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RESUMO 

 

A agricultura é uma das principais atividades econômicas brasileira, e possui uma 

importância mundial inquestionável, pois tem o papel de alimentar a população do 

planeta. A cultura da soja é de suma importância e relevância para a economia do 

Brasil, e é considerada uma das culturas que vem apresentando crescimentos mais 

significativos. A acidez do solo é um problema grave que afeta todo o desenvolvimento 

da planta, tendo como consequência não somente o aumento de custo da produção, 

mas também a diminuição de produtividade. No Brasil problemas com a falta de 

manganês em soja, provocado essencialmente pela utilização de solos menos férteis 

ou até mesmo por receber alta dosagem na incorporação de superfície de calcário. O 

Mn assume um papel de suma importância para as plantas em seu metabolismo, a 

redução na concentração de Mn nas plantas, ocasiona a diminuição da matéria seca 

devido o aumento do pH do solo, por causa do uso do calcário. Os procedimentos 

metodológicos que foram aplicados à pesquisa possuem objetivo analítico, utilizando 

fontes bibliográficas com citações de autores que contribuíram para o alcance do 

objetivo da pesquisa. Podemos compreender que o teor de manganês no solo está 

relacionado ao fator de intensidade e também adsorvidos á fase sólida, em 

estabilidade com a parte liquida. No qual demonstra ser um ponto tanto quanto 

conveniente desse extrator, uma vez que os extratores ácidos não possuem esta 

propriedade e são capazes de diluir os micronutrientes do solo. 
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ABSTRACT 

 

Agriculture is one of the main economic activities in Brazil, and has an unquestionable 

global importance, since it has the role of feeding the population of the planet. Soybean 

cultivation is of utmost importance and relevance to the Brazilian economy, and is 

considered one of the crops that has been showing more significant growth. Soil acidity 

is a serious problem that affects the whole development of the plant, resulting not only 

in the increase in production costs, but also in the reduction of productivity. In Brazil, 

problems with the lack of manganese in soybeans, caused mainly using less fertile 

soils or even by high dosage in the incorporation of limestone surface. Mn plays a very 

important role for the plants in their metabolism, the reduction in the concentration of 

Mn in the plants, causes the decrease of the dry matter due to the increase of the pH 

of the soil, because of the use of limestone. The methodological procedures that were 

applied to the research have an analytical objective, using bibliographic sources with 

quotations from authors that contributed to the achievement of the research objective. 

We can understand that the content of manganese in the soil is related to the intensity 

factor and those sucked to the solid phase, in stability with the liquid part. In that it 

shows to be a point as much convenient as this extractor, since the acid extractors do 

not possess this property and are able to dilute the micronutrients of the soil. 

 

 

Keywords: Micronutrient; Manganese; Ground; Soy 
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INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista que o solo é um dos fatores mais importantes para as 

produções em larga escala, vê-se que há um problema complexo presente na maior 

parte das áreas de cultivo extensivo do Cerrado Até hoje, o método mais eficiente de 

correção do solo é a calagem feita com calcário, porém, deve-se lembrar que o 

calcário é um resíduo fóssil, que assim como tal, um dia irá acabar. As principais 

culturas plantadas no Brasil são a soja e o milho, porém, ambas têm pouca adaptação 

a solos com altos teores de alumínio, reforçando a importância de se aumentar a 

quantidade de pesquisas relacionadas a adaptação dessas plantas a solos ácidos e 

determinar métodos mais eficazes no manejo da acidez do solo. 

Frequentemente no Brasil tem sido observado problemas com a falta de 

manganês em soja, provocado essencialmente pela utilização de solos menos férteis, 

por alta dosagem na incorporação de superfície de calcário ou ainda pelo plantio 

direto, menos incorporação. Ressalta-se que a quantidade inicial do Mn do solo 

apresenta está relacionada  diretamente com a textura do solo e a origem do 

micronutriente utilizado. 

O problema consegue ser excluído por meio da mistura homogênea de Mn em 

uns fertilizantes compostos de macronutrientes (granulados) no decorrer da sua 

fabricação. No entanto, é necessário entender se a disponibilidade de Mn nas plantas 

poderá ser afetada por causa da reação química que pode ser gerada no percorrer da 

incorporação ou até mesmo depois do fertilizante ser aplicado ao solo. 

Esse estudo tem como objetivo identificar sobre a deficiência de manganês no 

solo e nas plantas e como objetivos específicos, identificar o manganês na planta e 

sua importância no solo; verificar as fontes de manganês; avaliar a adubação como 

fonte de manganês. 

  Para que o presente estudo fosse desenvolvido, a metodologia utilizada é uma 

revisão bibliográfica aonde são selecionados artigos, teses, livros, revistas e 

pesquisas na internet se tratando do mesmo assunto para que pode-se estudados. 
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1 MANGANÊS NA PLANTA 

 

Segundo Fageria (2001) o manganês Mn assume um papel de suma 

importância para as plantas em seu metabolismo, pois age diretamente como ativador 

de enzima, síntese de clorofila e de fotossíntese. Quando ocorre a redução da síntese 

de clorofila nas folhas mais novas ocorre o clorose internerval uma característica 

provocada pela falta de Mn. A ausência do Mn na cultura da soja pode causar danos 

diretamente no desenvolvimento vegetal, na formação dos grãos, na produtividade de 

matéria seca, no agrupamento dos nutrientes nos tecidos vegetais. 

A soja é a leguminosa mais consumida mundialmente, pois seus grãos são 

excelente fonte de proteína baixo custo de produção sendo utilizada na indústria 

alimentícia. Para a alimentação humana pode ser utilizada minimamente processado 

ou pelo uso do óleo vegetal que é extraído do grão da soja, para o preparo dos 

alimentos. Além disso, a soja é utilizada na alimentação animal o seu uso sendo 

matéria-prima no preparo de rações (KLAHOLD et al., 2006). 

Muraoka et al. (1983) salienta que a redução na concentração de Mn nas 

plantas, quando não verificadas ocasionam a diminuição da matéria seca devido ao 

aumento do pH do solo, por causa do uso do calcário. 

 Enquanto Wilson et.al (1983) ressaltaram um aumento significativo na 

produção de soja, em posterior utilização do micronutriente, porém no ultimo 

experimento do ano com a prática da calagem, observaram um incremento da parte 

aérea da soja em relação aos seus teores de Mn.  

Em um experimento realizado em solos arenosos, Shuman (1979) constatou 

em solos com pH igual 6,9 foi observada carência de Mn na soja, contudo com a 

redução da incorporação do micronutriente na parte superior das plantas não ocorreu 

mudanças na produtividade da soja. 

A redução da produtividade da matéria seca da soja foi verificada por Komatuda 

et. al. (1993), circunstância da carência do manganês nas plantas analisadas. 

Segundo estes pesquisadores, cada tipo de cultivar de soja é capaz de mostrar 

condutas diversificadas em relação a falta de Mn, em que quatros cultivares de soja 

primeiramente não perceberam indícios da falta de Mn de acordo com a dosagem do 

micronutriente, contudo com o desenvolver das plantas foi observada uma diminuição 

do cultivar Doko em relação à altura das demais plantas soja. 
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De acordo com Abreu et al. (1995) foi observada modificações em doze cultivos 

de soja, em relação a produção de matéria seca mesmo na falta ou na presença de 

manganês. No entanto, não foi reconhecida a diferença nos cultivares que tiveram 

como característica examinada o acúmulo de Mn na parte aérea das plantas de soja. 

Oliveira et al. (1997) não viram mudanças consideráveis nos cultivos de soja 

associadas ao acumulo de manganês nas plantas, exceto em relação a diminuição 

matéria seca. 

Ao analisarem a reação dos cultivos de soja em diferentes dosagens de Mn 

como soluções nutritivas, verificou-se que alguns cultivos tiveram resultados 

significativos quando se tratou da relação de produtividade da matéria seca. Contudo, 

quando em dosagens elevadas de Mn, constatou-se que o teor do nutriente na parte 

aérea da soja é baixo e que está diretamente ligado reação da toxidez do manganês 

(MASCARENHAS et al., 1990). 

Segundo Parker et al. (1981), ao averiguarem oito cultivares de soja, 

encontraram alteração na concentração foliar de Mn de 10 a 17 mg kg-1 nas plantas 

não adubadas com Mn e de 20 a 28 mg kg-1 naquelas adubadas com o micronutriente. 

De acordo com Ohki et al. (1980), as cultivares de soja que se desenvolveram 

sob carência severa de Mn não demonstraram diferenças significativa estatísticas 

quanto à concentração de Mn nas folhas, porém demonstraram sinais extremos de 

carência. Por outro lado, aqueles cultivados em condições de carência média de Mn 

demonstraram alteração na concentração do micronutriente nas folhas com sinais 

menos visíveis.  

Distintos valores do nível crítico de Mn para a soja são mencionados na 

literatura. De acordo com bates (1971), esse desencontro deve-se à grande alteração 

da concentração dos nutrientes entre as exigências das plantas de acordo com o 

desenvolvimento da cultura. 

 

1.1 IMPORTANCIA DO MANGANÊS NO SOLO 

 

 

O manganês que está disponível em solo necessita, especialmente, da matéria 

de procedência e de alguns aspectos como o pH, a textura e a matéria orgânica do 

solo (VALADARES; CAMARGO, 1983).  
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Nas situações de campo, a carência das plantas geralmente acontece em solos 

tropicais lixiviados ou até mesmo em solos com valores maiores de pH e farto em 

matéria orgânica (FAGERIA, 2001). O aumento consecutivo do pH na superfície em 

decorrência da calagem, é a razão mais significativa de manejo quanto aos 

micronutrientes catiônicos disponíveis a planta, pois a diminuição da disponibilidade 

dos nutrientes pode ocorrer em decorrência do aumento do pH da superfície. 

O aumento do manganês disponível em consequência da calagem deve-se ao 

acréscimo dos pontos de sucção na superfície em virtude da presença de volumes 

vinculados ao pH, como descreve Alloway (1990). 

O questionamento quanto à definição de micronutrientes disponíveis tem 

demonstrado resultados distintos por diferenças nas taxas julgadas livres por seus 

variados extratores e suas ligações com atributos superficiais e apresentação química 

onde pode se encontrar os elementos. Assim, distinguir se uma maneira química da 

qual possa retirar as taxas imediata e essencialmente livre de nutriente requer 

percepção das diversas formas do componente na superfície (SIMS; JOHNSON, 

1991).  

Variados extratores químicos estão sendo aplicados na análise quanto a 

disponibilidade do manganês nas plantas. Dentre os extratores mais utilizados no 

Brasil, destacam-se os ácidos, como o Mehlich-1 (DEFILIPPO; RIBEIRO, 1997).  

De acordo com Lindsay e Norvell (1978), os extratores quelantes tais como 

DTPA são usados e possibilitam medir os teores de manganês no solo relacionado ao 

fator de intensidade e também aqueles sugados à fase sólida, em estabilidade com a 

parte líquida. Isto demonstra ser um ponto conveniente desse extrator, uma vez que 

os extratores ácidos não possuem esta propriedade e são capazes de diluir os 

micronutrientes do solo independente da sua variabilidade (NOVAIS e SMITH, 1999). 

Um eficiente extrator, seguro para as verificações do dia a dia, é preciso exibir 

causas de correlação maiores e importantes com o desenvolvimento e a absorvência 

do nutriente via planta em qualquer circunstância, no fato do Mn, nem sempre é 

percebido (ROSOLEM et al., 1992). 

Shuman e Anderson (1974) visaram conhecer a capacidade do DTPA, do ácido 

fosfórico e também o Mehlich-1 no reconhecimento das modificações da 

acessibilidade do Mn pertinente ao pH solo, a origem dos micronutrientes e a dose.  
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Segundo Abreu et al. (1994a), a disposição de manganês esteve bem 

considerada em reduzidos padrões, a qual estava seguido de variadas características 

do solo. Deste modo, nas superfícies sem adubação com manganês a leitura quanto 

ao teor foi transparente quando era seguida do grau de argila ou do valor de pH do 

solo. Assim os agentes averiguaram que os componentes ácidos e o DTPA foram 

eficientes para determinar o manganês livre apenas quando a análise foi seguida do 

grau de pH.   

De acordo com Moreira et al. (2006), as taxas de Manganês variáveis extraídas 

por inúmeros extratores (HCI, Mehlich-3, DTPA e Mehlich-1) comumente não 

reproduziram a fração acessível para as plantas.  

Abreu et al. (2004), observaram de forma semelhante que as causas de 

correlação dentre os teores de manganês na planta e no solo, alcançados com os 

quelantes ou extratores ácidos, na maior parte são inferiores. 

No entanto, Coutinho e São João (2009), analisando as texturas de solos 

deficientes em Mn, observaram que os extratores M-1 e DTPA mostraram eficácia em 

quantificar a disponibilidade do Mn para a soja. 

As dissoluções salinas, tamponadas ou não, abrangem com maior eficácia a 

análise da disponibilidade do manganês para as plantas, pois são capazes de apontar 

o teor de manganês trocável, que de fato pode ser utilizado pelas plantas de soja. 

(MURAOKA et al., 1983; ABREU et al., 1994b). 

 

1.2 ADUBAÇÃO E FONTES DE MANGANÊS  

 

 

A utilização de fontes utilizando micronutrientes na agricultura, cresceu 

designadamente por volta dos anos 90 (LOPES, 1999), provavelmente em 

decorrência do uso de solos com teores naturalmente baixos de nutrientes, o rápido 

crescimento de produção e uso inadequado de calcário. Esses elementos colaboram 

para que ocorra a carência de manganês nas plantas (TANAKA et al., 1993). 

Tem crescido similarmente, o uso de adubos para a administração via solo ou 

foliar, tendo em vista a observação da carência de manganês. A eficácia agronômica, 

dessas fontes de Mn, resulta das qualidades intrínsecas do fertilizante. Salienta-se 
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que mesmo depois de sua administração pode existir carência desse micronutriente, 

pois nem todo o Mn abarcado nos adubos estará acessível às plantas (LOPES, 1999). 

Entre as fontes usadas, destacam-se: Mn-lignosulfonato, Mn-EDTA, óxidos 

silicatados (“Fritas”), óxidos, oxisulfatos, sulfatos e cloretos. Além dessas fontes, vem 

sendo empregado no Brasil micronutrientes misturados com adubos NPK granulados. 

A eficácia da administração de Mn no solo geralmente é baixa, sendo requisitada 

doses elevadas da aplicação em relação a outros micronutrientes (LOPES, 1999). 

Quando utilizada a adubação com manganês, verificou-se que a administração 

deste micronutriente em situações distintas quanto a formas, data e local de aplicação 

(solo ou foliar), possibilitou aumentos importantes na produtividade (MANN et al., 

2001). 

O fertilizante constantemente usado no abastecimento de Mn ao solo é da 

“forma fritas”. De acordo com Coutinho e São João (2009), ao analisarem a eficácia 

agronômica de distintas fontes de Mn, informaram que o sulfato de manganês foi mais 

efetivo que o Mn “forma fritas”. 

 Moreira et al. (2006) aplicaram doses de até 48 kg ha-1 de manganês e 

analisaram que, apesar de ter ocorrido um maior aporte no teor do micronutriente no 

solo, não foi observada tal situação pelas plantas de soja, cujos aumentos do teor de 

Mn foram pouco motivados. Segundo Gettier et al. (1984), a dose de Mn que 

possibilitou o aumento na produção de soja foi de 60 kg ha-1. 

Outra situação que deve ser verificada quando for realizada a adubação é a 

fonte do micronutriente usada. Abreu et al. (1996), descreveram que tanto o sulfato 

de manganês como o óxido reduzem a carência de manganês quando são 

administrados via solo, porém por ser pouco solúvel em água a dose de óxido 

solicitado tende a ser maior. 

De acordo com Alvarez (1989), esse método foi desenvolvido, tendo em vista 

a maximização do adiantamento dos nutrientes. No entanto para Primavesi (1980), 

observou-se que a alteração completa do abastecimento de micronutriente via solo, 

precisa ser realizada de forma cuidadosa, por causa do efeito desses serem 

distribuídos em maiores quantidades. Entretanto, para os micronutrientes a aplicação 

via solo pode alternativa que apresente resultados mais satisfatórios na cultura da 

soja. 
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2 EFICIÊNCIA MICORRÍZICA E TOXICIDADE DE MANGANÊS NA SOJA  

 

As associações micorrízicas estão relacionadas a vários benefícios para a 

planta hospedeira. Além da melhoria do estado nutricional, outros benefícios como o 

aumento da resistência das plantas aos agentes patogênicos, tensões iónicas como 

o excesso de Mn (Cardoso, 1985; Bethlenfalvay & Franson, 1989) e o estresse por 

seca também são relevantes. No entanto, dependendo das interações entre o 

endófito, o hospedeiro e o meio ambiente, os efeitos também podem ser negativos ou 

deletérios para a planta hospedeira (Medeiros et al., 1995; Nogueira & Cardoso, 

2000). 

Embora não haja especificidade conhecida do hospedeiro para os fungos 

micorrízicos arbusculares (AMF), a colonização das raízes e a resposta ao 

crescimento dependem da interação de ambos simbiontes e sejam afetadas por várias 

condições, como pH do solo (Lambais e Cardoso, 1988), espécies de fungos ou isolar 

(Lambais e Cardoso, 1990) e o estágio de desenvolvimento da planta hospedeira 

(Bethlenfalvay et al., 1982b). Portanto, muitas vezes não se pode encontrar uma 

correlação simples entre a porcentagem de colonização da raiz e as respostas de 

crescimento do hospedeiro (Allen, 2001). 

A falta de correlação entre infecciosidade e eficácia micorrízica pode estar 

relacionada ao tempo que leva ao estabelecimento da simbiose, principalmente para 

culturas anuais (Abbott;  Robson, 1981). Nogueira e Cardoso (2000) observaram que 

Gigaspora margarita, além de apresentar uma fase lenta da colonização das raízes, 

também produziu menos micelio externo total em comparação com G. intraradices.  

Esse comportamento provavelmente limitou a resposta da planta à 

micorrização e induziu uma depressão transitória do crescimento da planta em relação 

ao controle não micorrízico. Como a resposta da planta à micorrização pode variar ao 

longo do ciclo da planta, interpretações erradas podem surgir de experimentos de 

curto período de tempo, principalmente aquelas em que a AMF apresenta uma fase 

lenta da colonização das raízes, sem tempo suficiente para eventualmente ter um 

aumento do crescimento do hospedeiro (BETHLENFALVAY et al., 1982b).  

A proporção entre o micélio micorrízico externo e interno também pode 

influenciar a eficácia da simbiose (Abbott & Robson, 1981). Uma resposta negativa 

para o crescimento do hospedeiro (parasitismo) pode ser o resultado de uma grande 
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colonização fúngica interna e falta de crescimento externo suficiente para uma 

mineração eficaz do solo nas proximidades (BETHLENFALVAY et al., 1982a). 

A descoberta de que plantas associadas a G. macrocarpum no solo argiloso 

apresentaram mais sintomas de toxicidade de Mn e menor crescimento foi 

surpreendente, já que este comportamento deveria ocorrer nas plantas de controle. 

Em experiências anteriores, plantas inoculadas com G. macrocarpum, mas não o 

mesmo isolado, apresentaram menor concentração de Mn e supressão de sintomas 

de toxicidade de Mn (CARDOSO, 1985).  

O aumento ou alívio da toxicidade do Mn nas plantas micorrízicas não é 

atribuído exclusivamente às espécies da AMF, mas pode ser o resultado de várias 

interações atribuídas a mudanças na fisiologia do hospedeiro, com reflexões sobre a 

comunidade microbiana na micorrizização . E nos processos biológicos de oxidação 

de Mn e redução (Kothari et al., 1991).  

Esta hipótese é reforçada pelo aumento da disponibilidade de Mn no solo 

argiloso com plantas inoculadas com AMF. Nesse caso, o aumento da disponibilidade 

de Mn resultou no aumento da concentração de Mn na planta. No entanto, plantas 

micorrizas associadas com G. inundadices de etunicatum e G. também apresentaram 

maiores concentrações de P nos tecidos, apesar de sua maior biomassa. A maior 

concentração de P nestas plantas pode ter habilitado melhores condições para 

suportar a maior concentração de Mn nos tecidos, suprimindo os sintomas de 

toxicidade de Mn nestes casos (KOTHARI et al., 1991).  

Bethlenfalvay & Franson (1989) observaram que, embora as plantas 

micorrízicas apresentassem maiores concentrações de Mn, não havia sintomas de 

toxicidade. Isso pode ter ocorrido devido ao aumento da tolerância interna ao Mn por 

plantas melhor alimentadas com P. Um dos mecanismos de tolerância pode estar 

relacionado a uma reação de precipitação entre aniões Mn2 + e fosfato dentro das 

plantas, reduzindo Atividade de Mn2 + e, consequentemente, seus efeitos adversos.  

Habte & Soedarjo (1996) verificaram a formação de produtos de baixa 

solubilidade entre Mn e P no solo, resultando em Mn3 (PO4) 2. Não há evidências de 

que essas reações também tenham ocorrido dentro da planta neste experimento, mas 

é uma hipótese plausível. O valor para a concentração de Mn no tecido vegetal não 

informa sobre a atividade real de íons Mn2 +. Uma porção do Mn total poderia ser 

talvez precipitada por reações com íons de fosfato, mas devido ao uso do processo 
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de digestão nitrico-perclórico, todos os Mn poderiam ter sido solubilizados e 

quantificados. 

 A microscopia eletrônica com microanálise de raios X pode dar uma melhor 

ideia sobre a micro distribuição desses possíveis precipitados dentro das células da 

planta (Memon et al., 1981). A menor concentração de Mn encontrada nas plantas 

micorrízicas no solo arenoso provavelmente ocorreu devido a um efeito de diluição 

causado por um melhor crescimento, pois a diminuição da concentração de Mn foi 

proporcional ao aumento da biomassa da planta. 

O efeito negativo de G. macrocarpum em plantas cultivadas em solo argiloso 

pode estar relacionado a certas características do endofito. A menor produção de TEM 

e as taxas de colonização mais baixas podem ter sido os fatores responsáveis pelo 

menor crescimento da planta e isso indica a falta de adaptação dessas espécies de 

AMF a esse solo. (ANDRADE et al., 1995) 

Nogueira e Cardoso (2000) também observaram esse comportamento para 

outras espécies da AMF quando associadas à soja, com efeitos negativos na 

efetividade micorrízica. As interações microbianas podem afetar a micorrização e 

também o crescimento da planta quando as bactérias antagônicas da AMF se tornam 

dominantes na rizosfera. Independentemente da causa real, a AMF atuou como uma 

pia C para a planta hospedeira. 

O aumento da disponibilidade de Mn no solo após o autoclave é atribuído à 

quebra térmica de quelantes orgânicos, um dos principais fatores que regulam a 

disponibilidade de Mn. Miyazawa et al. (1993) observaram que a disponibilidade de 

Mn diminuiu com o tempo de incubação, como resultado da síntese microbiana de 

novos quelantes, mas também é influenciada pela atividade de oxidantes de Mn e 

redutores de Mn (KOTHARI et al., 1991).  

No solo arenoso, houve uma diminuição geral da disponibilidade de Mn com o 

tempo. Nos tratamentos com AMF no solo argiloso, houve um aumento da 

disponibilidade de Mn. Não é possível declarar definitivamente se o aumento da 

disponibilidade de Mn, especialmente no tratamento com G. macrocarpum, pode ser 

atribuído a mudanças no equilíbrio entre oxidantes Mn ou redutores na rizosfera como 

resultado de mudanças quantitativas ou qualitativas em os exsudatos radiculares 

resultantes das interações AMF (Ames et al., 1984) ou se fosse um efeito direto dos 
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exsudados radiculares, como ácidos orgânicos ou compostos redutores, modulados 

pela presença de micorrizas (HABTE; SOEDARJO, 1996). 

Uma diminuição na colonização da raiz foi observada de 9 a 12 semanas, e 

isso pode resultar de um pingo C extra relacionado à formação de vagens. 

Possivelmente, a colonização das raízes foi restringida pela limitação de fontes 

energéticas para o crescimento e manutenção da AMF. Além disso, houve 

crescimento de raízes ativo até 12 semanas, causando "diluição" da taxa de 

colonização da raiz observada às 9 semanas. Esse comportamento provavelmente 

não ocorreria se os resultados da colonização da raiz fossem expressos como valores 

absolutos do comprimento da raiz colonizada, em vez de valores relativos como 

porcentagem de colonização da raiz (ALLEN, 2001). 

As variações observadas na eficácia micorrízica em diferentes períodos de 

colheita mostram que os resultados obtidos nos primeiros estágios das plantas são 

diferentes dos obtidos nos estágios tardios. Por exemplo, considerando a avaliação 

às 6 semanas no solo argiloso, G. etunicatum foi ineficaz e G. macrocarpum não teve 

efeito sobre as plantas. No entanto, às 12 semanas, o inverso foi observado: plantas 

com G. etunicatum apresentaram melhor crescimento, enquanto plantas com G. 

macrocarpum apresentaram redução de crescimento em relação ao controle. Essas 

observações indicam a importância de avaliar as plantas depois de terem tido tempo 

suficiente para completar o estabelecimento da simbiose micorrízica e para expressar 

os efeitos benéficos ou, eventualmente, adversos sobre o crescimento da planta 

(ALLEN, 2001). 
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3 MANGANÊS: FUNÇÃO METABÓLICA E TOXICIDADE 

 

O manganês é um micronutriente essencial em todas as fases do 

desenvolvimento da planta. É importante para as funções vitais da planta. Mn atua 

como o cofator de várias enzimas tais como Mn-superóxido dismutase, Mn-catalase, 

piruvato carboxilase e fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Portanto, a incorporação de 

Mn por células é essencial, particularmente na fotossíntese, onde Mn desempenha 

um papel crítico como acumulador de equivalentes de carga positiva em uma reação 

catalisada no fotosistema II (Marschner, 1995). Mn ajuda a síntese de clorofila e 

assimilação de nitrato e ativa enzimas de biossíntese de gordura. Funciona na 

formação de riboflavina, ácido ascórbico e caroteno. 

As espécies de plantas diferem consideravelmente nas suas concentrações de 

folha de Mn normais ou adequadas (30-500 mg de massa seca de Mn.kg-1, Clarkson, 

1988) e na sua susceptibilidade à deficiência de Mn (Reuter et al., 1988; Marschner, 

1995; Mengel e Kirkby, 2001). O intervalo de deficiência crítica em folhas totalmente 

expandidas é atingido quando as concentrações de Mn caem abaixo de 10 a 20 mg 

de massa seca de Mn.kg-1 (MARSCHNER, 1995).  

A toxicidade de Mn2 + pode ser um fator importante que limita o crescimento 

da planta, particularmente em solos ácidos e mal drenados (Horst, 1988). Por outro 

lado, a concentração crítica para a toxicidade pode variar dentro de uma ampla gama, 

dependendo das espécies de plantas e dos genótipos dentro das espécies e nas 

condições ambientais, como a temperatura e o estado nutricional de Si, Ca, Mg ou Fe 

(HORST, 1988 ; LE BOT et al., 1990; WANG et al., 1992).  

As concentrações de toxicidade crítica variando de 200 mg.kg-1 a 5300 mg.kg-

1 de massa seca foram relatadas por Edwards e Asher (1982). Uma vez que Mn está 

envolvido na desintoxicação de radicais de oxigênio através de Mn-SOD, em células 

deficientes em Mn, o metabolismo celular não pode controlar eficientemente o 

excesso de formação de radicais de oxigênio e o dano oxidativo ocorre. Existem 

interacções íntimas de Mn-nutrição e metabolismo antioxidante, uma vez que as 

atividades citocíclicas CuZn-SOD e Mn-SOD mitocondriais aumentam sob condições 

de excesso de Mn, bem como a inanição de Mn (Shenker et al., 2004). 

O manganês tem vários papéis químicos diferentes em sistemas biológicos. 

Está envolvido na eliminação de superóxido e peróxido de hidrogênio: 
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Mn(II) + O2
.- + 2H+  Mn(III) + H2O2  

Mn(III) + H2O2  Mn(II) + O2 + 2H+ 

 

O mecanismo exato para a remoção catalítica de H2O2 é, no entanto, não claro 

e pensado que envolve etapas intermediárias. Intermediários de reação, O2.- e OH. 

foram observados in vitro (STADTMAN et al., 1990). 

O excesso de Mn resulta em deposição apoplástica de Mn oxidado e fenólicos. 

Há evidências de que as peroxidases estão envolvidas nesta reação (Fecht-

Christoffers et al., 2003). Mn também induz proteínas PR-e de taumatina no apoplast. 

No entanto, ainda não está claro se essas respostas pertencem à ativação da proteção 

contra o Mn ou se essas reações de defesa típicas ocorrem relativamente não 

especificamente devido à produção de H2O2 induzida por Mn e lesão (HORST et al., 

1999). 

 

 

3.1 DESINTOXICAÇÃO INTRACELULAR 

 

Quando os íons metálicos são absorvidos nas células, propriedades como alta 

reatividade ou solubilidade limitada requerem sua que lação. Isto foi demonstrado para 

o cobre na levedura, que contém menos de um átomo de cobre "livre" (Rae et al., 

1999). Os íons metálicos são ligados por quelantes e chaperons. Os quelantes 

contribuem para a desintoxicação de metais ao amortecer as concentrações de metal 

citosólico, enquanto as chaperões fornecem expressamente íons metálicos para 

organelas e proteínas que requerem metal (Clemens, 2001). Nas plantas, os 

quelantes metálicos incluem fitochelatinas, metalotioneínas, ácido orgânico e 

aminoácidos. 

As fitochelatinas (PC) são um grupo de péptidos de ligação de metal com a 

estrutura geral (g-glu-cys) ngly (n = 2-11) (Grill et al., 1985; Cobbett, 2000). PCs são 

sintetizados de forma não-translacional de GSH por PC sintase (Grill et al., 1989). PCs 

são induzidos por uma gama de metais e metalóides como Cd, Zn, Cu, As (Grill et al., 

1985; De Vos et al., 1992). A glutationa tem um duplo papel em resposta ao estresse 

do metal, como antioxidante e precursor de quelantes. Sugeriu-se que a produção de 
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PCs que resulte na depleção de GSH pode causar o estresse oxidativo 

(Schützendübel et al., 2001; De Vos et al., 1992).  

A síntese de PC é ativada em poucos minutos após a exposição a uma 

variedade de metais e metalóides. Cu, Ag e As são detectados em complexos com 

PCs. O mutante Arabidopsis cad1-3, que não possui expressão de PC-sintase, é 

altamente sensível a Cd2 + e AsO42- em comparação com plantas de tipo selvagem 

e também exibe sensibilidades elevadas para Cu, Hg e Ag (HA et al., 1999).  

A super expressão do AtPCS1, um gene que codifica PC-sintase em S. 

cerevisiae aumentou a tolerância Cd, Hg e As, enquanto o efeito sobre a sensibilidade 

do Cu foi pequeno (Vatamaniuk et al., 1999). Estes dados mostram a importância das 

PCs para a desintoxicação de uma gama de metais e metaloides, mas também 

demonstram que eles não podem ser o único mecanismo de tolerância ao metal nas 

plantas. 

As metalotioneínas (MT) são proteínas de baixo peso molecular ricas em 

cisteína, que podem se ligar a íons metálicos em aglomerados de metal-tiolato. Os 

MTs são omnipresentes entre todos os organismos e são agrupados em várias 

classes, dependendo da disposição dos resíduos de Cys: são conhecidas as TAs da 

classe I de células de mamíferos para conferir tolerância ao Cd (Fowler et al., 1987) e 

desempenham um papel importante na homeostase de Zn. Os MTs de fermento, que 

pertencem à classe II, parecem se ligar principalmente a Cu. A ruptura do copo 1 

causou hipersensibilidade ao Cu e superexpressão levando à tolerância ao Cu (YU et 

al., 1994).  

Nas plantas foram encontradas mais de 50 sequências semelhantes a MT em 

diferentes espécies (Rauser, 1999). Nas árvores, os MTs pertencem aos produtos de 

genes altamente expressados (dados não publicados). Com poucas exceções (Ec do 

trigo e MT1 e MT2 de Arabidopsis, Lane et al., 1987; Zhou e Goldsbrough, 1994; 

Murphy et al., 1997), os papéis dos MT não são bem compreendidos. Wheat Ec 

demonstrou formar associações com metais (Lane et al., 1987; Kawashima et al., 

1992). Foram obtidos dados funcionais a partir de sistemas heterólogos, e. a 

sensibilidade ao cobre da cepa Cup1D de S. cerevisiae pode ser suprimida pela 

expressão de Arabidopsis MT1 e MT2 (Zhou e Goldsbrough, 1994). Esses dados 

sugerem um papel de genes tipo MT e seus produtos na homeostase de metais de 

plantas. As funções propostas incluem a desintoxicação do cobre, o tampão citosólico 
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do zinco, a eliminação de metais durante a senescência foliar ou o envolvimento na 

secreção de metais através de tricomas foliares (Robinson et al., 1996; Garcia-

Hernandez et al., 1998; Rauser, 1999). 

Os grupos carbóxilo e amino também apresentam ligandos potenciais para íons 

metálicos. O citrato, o malato e o oxalato foram incluídos em diferentes processos de 

tolerância ao metal, como o transporte através do xilema e do sequestro vacuolar 

(Rauser, 1999). Por exemplo, o ácido cítrico tem sido hipotetizado como um 

importante ligando Cd com baixa concentração de Cd (Wagner, 1994) e pode formar 

complexos com Ni em plantas hiperacumuladoras de Ni (Sagner et al., 1998). O 

malato é um muito bom catiônico Zn-quelante em Zn tolerante plantas (MATHYS, 

1977). 

A acumulação de prolina livre foi observada em resposta a uma ampla gama 

de estresses abióticos e bióticos nas plantas. É considerada uma das primeiras 

respostas metabólicas ao estresse, possivelmente em muitos casos atuando como 

um osmolito (HARE; CRESS, 1997).  

A tolerância ao Cu foi positivamente correlacionada com o teor de prolina livre 

em líquen clorofila. A formação de complexos de Cu com aminoácidos, incluindo a 

prolina, tem sido estudada com frequência e parece que os complexos de cobre com 

prolina, histidina ou nicotinamina desempenham papéis importantes no transporte da 

sequência do xilema (LIAO et al., 2000). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A adubação com manganês e o seu efeito no solo e na planta abre precedentes 

para futuras ações da parte agrônoma, ao termino desse estudo podemos 

compreender que o teor de manganês no solo está relacionado ao fator de intensidade 

e também aqueles sugados á fase sólida, em estabilidade com a parte liquida. No qual 

demonstra ser um ponto tanto quanto conveniente desse extrator, uma vez que os 

extratores ácidos não possuem esta propriedade e são capazes de diluir os 

micronutrientes do solo. 

 Quando relacionado esses teores de cada micronutriente tirado pelas diversas 

soluções e as concentrações achadas nas plantas para determinar o mais 

satisfatoriamente extrator para cada micronutriente, notaram que o ácido cítrico foi 

propício na preparação do desimpedimento de manganês para as plantas. 

Compreende-se que a eficácia destas fontes de Mn, resulta nas qualidades 

intrínsecas do fertilizante.  
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