foi obtido com a 

aplicação de 3g/vaso de SiO2 (1t.ha
-1), representando aumento de 22% de rendimento em 

relação a testemunha (5,0 g/planta contra 4,1g). No experimento de campo, foi também 

observado o efeito do Si no aumento do pH, na disponibilidade de nutrientes no solo, no 
número de grãos cheios/panícula e na absorção de Si pelas plantas; não houve resposta 
significativa na produção de grãos. 

KORNDÖRFER et al. (1999) avaliando o efeito do silicato de cálcio nos teores de Si, 
Ca e pH de quatro solos em condições de cerrado e no rendimento do arroz cultivado em 

vasos, concluíram que os teores de Si, Ca e os valores pH aumentaram, sendo que a produção 
relativa de arroz foi dada pela seguinte equação: Y= 142,37 – 164,31/x0,5 ; R2= 0,81**. 

Segundo KORNDÖRFER et al. (1999) tanto os parâmetros do solo como os das 

plantas de arroz foram significativamente afetados pelas fontes e doses de Si utilizadas (tabela 
2). Durante os estágios iniciais (3 semanas), diferenças no hábito de crescimento (plantas mais 

eretas), altura da planta, produção de matéria verde e coloração das folhas do arroz, foram 
mais favoráveis nos tratamentos com silicato de Ca, Wollastonita, e termofosfato, se 
comparados com as demais fontes. Todas as fontes de Si “solúveis” aumentaram o pH do 

solo. 
 

Tabela 2. Efeito de fontes de Si, nas características químicas do solo e na concentração 
de Si na planta de arroz. 

 

FONTES Dose - Si Si -Planta 
Solo 

pH Si P Ca 

 Mg kg
-1

 g . kg
-1

 (H2O) Mg kg
-1

 cmolc dm
-3

 

Testemunha 0 11c 4,6c 5c 20d 1,8b 

TTeennnneessssee  SSllaagg  500 14b 5,4b 53b 46b 4,4a 

WWoollllaassttoonniittaa  500 22a 5,7ab 58b 34c 4,4a 

MMiinnaass  LLiiggaa  500 15b 5,8ab 8c 37c 2,1b 

SSiilliiccaattoo  MMgg  500 7d 4,8c 9c 37c 1,9b 

TTeerrmmoo  YYoooorriinn  500 20a 6,2a 107a 345a 4,5a 

        Adaptado de Korndörfer & Gascho, 1999 
 

Na figura 5, observa-se a representação esquemática da penetração de uma hifa na 
camada epidérmica foliar e a ação do Si, afetando a penetração e a colonização do fungo. 
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FIGURA 5. a) Corte transversal do limbo foliar de monocotiledônea (Bidwel, 

RGS, 1974). b) Desenvolvimento de hifa de fungo em tecido foliar sem 

acúmulo de sílica. c) Camada de sílica abaixo da cutícula dificultando o 

desenvolvimento da hifa. 

 

 

Os silicatos promovem nas plantas: 

 

- Maior absorção de Si; 
- Maior absorção de Ca e Mg; 

- Redistribuição do Mn na planta; 
- Maior resistência da parede celular; 

- Maior resistência ao acamamento; 
- Folhas mais eretas, com maior taxa fotossintética; 
- Maior resistência ao ataque de doenças (fungos principalmente) 

- Maior resistência ao ataque de pragas (sugadores e mastigadores) 
- Redução dos efeitos da geada; 

- Evapotranspiração regulada (menor perda de água); 
- Aumento da produtividade. 
 

Os silicatos promovem nos solos: 

 

- Correção da acidez (aumento no pH); 
- Aumento dos teores de Ca e Mg; 
- Aumento da disponibilidade de fósforo (P); 

- Redução do efeito tóxico do ferro (Fe), manganês (Mn) e alumínio (Al); 
- Aumento do teor de Si (com efeito residual); 

- Aumento da saturação por bases. 
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7. MODO DE AÇÃO DO YOORIN 
 
 

 
A maioria dos técnicos em agropecuária, ao saberem que o Yoorin é insolúvel em água 

e solúvel em ácido fraco (cítrico a 2% na relação de extração 1: 100), pensam que seu efeito é 

semelhante aos fosfatos naturais, incluindo os reativos (Marrocos, Argélia, Tunísia e Israel), 
mas, ao contrário disso, o efeito inicial do Yoorin, na prática, é bem mais rápido que o de 

qualquer outro similar, pelas seguintes razões: 
1º) As partículas coloidais do solo têm cargas eletronegativas em sua área superficial e 

ao redor deles ficam atraídos íons positivos como o Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, H, etc., formando 

com isso a camada denominada de “dupla camada iônica”, dando a seguinte configuração 
esquemática (figura 6):  

 
 
   +      
        
   + +     
       
   + - +    
      
   + - - +   
     
   + - - + +  
    
COLÓIDE   + - + - + + 
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   + - +    
      
   + +     
       
   +      
        

 
FIGURA 6: Cargas eletronegativas de um colóide. 

 

 
2º) O Yoorin possui uma textura de massa básica que não contém elementos 

cristalinos e sim uma estrutura vítrea composta por fósforo molecular simples, de 2 a 5 

moléculas  de sílica ligadas em forma de correntes de ligações iônicas fracas de oxigênio (O) 
com Mg ou Ca. 

3º) Quando se aplica o Yoorin num solo com acidez elevada, o contato deste com o 
solo provoca o desprendimento do hidrogênio iônico do colóide encontrado na superfície, 
para assim aderir com o Mg e o Ca, numa troca de posições (figura 7): 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

25 

 

 

 
FIGURA 7: Reação do Yoorin num solo com acidez elevada. 

 
 

Após essa troca, o fósforo remanescente desprende-se do Yoorin junto com a sílica, 
tornando-se solúvel ao entrar em contato com os ácidos fracos, tais como o ácido carbônico e 
outros ácidos orgânicos (ácido cítrico, maleico, oxálico, tartárico) e minerais diluídos, sendo 

absorvido pelas plantas. 
O fósforo liberado desta maneira, num ambiente previamente condicionado, tem 

menos chances de ser imobilizado no solo, na presença do Fe e do Al. 
A dissolução do Yoorin em contato com o sistema radicular das plantas é (figura 8):  

 

 

 
FIGURA 8: Dissolução do Yoorin no solo. 
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Isto ocorre porque as substâncias segregadas que se encontram na superfície das raízes 

e na sua proximidade estão com cargas eletropositivas, possibilitando que o Yoorin aja da 
mesma maneira ao entrar em contato com o colóide do solo, além do que, também ocorre a 

absorção direta pelas raízes das plantas. 
4º) Os íons Ca e Mg também agregam os colóides do mesmo, facilitando a 

estruturação do solo e com isso, a aeração da rizosfera, havendo também uma multiplicação 

dos microrganismos aeróbicos, que aceleram a decomposição da matéria orgânica. 
Não se deve esquecer de mencionar que um solo melhor estruturado, retém mais água 

e que, na decomposição da matéria orgânica, aparecem ácidos húmicos, os quais melhoram 
também a estrutura do solo e a retenção iônica do  mesmo.  

Atualmente, existe no mercado, um tipo de Yoorin (Master S) com 6% de enxofre 

elementar e este nutriente, pela oxidação, potencializa o efeito desse termofosfato, além de 
fornecer enxofre às culturas: 

(MALAVOLTA, 1949): 
 

2 S + 2H2O + 3 O2                       2H2SO4 ( G° = -238,820  cal)  

 
A equação de reação completa é: 

 
S0             S2O3

2                      S4O6
2-                      SO3

2-                       SO4
2- 

 

 

Esse processo de oxidação é muito rápido, sendo realizado principalmente pelas 

bactérias do gênero Thiobaccillus, sendo que o valor pH em água pode diminuir para menos 
de 5,0, em decorrência da formação do ácido sulfúrico (MALAVOLTA,1976). 

ALBERNAZ (1999), testando os efeitos de doses de enxofre elementar e de períodos 
de incubação para a soja semeada em vasos, concluiu que o teor de enxofre no solo 
aumentou com a dose e com o período de incubação, porém, a dose de 24 kg/ha de S e no 

período de 10 dias, já foram suficientes para fornecer sulfato no solo. 
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8. USO DO YOORIN POR CULTURAS 
 

 
 

Na década de 60, o uso do Yoorin no Brasil era bastante conhecido pelos horticultores 

em função dos excelentes resultados obtidos em outros países produtores e consumidores. 
Já na década de 70, em virtude da abundância de recursos oferecidos pelo governo, 

com financiamentos de investimento, houve um incentivo aos agricultores para utilizarem o 
Yoorin como fosfatagem. 

Atualmente, os cereais, como também a cultura da soja representam entre as que mais 

utilizam o Yoorin. Vale observar que outras culturas como a cana-de-açúcar, café, citros e 
pastagem, também estão participando significativamente no aumento do consumo, de uma 

maneira bastante notória, motivados pelos bons resultados agronômicos. O seu uso neste caso, 
tem sido voltado para a adubação de manutenção e fosfatagem gradual. 

Em ordem decrescente, as culturas que mais utilizaram Yoorin em 2002 foram: soja  

>> citros  > cana  > pastagem  >  café  >  batata  >  feijão  >  hortaliças. 
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9. EXTRAÇÃO DO FÓSFORO DOS TERMOFOSFATOS 
 
 

 
Para o Brasil, ainda faltam mais estudos principalmente sobre os extratores utilizados 

para o P do solo. 

No estado de São Paulo, adota-se o método da resina e em outros Estados, extratores 
ácidos, como o Bray 1 (NH4F  0,03 N  +  HCl  0,025 N) e 2 (NH4F  0,03 N  +  HCl  0,10 N) e 

Melich (H2SO4      0,025 N  +  HCl   0,05   N). Em alguns casos, a literatura cita o Bray-Kurtz 
modificado (NH4F  0,1  N  +  HCl  0,1  N). 

Quando se aplica o termofosfato ao solo, acredita-se que se deva estudar melhor qual 

extrator é o mais adequado para as correlações com a produção; tudo indica que a resina não é 
a mais adequada. Como fertilizante, o fósforo é expresso como P2O5 total e extraído em ácido 

cítrico a 2% na relação de 1:100, a temperatura de 25ºC, agitando durante 30 minutos. 
A ação do ácido cítrico como extrator do P do adubo é:  
 

 H3Citr + H2O        H2Citr 
-
 + H3O+  + H2O        HCitr2 - + H3O+  + H2O        Citr3 - + H3O+ 

 

Esse ácido a 2% possui pH de 2,30 e é representado pela seguinte fórmula estrutural: 
 

 
    OH  O 
     C 

  OH  H  H  O 
   C C C C C 

   O  H  H  OH 
     OH 
 

 
Ácido 2 hidróxi 1-2-3 propanotricarboxílico, o qual é incolor, fusível a 153ºC, de 

sabor agradável, solúvel na água e no álcool. Devido aos ânions Citr3 -  e   Hcitr 2 - , também o 

Mg, Fe, Mn e Cu  são complexados por esses. 
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10. AÇÃO FERTILIZANTE DO TERMOFOSFATO 
 
 

 
Para melhor entendimento desse capítulo, adotar-se-á a divisão por culturas e em 

ordem alfabética, bem como discutir-se-á, inicialmente, os estudos com extratores 

empregados. 
 

10.1. EXTRATORES EMPREGADOS 
 
Apesar da lei exigir a extração em ácido cítrico a 2% (1:100) sabe-se que, ALCARDE 

& PONCHIO (1980) concluíram que o termofosfato Yoorin apresenta também solubilidade 

elevada na solução neutra de citrato de amônio. De um total de 17,7% de P2O5, esse 
fertilizante apresentou 16,3% solúveis em ácido cítrico a 2%, 11,3% em ácido fórmico a 2% e 

13,4% em citrato de amônio neutro, quando a relação de extração era de 1:100; a medida que 
a relação aumentou para 1:1.000, o P extraído por citrato neutro de amônio passou de 13,4% 
para 16,6%. Esses dados vêm a confirmar que a legislação necessitaria ser alterada em função 

de melhores e mais estudos sobre esses extratores (figura 9) : 
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FIGURA 9:  Solubilidade do fósforo, em porcentagem de P2O5 calculado em função do teor 

total, dos materiais fosfatados na solução de ácido cítrico a 2%, em várias relações 

entre o peso do material e o volume da solução extratora. 

                      (Adaptado de ALCARDE & PONCHIO, 1982) 

 
 

ALCARDE & PONCHIO (1982), estudando a extração com soluções de citrato de 
amônio a diferentes valores pH (3,0-5,0 e 7,0) concluíram que a solubilidade do termofosfato 

Yoorin aumentou com a diminuição do pH da solução. De um total de 17,7% de P2O5, 
extraíram 13,4% em pH 7,0; 15,8% em pH 5,0 e 16,0% em pH 3,0 (figura 10 e quadro 1). 
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Quadro 1.
pH

7,0      5,0       3,0       
%

Olinda 25,3    1,3      8,0       11,5      

Abaeté 23,9    1,1      4,4       7,8       

Patos de Minas (Phosnat) 22,0    2,8      6,8       11,5      

Alvorada 30,0    2,1      7,4       12,0      

Alvorada (Socal) 36,5    3,0      13,7      18,3      

Ipenama 39,9    1,7      4,2       6,2       

Jacupiranga 33,3    0,3      2,5       4,2       

Araxá 36,5    1,9      6,0       8,9       

Catalão (Metago) 37,3    0,1      3,6       4,4       

Catalão (Brasimet) 37,3    1,4      3,6       6,1       

Tapira 37,1    2,2      4,1       6,0       

Maranhão 30,0    15,5    10,9      21,5      

Fospal (Rhodia) 32,4    6,6      5,4       21,4      

Termofosfato IPT 27,8    7,9      9,7       11,3      

Termofosfato Yoorin 17,7    13,4     15,8      16,0      

(Adaptado de ALCARDE &

PONCHIO, 1982)

TotalFosfatos

Solubilidade do fósforo

(P 2 O 5 ) dos materiais

fosfatados na solução de

citrato de amônio de

diferentes pH na relação

1:100. 

 
 

 
           FIGURA 10: Variação da solubilidade do fósforo dos materiais fosfatados na solução de citrato 

de amônio de diferentes pH. (Adaptado de ALCARDE & PONCHIO, 1982). 
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10.2. CORREÇÃO NA ACIDEZ DO SOLO E TEOR DE P 
 

Devido à propriedade alcalinizante do Yoorin, seu efeito em elevar a saturação por 
bases, abaixando ou eliminando o Al3+ e elevando conseqüentemente, o valor pH, é 

bastante citado na literatura. 
DEFELIPO et al. (1978), incubando solo em Yoorin por 60 dias, determinaram que 

o teor de Ca2+, foi de 0,66 para 3,0 meq/100 cm3, quando elevaram as doses de 1,5 para 6,0 

t/ha; o Mg2+ de 0,5 para 2,0 meg/100 cm3; o P, de 38,4 para 200,8 ppm (HCl  0,05N   +  
H2SO4   0,025N na relação de 1:10 solo: extrator ) e o Al3+ decresceu de 0,40 para 0,08 

meq/100 cm3 . Quanto aos valores pH, a figura 11 representa o efeito do Yoorin quando 
comparado com CaCO3, fosfato de Araxá e superfosfato simples. 

EMBRAPA (1976) aplicando 200-1.000 e 2000 kg/ha de P2O5 como Yoorin, num 

latossolo vermelho escuro, após 24 dias de incubação, elevaram o pH do solo de 5,0 para 
7,3. 

 

 
 

FIGURA11: Curva de resposta do pH x dose de tratamento de CaCO3, superfosfato simples, 

fosfato de Araxá e termofosfato. 
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SOUZA (1993), obteve a diminuição de Al3+ de 1,35 meq/100 cm3 para 0,20, 

utilizando a dose de 1.380 kg/ha de P2O5 como Yoorin; os teores de Ca2+  +   Mg2+   
elevaram-se de 1,0 meq/100 cm3 para 4,5 meq e a saturação por Al (m%) decresceu de 

70% para 3%. 
ARRUDA NETO (1993), em casa de vegetação e com milho elevou o pH de 3,8 

para 6,3; o teor de P de 4 para 252 ppm (resina); Ca de 0,30 para 4,23 meq; Mg de 0,1 para 

1,95 meq e V%, de 7% para 84%. Foram utilizados 200 ppm de P como Yoorin. 
YASUDA (1989), incubando solos com fosfatados silicatados na disponibilidade de 

fósforo em latossolo vermelho-escuro, álico (LEa), concluiu que Yoosirin (maior teor de 
sílica) proporcionou maior valor de pH, seguido de Yoorin. 

 

10.3. INTERAÇÃO ENTRE SILÍCIO E FÓSFORO 
 
KHAN & ROY (1964) demonstraram que a presença do Si aumentou o 

aproveitamento do P aplicado ao solo, podendo, às vezes, exercer algumas funções do P, 
inclusive substituí- lo parcialmente. 

Segundo PLUCKNETT (1972), a aplicação de silicato aumenta a solubilidade do 

fósforo no solo, diminui a fixação de fertilizantes fosfatados, corrige as deficiências de Ca 
e Mg e aumenta o valor do pH do solo. 

BALDEÓN (1998) cita que o uso de fosfatos silicatados, como o termofosfato 
magnesiano, pode favorecer o aproveitamento do fósforo em solos ácidos, pois o ânion 
inorgânico silicato, é adsorvido quimicamente pelos minerais do solo e pode, em princípio, 

competir com o fosfato pelos mesmos sítios de adsorção. Testou-se esse adubo em 2 solos: 
TE e LR e aplicou as seguintes doses de P: 0-50-100 e 200 ppm de P, nas formas de 
termofosfato, superfosfato triplo e superfosfato triplo mais corretivo da acidez (CaCO3  +   

MgCO3, na proporção de 4:1). Semeou-se o arroz, colhendo a parte aérea aos 75 dias. 
Pelos dados obtidos, determinou-se que o coeficiente de correlação entre produção de 

matéria seca e o silício acumulado foi significativo para dose de 50 mg/kg de P, tanto para 
TE(0,90**) quanto para LR (0,63*); também o P acumulado correlacionou positivamente 
com o Si acumulado (TE= 0,87** para a dose de 50mg e LR= 0,78**, 0,75** e 0,79** 

para as doses respectivas de 50-100 e 200 mg/kg de P). 
 

10.4. EFEITOS EM CULTURAS 
 

a) Alface e alho 

 

NAKAGAWA et al. (1983), avaliando o efeito do termofosfato na fertilidade do 
solo, com a aplicação de 100 e 200 ppm de P, e um solo arenoso (LVA) e outro argiloso 

(LR), utilizando de 6 períodos de incubação, os quais variaram até 105 dias, e tendo como 
planta teste a alface, concluíram que o termofosfato atua como controlador da acidez 
nociva do solo causada pelo alumínio trocável, elevando com isso o pH e diminuindo o uso 

do calcário e elevando a saturação por bases em 2 vezes no LVA e em 4,5 vezes, no LR, 
bem como aumentou a produção de matéria seca. 

YASUDA (1989), estudando em condições de vaso o efeito dos fosfatos silicatados 
na disponibilidade do fósforo em um latossolo vermelho-escuro, álico, localizado em 
Botucatu, SP, e tendo como planta teste a alface, concluiu que  o adubo fosfatado com 

maior teor de sílica (Yoosirin) apresentou os maiores teores de fósforo disponível no solo e 
proporcionou maiores valores pH que o Yoorin e o superfosfato triplo; para a produção de 

matéria seca, o Yoosirin proporcionou maior produção que o Yoorin e este suplantou o 
triplo. Esse melhor efeito dessas duas fontes de silício (Yoosirin e Yoorin) deve-se ao fato 
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de que estes aumentaram o aproveitamento do fósforo pela elevação do valor pH e pela 

competição do silicato com fosfato pelos mesmos sítios de adsorção (HIGSTON et al., 
1968). 

SOUZA et al.(1993), estudando as respostas do tomateiro e da alface a aplicação de 
4 misturas NPK minerais e organo-minerais onde duas continham  termofosfato pó e 
granular, concluíram que as produções de matéria  seca das partes aérea e das raízes 

aumentaram, porém não houve diferença entre essas duas granulometrias do termofosfato. 
O teor de P do solo elevou de 1 para 25 ppm para o pó e para  6 ppm, para o granular . 

BÜLL et al. (1997) estudando o efeito de tipos de termofosfatos Yoorin na cultura  
da alface e em vasos, pela aplicação constante de 200 mg/dm3 (200 ppm), concluíram que 
o magnesiano em pó proporcionou maior acúmulo de P na parte aérea das plantas e que na 

neutralização da acidez do solo os termofosfatos na forma de pó foram mais eficientes que 
o granular. 

 
b) Algodão, alho, amendoim e arroz 

 

REIS (2001) avaliando 2 tipos de Yoorin, verificou que a produtividade de algodão 
em caroço foi influenciada pela aplicação de Yoorin Master 1 e Yoorin B. A figura 12 

ilustra o aumento de produtividade com a aplicação dos tratamentos. Nota-se que a dose de 
400 kg/ha apresentou resposta estatisticamente igual à dose de 800 kg/ha e que o Yoorin B 
apresentou maior produtividade que o Yoorin Master 1. 

 
 

 

FIGURA12: Produção de algodão em função de fontes de Yoorin 
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RAIJ (1986) em um estudo sobre as condições mínimas para que os fosfatos 

alternativos possam, economicamente, competir com o superfosfato, analisou dados sobre 
as culturas do algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho e soja e com os preços de P2O5 

expressos em termos de produtos, concluiu que, no1º ensaio de cana-de-açúcar, apenas o 
termofosfato superou, em eficiência, o superfosfato. 

MACIEL (1983a), estudando adubação fosfatada com fontes solúveis, para a 

cultura de alho em duas doses (200 e 400 kg/ha de P2O5), verificou que a dose de 400 
kg/ha proporcionou maior produção, sendo favorável ao Yoorin que produziu 12.254 kg/ha 

e o superfosfato simples 11.255 kg/ha. 
BÜLL & NAKAGAWA (1987a) estudando o efeito residual do termofosfato 

Yoorin em amendoim, cultivar Tatu Vermelho, concluíram que as diferentes fontes desse 

adubo tiveram efeitos semelhantes para a produção de grãos (kg/ha) bem como para outros 
fatores fenológicos estudados e que essas fontes não tiveram efeito residual em função do 

ensaio anteriormente conduzido com trigo. 
NAKAGAWA et al. (1993), estudando o efeito do fósforo e da calagem em 

amendoim, com o cultivar Tatu e em 4 experimentos, concluíram que, no ano de 1987/88, 

o termofosfato Yoorin proporcionou as maiores produções de vagens e de sementes e que, 
em 1988/89, não constataram efeitos dos adubos. 

SEGUY & BOUZINAC (1993) em ensaio de adubação convencional versus 
termofosfato Yoorin, na cultura de arroz de sequeiro e latossolo vemelho-amarelo da 
região de Lucas do Rio Verde – MT, observaram maior produtividade quando foi aplicado 

2.000 kg de Yoorin Master mais 600 kg/ha de gesso para 3 anos, chegando a produtividade 
do CIAT-20 a 5.000 kg/ha (figura 13). 

 
 

 
FIGURA 13: Produtividade do arroz de sequeiro em função do nível de correção química 

do perfil cultural – Cooperlucas – Lucas do Rio Verde/MT – 1992/93 
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BERTONI et al. (1998) estudaram o efeito do termofosfato Yoorin Master 1 e do 

superfosfato simples nos componentes de crescimento e de produção do arroz irrigado, 
fornecendo 200 mg de P por kg de solo, concluiram que a testemunha (sem P) apresentou 

as menores produções de todos componentes avaliados; as plantas que receberam 
termofosfato apresentaram uma maior produção de grãos cheios (22,89g) e totais (48,65g ) 
que aquelas que receberam superfosfato simples. 

 
c) Batata 

 
MACIEL (1986b) estudando diferentes fontes de fósforo, para a cultura de batata e 

em duas doses (50 e 100 kg/ha de P2O5) obteve a maior produção para a dose de 100 kg/ha. 

Nessa dose, o Yoorin produziu 44.250 kg/ha, o superfosfato simples 33.833 e o fosfato 
natural, 16.042. 

BERTANI et al. (1998), avaliando a eficiência agronômica de fosfatos na cultura da 
batata, testando 3 fontes (superfosfato triplo, termofosfato Yoorin Master 1 e um fosfato 
organo-mineral) e em 3 doses (100-200 e 300 kg/ha de P2O5), concluíram que o triplo e o 

termofosfato, na dose  de 300 kg/ha, propiciaram aumento no crescimento e na 
produtividade, especialmente por elevarem a superfície fotossintética  e o índice de 

eficiência agronômica (IEA) para essas duas fontes equivaleram-se até a dose de 200 
kg/ha. 

 

d) Cana-de-açúcar 

 

ALVAREZ et al. (1965), estudando o efeito de diversos fosfatos na cultura da cana- 
de-açúcar, em solos terra roxa misturada, Massapé-Salmourão e Arenito de Bauru, nas 
doses de 50-100 e 150 kg/ha de P2O5, concluíram que a produção de cana-planta foi de 

49% a mais pelo uso  do termofosfato Yoorin, para o superfosfato simples foi de 35% e 
para o fosfato de Araxá, de 20% (figura 14). 

 
e) Citros 

 

JAMAMI (1996) estudou durante 2 anos (1994/5 e 1995/6) o efeito de adubos 
fosfatados aplicados em pré-florescimento na laranjeira „Pêra Rio‟, enxertada em limoeiro 

Cravo e plantada em fevereiro de 1986. Testou-se a dose de 320g /planta de P2O5, nos 2 
anos agrícolas, e com os seguintes fertilizantes: termofosfato Yoorin BZ pó, Yoorin 
Master–1 pó e granular, Yoorin MG pó e granular e superfosfatos triplo e simples, 

granulados. Pelos dados obtidos observou-se que no 1º ano, apesar de não haver diferenças 
estatísticas entre partes, o Yoorin MG granular produziu 4,51 caixas-peso por planta (40,8 

kg), equivalente a 0,67 caixa-peso a mais que o 2º resultado (Yoorin Master–1  pó ); no 2º 
ano não houve diferenças entre as fontes; nos 2 anos o Yoorin MG pó foi o que mais 
elevou a saturação por bases e o Ca e o Mg na folha e no solo não aumentaram com as 

fontes testadas. 
DELGADO et al. (1998) estudando a adubação fosfatada na formação de pomar de 

citrus, var. Pêra, testaram 3 fontes de adubos fosfatados (termofosfato – T e superfosfatos 
simples – SS e triplo – ST), bem como a mistura de 1/3 T + 1/3 SS + 1/3 ST, concluindo 
que apesar de não haver diferença estatística o termofosfato isoladamente proporcionou 

maior diâmetro do caule aos 6 meses (2,47 cm) e a maior altura das plantas (8,30 cm). 
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FIGURA 14: Respostas da cana-de-açúcar a fosfatos aplicados no sulco em 5 ensaios. 

 
 

COLETI (1983), numa pesquisa sobre fontes de fósforo para a cana-de-açúcar, 
apesar de somente haver diferença estatística com a testemunha, o termofosfato produziu 
137 t/ha, o superfosfato triplo, com 124 t/ha e o simples, com 130 t/ha. 

CESAR et al. (1987), testando em cana-de-açúcar o superfosfato triplo e o 
termofosfato Yoorin, na dose equivalente a 400 kg/ha de P2O5, após a análise dos dados, 

constataram a superioridade do tratamento com Yoorin sobre os demais tratamentos em 
elevar o teor de fósforo no caldo. 

MORELLI et al. (1991) estudando o efeito do termofosfato Yoorin BZ na 

produtividade da cana-de-açúcar, nas doses de 0-200-400 kg/ha de P2O5, aplicados a lanço 
e de 0-100-200-300 kg/ha P2O5, aplicados no sulco de plantio, concluíram que a 

produtividade, tanto na cana-planta como na cana-soca, para doses similares, foi maior 
com a aplicação a lanço, porém, o tratamento mais econômico para a produção foi o de 200 
kg/ha de P2O5 a lanço mais 100 no sulco; também o termofosfato aumentou os teores de 

Ca, Mg e a saturação por bases nas camadas de 0-20 e 20-40 cm. 
COLETI et al. (1992), estudaram o efeito da torta de filtro sobre os teores de 

fósforo no caldo, utilizando, como fonte de fósforo na adubação da cana-de-açúcar, o 
termofosfato Yoorin, além do adubo fluído com aquamônia, ácido fosfórico e o cloreto de 
potássio. 
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f) Eucalipto 

 
GUERRINI et al. (1993), estudando o efeito de fontes de fósforo sobre o 

desenvolvimento inicial de eucalipto, tendo como fontes o superfosfato triplo e os 
termofosfatos Yoorin Master 1 – pó, Master 1 – granular e o MG (magnesiano), 
concluíram que: os termofosfatos na forma de pó (Master 1 e MG) elevaram os valores pH 

do solo tanto quanto a calagem, exceção feita para o Master 1 – granular; aos 7 dias após o 
plantio, já foram determinados os maiores valores pH; o Master 1 – granular  apresentou 

maior valor residual para o pH; os termofosfatos elevaram os teores de Ca e Mg nas folhas; 
para o peso de matéria seca, o melhor tratamento foi o MG-Yoorin, seguido do Master 1 – 
pó; os maiores valores de diâmetros foram obtidos com o Yoorin Master 1 e o MG. As 

comparações dos termofosfatos foram feitas com o superfosfato triplo mais 
micronutrientes mais calagem. 

 
g) Feijão 

 

MATOS & RIBEIRO (1987), estudaram fontes de fósforo, na presença e na 
ausência de calagem, na cultura do feijoeiro e pelos resultados obtidos e nas condições do 

experimento, concluíram que, na ausência da calagem, a melhor fonte fosfatada foi o 
termofosfato, contra o superfosfato triplo e o fosfato de Araxá, sendo que a produção de 
matéria seca por vaso, sem calagem foi: para o termofosfato, de 8,06 g/vaso; com o triplo, 

de 5,96 g e com Araxá, de 3,38 g; a testemunha produziu 0,98 g. Quanto ao fósforo 
absorvido e acumulado na parte aérea (mg/vaso), obtiveram, para os tratamentos sem 

calagem: 15,45 mg para o termofosfato; 10,25 mg para o triplo; 6,68 mg para o Araxá e 
1,21 mg para a testemunha. 

STEFANUTI (1991), estudando o efeito da granulometria de um termofosfato 

magnesiano no aproveitamento do fósforo para as culturas do feijão, milho e trigo, sendo o 
1º cultivo de feijão, com 20 dias de idade, os 2º, 3º, 5º e 6º com milho cv. Piranão, 

colhendo-se aos 56 dias após a semeadura e os 4º e 7º cultivos, com trigo, durante um 
período total de 760 dias após a aplicação das fontes fosfatadas, concluiu que o 
termofosfato na forma pó apresentou efeito residual semelhante ao do superfosfato 

simples; a eficiência inicial do termofosfato de granulometria mais grosseira foi menor e a 
extração por resina mostrou ser mais adequada para avaliar e estimar o fósforo disponível 

para as plantas. 
 

h) Milho 

 
MIRANDA et al. (1970), em ensaios com vários fosfatos na cultura do milho, em 

diferentes localidades do estado de São Paulo em solos latossolo roxo, latossolo vermelho-
amarelo e aluvião (de baixada) usando 60 e 120 kg/ha de P2O5, observaram aumentos de 
13 e 18%. Em média das duas doses, os aumentos devidos ao superfosfato simples 

corresponderam a 683 kg/ha de grãos, e, dando o valor 100 a este aumento, o índice do 
termofosfato foi 127 e dos outros, abaixo de 76 %. 

EMBRAPA (1976) apresenta dados obtidos com o uso de diferentes fontes de 
fósforo, incluindo o termofosfato Yoorin, para as culturas do trigo, milho, feijão, capins 
Braquiária e Angola; para o trigo, com a dose de 800 kg/ha de P2O5, o valor relativo do 

Yoorin foi de 104, tendo o triplo como valor relativo de 100%. 
COUTINHO et al. (1991) estudaram os efeitos de doses e fontes de P no solo, na 

planta e na produção de grãos de milho, combinando-se quatro fontes de fósforo 
(superfosfato triplo, termofosfato magnesiano, fosfato natural de Gafsa granulado e fosfato 
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de Patos de Minas) e em duas doses (100 a 200 kg/ha de P2O5)  + 1 testemunha. A 

eficiência das fontes obedeceu a seguinte ordem decrescente: superfosfato triplo= 
termofosfato magnesiano > fosfato de Gafsa > fosfato de Patos de Minas. 

ARRUDA NETO (1993), estudando os efeitos de fontes de termofosfato na cultura 
do milho e em ensaio com vasos, concluiu que na correção de acidez do solo, o melhor 
efeito foi para a dose de 200 ppm de P, a qual elevou a saturação por bases de 7 para 

50,75%; a maior produção de matéria seca foi obtida com a dose de 200 ppm de P tendo 
como fonte sendo o Yoorin Master 1. 

NUNES (1993) estudando a eficiência agronômica de cinco fosfatos aplicados a 
lanço e no sulco de semeadura do milho, em solo de cerrado, concluiu que a fonte que mais 
se destacou durante os quatro anos, foi o termofosfato, tanto no sulco de plantio, quanto a 

lanço, com IEA (índice de eficiência agronômica) de 140 (sulco) e 116 (lanço). 
 

i) Pastagens 

 
EMBRAPA (1986) estudando o efeito do calcário e de fontes e modos de aplicação 

de fósforo em pastagens (Andropogon gayanus e Stylosanthes capitata), nas doses de 0-30 
e 60 kg/ha/ano de P2O5, concluiu que as maiores produções de matéria seca foram obtidas 

com o uso do termofosfato, principalmente nos 1º e 2º anos; esse adubo não aumentou o 
teor de P na planta, mas elevou muito o de Mg. A figura 15 representa os dados de matéria 
seca. 

 
   

      P kg/ha 
FIGURA 15: Produção de matéria seca de A. gayanus e S.capitata em função de níveis e 

fontes de P aplicadas na presença de 1,6 t/ha de calcário (produção de 

testemunha: 1.330 kg/ha).   
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EMBRAPA (1980), estudando três fosfatos (superfosfato triplo, fosfato de Araxá e 

termofosfato Yoorin), em solo argiloso e plantado com Andropogon gayanus e 
Stylosanthes capitata, concluiu que a produção máxima de matéria seca foi obtida na dose 

de 240 kg/ha de P2O5 como termofosfato Yoorin. Na figura 16, vê-se esses dados. 
 

 
 

FIGURA 16: Resposta de uma pastagem consorciada de Andropogon e Stylosanthes a  níveis de 

fósforo com os fosfatos superfosfatos triplo (ST), Araxá (FA) e termofosfato 

Yoorin (TY), em LVA argiloso. 

CPAC, 1978-1979. 

 

 
GOEDERT & LOBATO (1984), avaliando agronomicamente diversos fosfatos em 

solo de cerrado, tendo como culturas, em seqüência, o trigo, soja (2 anos), arroz, sorgo e 
capim Andropogon (3 anos) concluíram que a melhor eficiência foi obtida com o 

termofosfato magnesiano Yoorin, quando comparado com outros fosfatos naturais e 
termofosfatos. 

OLIVEIRA et al. (1993), apresentaram resultados de pesquisa como o termofosfato 

Yoorin aplicado na dose de 500 kg/ha, tanto no sulco quanto a lanço, concluindo que 
sempre as aplicações a lanço e na linha proporcionaram produções superiores de grãos de 

arroz quando comparados com a testemunha (1.033 kg/ha), sendo que a aplicação a lanço 
produziu 2.258 kg/ha de grãos e na linha, 2.764 kg/ha. 
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j) Soja 

 
GARGANTINI & SANTOS (1971), estudando a competição de fertilizantes 

fosfatados em soja, em solos Plm de Pindorama e em LVA-fase arenosa de Itirapina e em 
casa de vegetação, os quais receberam 3,0 g de P2O5/vaso com 6 kg de  terra, sendo que o 
de Itirapina também recebeu calagem, concluíram que dos fertilizantes fosfatados, o 

termofosfato apresentou, nas três séries de ensaios, as maiores reações, influindo, 
sobremaneira, na produção de grãos. 

BRAGA et al. (1980), estudando os efeitos de fosfatos sobre o crescimento e 
produção de soja, em latossolo vermelho escuro, textura média, aplicados nas doses de 
100-200 e 400 kg/ha concluíram que o termofosfato magnesiano Yoorin e o superfosfato 

triplo apresentaram melhor desempenho  que os demais. 
FERNANDES (1981), comparando fontes e doses de adubos fosfatados na cultura 

da soja em solo de cerrado, aplicou 145-290-435 e 580 kg/ha de P2O5, nas formas de 
superfosfato triplo, termofosfato Yoorin e fosfato de Araxá, em solo LVE, textura argilosa, 
álico e em condições de campo, concluiu que o valor “X” calculado para a adubação 

corretiva proporcionou a máxima eficiência econômica (MEE) para o termofosfato no 
segundo cultivo (ano agrícola 1979/80); do ponto de vista técnico, o termofosfato 

apresentou comportamento semelhante ao superfosfato triplo no 1º cultivo (ano agrícola 
1978/79), quando usado em adubação corretiva e foi superior ao triplo quanto aos efeitos 
residuais. 

RAMOS (1982), analisando 8 fosfatos em trigo e soja em sucessão, nos anos de 
1973-74 e 75, em latossolo vermelho-escuro argiloso, concluiu que os fosfatos de fusão, 

escória de Thomas e termofosfato Yoorin se equivaleram aos superfosfatos, destacando-se 
sempre entre os fosfatos mais eficientes, para ambas as culturas. 

BOARETTO et al. (1983), estudando a competição entre adubos fosfatados nas 

culturas de soja e trigo em rotação, cultivadas em vasos e utilizando de dois  termofosfatos, 
com 16% (pó) e 10% de P2O5 (granular), com mistura ou não com superfosfato triplo, em 

presença e em ausência de calcário, concluíram que os termofosfatos substituíram o 
calcário como fonte de Ca e Mg para as plantas, mas não corrigiram os teores  de Ca, Mg e 
Al do solo. 

SFREDO et al. (1982), estudando o efeito da intensidade de moagem do 
termofosfato Yoorin sobre a disponibilidade de P para a soja, tendo o comercial com 3,4% 

retidos na peneira nº 60 e 96,6% passando  nesta; o termofosfato com 11% retidos  na nº 
18,  80,4% retidos na nº 60 e somente 8,6% passando na nº 60, e aplicando as doses de 0-
80-160-320 e 640 kg/ha de P2O5 , concluíram que o Yoorin comercial e o com partículas 

mais grosseiras foram capazes de elevar os teores de Ca e de Mg do solo, eliminando, 
concomitantemente, a acidez nociva causada pelo Al trocável e que as produções de 

matéria seca foram as mesmas para as duas granulometrias. 
TANAKA et al. (1982), em artigo sobre nutrição mineral, calagem e adubação da 

soja, concluíram, em ensaios entre os anos agrícolas de 1977/81, que o termofosfato 

Yoorin teve maior eficiência nesses 4 anos em relação aos fosfatos naturais. As doses 
aplicadas no 1º ano (1977/78) e a lanço foram equivalentes a 0-500 e 1.000 kg/ha de P2O5 

e as produções médias de grãos de, respectivamente, 881-1.779 e 2.052 kg/ha. 
MACHADO et al. (1983) estudando o calcário e fontes e doses de fósforo em soja, 

em um Alfissolo, localizado em Pelotas, RS, durante as safras de 1973/74, 74/75, 75/76 e 

76/77, encontraram aumentos, principalmente com o uso do termofosfato Yoorin, no pH e 
nos teores de Ca e Mg trocáveis; para o rendimento de grãos, os melhores resultados foram 

obtidos com o Yoorin e com escória de Thomas, podendo, ambos, dispensar a calagem. 
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GOEDERT & LOBATO (1984), em estudo de avaliação agronômica de 11 fontes 

de fósforo, durante 8 anos em experimento de campo, conduzido em latossolo vermelho-
escuro, com a seqüência de cultivos trigo, soja (2 anos), arroz, sorgo e capim Andropogon 

( 3 anos), concluíram que, em ordem decrescente de eficiência, tendo o superfosfato triplo 
como referência, estiveram o termofosfato magnesiano Yoorin, o fosfato da Flórida, do 
Tennessee, de Pirocaua, o termofosfato IPT, de Patos de Minas, de Araxá (MG), de Abaeté 

(MG) e de Catalão (GO); após 8 anos de cultivo, todas as fontes ainda apresentavam efeito 
residual. 

GOEDERT  et al. (1986), em trabalho de revisão sobre a eficiência agronômica de 
fertilizantes fosfatados não tradicionais, envolvendo diferentes culturas anuais, solos e 
adubos, apresentaram, um resumo geral aproximado de eficiência para culturas anuais; na 

figura 17 vê-se que o termofosfato Yoorin, como média geral, foi sempre superior. 
 

 

 
 
 

FIGURA 17: Resumo aproximado da eficiência agronômica de fontes de fósforo para 

culturas anuais. 
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GOEDERT et al. (1990), estudando por 4 anos 18 fontes de P e com a cultura de 

soja, concluíram que a eficiência agronômica dos termofosfatos foi similar à do 
superfosfato triplo e que o extrator Bray-1 (NH4F  0,03N  +  HCl   0,025N) mostrou-se útil 

na avaliação da eficiência agronômica, independente do fosfato e que o extrator Mehlich-1 
(H2SO4  0,025N + HCl 0,05n) superestimou a disponibilidade de P dos tratamentos com 
fosfatos naturais ou parcialmente acidulados. 

BÜLL & NAKAGAWA (1987b), estudando duas fontes de Yoorin (Si e Mg) e de 
diferentes doses de P na cultura da soja, concluíram que houve somente influência das 

doses na produção de grãos: entre a menor (330 kg/ha) e a maior (2.000 kg/ha). No 
contexto geral, o Yoorin-MG apresentou maior produção de grãos que o Yoorin-Si. 

GROTHGE-LIMA et al. (1998) concluíram que o silício pode aumentar a 

resistência da soja ao cancro da haste, pois o Si transloca das raízes para as folhas, pois 
além da barreira física, o Si age no tecido hospedeiro afetando os sinais entre o hospedeiro 

e o patógeno, resultando em uma ativação mais rápida e extensiva dos mecanismos de 
defesa da planta. A cultivar testada foi a Garimpo comum que é suscetível a essa doença. 

 

 

k) Sorgo 

 
VASCONCELOS et al. (1986), estudou o efeito de fosfatos na cultura do sorgo 

granífero, em latossolo vermelho-escuro, distrófico, fase cerrado; para o termofosfato 

Yoorin, aplicaram 100-400 e 800 kg/ha de P2O5 e, pelos dados obtidos, concluíram que o 
fosfóro solúvel em ácido cítrico a 2% é um parâmetro adequado para avaliar a eficiência 

do fertilizante fosfatado, somente quando na presença de 100 kg/ha de P2O5 total e quando 
associado aos parâmetros porcentagem de P2O5 total e granulometria. 

DEFELIPO et al. (1978), estudando o efeito dos adubos fosfatados na correção da 

acidez do solo, aplicaram o superfosfato simples o termofosfato Yoorin e o fosfato de 
Araxá, em comparação ao carbonato de cálcio, fizeram a incubação por 2 meses e 

semearam o sorgo após esse período, em casa de vegetação, colhendo a parte aérea 30 dias 
após. Pelos dados obtidos concluíram que o carbonato de cálcio e o Yoorin elevaram o pH 
do solo, neutralizando conseqüentemente, o Al trocável; o Yoorin elevou o teor de Mg do 

solo e o P absorvido. 
SILVA (1987), estudando o efeito do superfosfato triplo e do termofosfato sobre a 

produção e qualidade nutritiva do sorgo sacarino, em latossolo vermelho-escuro distrófico, 
aplicando 60 e 120 kg/ha de P2O5, concluiu que a fonte foi indiferente, quando se visa a 
produção de matéria seca e a qualidade nutritiva de sua composição mineral para a nutrição 

animal; também não houve diferenças entre o termofosfato acabado (fino), semi-acabado e 
o grosso, nessas avaliações.  
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l) Trigo 

 
BÜLL & KAKAGAWA (1987c), estudando o efeito de diferentes fontes de 

termofosfato Yoorin na produção do trigo (Yoorin-MG – Yoorin Si, Yoorin Si B e Yoorin 
Si Zn), na dose constante de 1.000 kg/ha do produto, concluíram que essas diferentes 
fontes comportaram-se semelhantemente na produção de grãos. 

KORNDÖRFER (1978), comparando fontes e doses de fósforo, em ensaios 
conduzidos em casa de vegetação, concluiu que os fosfatos naturais brasileiros foram 

ineficientes para a cultura do trigo. A eficiência do termofosfato Yoorin foi semelhante ao 
superfosfato triplo nos dois solos: Podzólico Vermelho-Amarelo e Latossolo Bruno 
Distrófico. 
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11. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DE CAMPO 
 
Sabe-se que os adubos fosfatados solúveis em citrato neutro de amônio mais água 

(CNA + H2O) são prontamente absorvidos pelas plantas, porém, são também altamente 
fixados, demorando cerca de 10 minutos para que 90% estejam indisponíveis ( não lábil). 

Em função disto, a combinação de fontes prontamente solúveis em ácido cítrico, 

(de ação mais duradouro), como os termofosfatos, além de diminuir custos fornece à planta 
o fósforo imediato e mais a médio e longo prazo (conforme tabela Barreirão). 

Uma das técnicas que está ganhando área ano após ano, é o plantio direto e, em 
função dessa nova  tecnologia, deve-se preparar uma nova situação antes de se iniciar essa 
prática, pois tem-se notado que alguns agricultores, começam o plantio direto sem se 

preocupar com a fertilidade do solo até os 30 ou 40 cm de profundidade, e, o uso dos 
termofosfatos é de fundamental importância, pois se pode incorporá-los até 30 cm de 

profundidade, reconstruindo a sua fertilidade: se for o termofosfato, o mesmo fornece além 
do P, o Ca, o Mg, o Si e conforme o produto, o S e micronutrientes. 

Para esses cálculos, considerar que para elevar o solo de 0-20 cm de profundidade 

em 17 ppm de P (17 mg.dm-3) necessita-se  de 75 kg/ha de P2O5; se for o Yoorin, aplicar 
cerca de 400 kg/ha do adubo. 

Se houver condições econômicas ou de financiamentos, o método é: aplica-se 400 
kg/ha, ara-se com aivéca, passa a grade pesada meia-trava; aplica-se novamente 400 kg/ha, 
e passa uma grade leve. Ter-se-á por esse processo, um fornecimento gradual, constante e 

por vários anos de P (construção do solo através de fosfatagem). 
Para culturas perenes, no plantio, como citros, frutíferas em geral, café, pimenta, 

etc., de acordo com a análise de solo e recomendações, pode-se aplicar somente 
termofosfato mais S e micronutrientes associando com a matéria orgânica. 

Excelentes respostas estão sendo obtidas no campo, para solos de média fertilidade, 

com a aplicação de mistura do fósforo na forma de termofosfato com solubilidade em 
citrato neutro mais água, no sulco de plantio para cereais. Essa mistura fornece P imediato, 

P mais duradouro, Ca, Mg, S, e micronutrientes, corrigindo a acidez do solo sub-
superficialmente, o que denominamos essa prática de fosfatagem gradual, provindas de 
sucessivas adubações de manutenção. 
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