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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi verificar a correlação entre o teor de Mn e valores de CTC do solo, analisando os
dados obtidos no trabalho do Carvalho Filho et al. (2011). O trabalho apresenta solos desenvolvidos de diferentes
materiais de origem, apontando distintos teores de CTC, Mn e Carbono orgânico (C). Foi possível dividir estes solos em
dois grupos: solos que apresentam alto teor de Mn e solos com baixo teor de Mn. Na fração terra fina os teores de Mn
foram determinados pelo ataque sulfúrico (Mnas) e ataque triácido (Mnta). Na fração argila foram realizadas extrações
com ditionito-citrato-bicarbonato de sódio: 1ª extração (Mnd1) e total (Mndt), e extrações com oxalato ácido de amônio
(Mnoa). Os dados obtidos nas diferentes determinações foram submetidos a teste de correlação e Stepwise com auxílio
do pacote estatístico SAS. Os solos com os maiores teores de Mn apresentaram correlação positiva com a CTC do solo
(r=0,98, p<0,1), onde o Mn extraído pelo ditionito (Mndt) contribuiu com um r=0,72 e o C com um r= 0,25. Já para os
solos com baixo teor de Mn não houve correlação com a CTC, porém apresentou correlação positiva com o teor de C no
solo (r=0,90, p<0,1). O grupo que apresenta altos teores de Mn no solo ressalta a importância destes minerais, já que
estes possuem capacidade de conferir CTC aos solos. Porém a necessidade de mais estudos para se definir qual o teor
de Mn no solo que faz dele um atributo capaz de fornecer CTC.
PALAVRAS-CHAVE: Carbono orgânico; Métodos de extrações; Minerais.
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INTRODUÇÃO

O manganês (Mn) é um micronutriente importante no crescimento e desenvolvimento das
plantas, pode ser encontrado na natureza na forma de minerais, geralmente como óxidos de Mn
(DECHEN; NACHTIGALL, 2006). O Mn é sensível às condições redox, quando em ambiente redutor
torna-se mais solúvel e apresenta maior mobilidade, acumulando-se na forma de nódulos e
concreções (KAMPF et al., 2009).
Os principais óxidos de Mn identificados no solo em diferentes estados de oxidação são:
pirolusita (Mn4+), manganita (Mn3+), hausmanita (Mn2+ e Mn3+) (MARTINS, 2001), rodocrosita (Mn 2+)
(MOORE, 1991), birnessita (Mn2+) (KÄMPF; AZEVEDO, 1993) litioforita (Mn4+ e Mn3+) hollandita (Mn4+
e Mn3+), e todoroquita (Mn4+ e Mn3+) (TAYLOR et al., 1964). Geralmente ocorrem em pequenas
proporções e apresentam baixa cristalinidade, provavelmente relacionados às condições de umidade
e a interferência de componentes orgânicos e inorgânicos, porém tem uma grande importância nas
propriedades químicas do solo (KAMPF et al., 2009).
Cátions são seletivamente fixados pelos óxidos de Mn, principalmente pelo seu baixo valor de
Ponto de Carga Zero (PCZ), geralmente menor que 4, predominando carga negativa. Sua elevada
capacidade de sorção de metais ocorre geralmente na seguinte sequência: Mg < Ca < Sr < Ba < Ni
< Zn < Co < Mn < Cu < Pb (MURRAY, 1975). Quanto menor a cristalinidade e o PCZ e maior área
superficial específica, maior será o poder de adsorção dos óxidos de Mn.
A matéria orgânica (MO) é o principal componente que contribui com a capacidade de troca
catiônica (CTC) dos solos, responsável pela sorção de íons e de compostos orgânicos e inorgânicos
(ALLEONI et al., 2009). Porém, há evidências de que solos que apresentam altos teores de Mn
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podem contribuir para CTC, relatando a importância destes minerais nos solos. Deste modo o
objetivo deste trabalho foi analisar a correlação entre o teor de Mn e valores de CTC no solo.
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MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo baseou-se no artigo científico do Carvalho Filho et al. (2011), que apresenta solos
desenvolvidos de diferentes materiais de origem, apontando distintos teores de CTC, Mn e Carbono
orgânico (C). Que nos permitiu dividir estes solos em dois grupos: solos que apresentam alto teor de
Mn e solos com baixo teor de Mn.
O Mn foi extraído da fração terra fina pelo ataque sulfúrico (Mnas), de acordo com o Manual
de Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 1997). Por meio de digestão com ataque triácido (Mnta)
(HNO3+HF+HClO4 concentrados, com aquecimento até evaporação completa), foram determinados
os teores totais de Mn por espectroscopia de absorção atômica (EMBRAPA, 1997). Na fração argila
foram realizadas seis extrações sucessivas com ditionito-citrato-bicarbonato de sódio (Mndt e Mnd1)
e três extrações com oxalato ácido de amônio (Mnoa) (MEHRA; JACKSON, 1960; CANADIAN
SOCIETY OF SOIL SCIENCE, 1978). As análises químicas para determinação dos valores de CTC
e do C orgânico seguiram as recomendações do Manual de Métodos de Análise de Solo (Embrapa,
1997).
Os dados obtidos nas diferentes determinações foram submetidos a teste de correlação e
Stepwise com auxílio do pacote do programa estatístico SAS (SAS, 1999).
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os solos com os maiores teores de Mn (> 6 g kg -1) apresentaram correlação com a CTC
independente do método de extração (Tabela 2). Resultados semelhantes foram observados por
Samiei et al. (2016), no qual os autores observaram correlação da CTC do solo com o Mn extraído
por todos os métodos. Milivojević et. al. (2011) também observaram correlação positiva do teor de
Mn extraído da fração orgânica com a CTC do solo (r=0,76).
Altos teores de manganês presente no solo na forma de óxidos podem contribuir
significativamente com as cargas elétricas do mesmo. Pois estes minerais apresentam cargas
negativas, que fornece maior capacidade de troca catiônica, comparando-se a capacidade da
matéria orgânica no solo (Tabela 2).
Tabela 2: Matriz de correlação
apresentam alto teor de Mn
CTC
CTC
1
C
ns
Mnoa
0,71*
Mnas
0,66*
Mnta
0,63*
Mndt
0,66*
Mnd1
0,66*

da CTC, C e as diferentes extrações de Mn para o grupo de solos que
C

Mnoa

Mnas

Mnta

Mndt

Mnd1

1
ns
ns
ns
ns
ns

1
0,85*
0,64*
0,77*
0,76*

1
0,91*
0,93*
0,94*

1
0,95*
0,96*

1
1*

1

*Significativo a p<0,1; ns: não significativo a p<0,1. CTC: capacidade de troca catiônica; C: carbono orgânico; Mnoa: Mn
extraído por oxalato ácido de amônio; Mnas: Mn extraído por ataque sulfúrico; Mnta: Mn extraído por ataque triácido;
Mndt: Mn extraído por diitionito; Mnd1: 1ª extração de Mn por ditionito.
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Nos solos que apresentaram valores extremamente baixos de Mn (<1,0 g kg -1) não houve
correlação entre a CTC e os métodos de extração, sendo atribuída correlação significativa positiva
apenas com o teor de C (Tabela 3). Coringa et al. (2014) encontraram correlação significativa
positiva da CTC com os teores de carbono orgânico (r= 0,73), mas não apresentaram correlação
com os teores de Mn. Esse comportamento é provavelmente atribuído aos baixos valores de
manganês (<0,0137 g kg-1) encontrados pelos autores.
Os solos com baixo teores de Mn apresentam esse elemento químico somente na forma
adsorvida, ou seja, apenas neutralizando cargas. Pois em concentrações tão baixas, não há
possibilidade destas fases minerais serem encontradas, portanto, não fornecem carga negativa a
ponto de contribuir com a CTC do solo.
Tabela 3: Matriz de correlação da CTC, C e as diferentes extrações de Mn do grupo de solos que apresentam
baixo teor de Mn
CTC
C
Mnoa
Mnas
Mnta
Mndt
Mnd1
CTC
1
C
0,92*
1
Mnoa
ns
ns
1
Mnas
ns
ns
ns
1
Mnta
ns
ns
ns
0,99*
1
Mndt
ns
ns
ns
ns
ns
1
Mnd1
ns
ns
ns
ns
ns
0,99*
1
*Significativo a p<0,1; ns: não significativo a p<0,1. CTC: capacidade de troca catiônica; C: carbono orgânico; Mnoa: Mn
extraído por oxalato ácido de amônio; Mnas: Mn extraído por ataque sulfúrico; Mnta: Mn extraído por ataque triácido;
Mndt: Mn extraído por diitionito; Mnd1: 1ª extração de Mn por ditionito.

Os solos com os maiores teores de Mn apresentaram correlação positiva com a CTC do solo
(r=0,98, p<0,1), onde o Mn extraído pelo ditionito (Mndt) contribuiu com um r=0,72 e o C com um r=
0,25. Já para os solos com baixo teor de Mn não houve correlação com a CTC, porém apresentou
correlação positiva com o teor de C no solo (r=0,90, p<0,1) (Tabela 1).
Tabela 1: Funções Stepwise e seus respectivos valores de r e p
Váriavel dependente
Função Stepwise
Valores altos
Valores baixos

4

CTC
CTC

y= -1,06783 + 3,63750 x C +0,05761 x Mndt
y= -0,18482 + 3,55186 x C

r

p

0,98 <.0001
0,90 <.0001

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grupo que apresenta altos teores de Mn ressalta a importância destes minerais, já que
estes possuem capacidade de conferir CTC aos solos, principalmente naqueles solos desenvolvidos
de material de origem rico em Mn ou que possui condições favoráveis à formação de óxidos.
Solos com baixa concentração de Mn, a CTC do solo é atribuída basicamente ao C orgânico.
Porém há necessidade de mais estudos para se definir qual o teor de Mn no solo que faz dele um
atributo capaz de fornecer CTC.
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