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Os Latossolos constituem a principal classe de solos do Brasil sendo seu estudo fundamental para o 

entendimento de aspectos como sua ocorrência em relevos forte ondulados ao invés de suavizados. 

A utilização do pXRF tem sido uma ferramenta importante para o estudo dos solos, na pedologia, 

morfologia e interpretação dos fatores de formação. O manganês é o metal pesado mais abundante 

na crosta terrestre depois do ferro, objetivou-se estudar seu comportamento nessa topossequência de 

Latossolos verificando suas inferências pedogênicas. O experimento foi conduzido a campo, com 

análises morfológicas nos perfis (P), onde P1 está no terço superior, P2 terço médio e P3 terço 

inferior no IFSULDEMINAS, e na UFLA em laboratório para análises de pXRF. Verificou-se uma 

composição incomum, Latossolos Vermelho-Amarelos, já que geralmente há classes mais jovens 

neste relevo variando de ondulado a forte ondulado, seu material de origem é o granito-gnaisse, a 

altitude oscilou de 945m à 1050m. Os teores de manganês foram maiores em P3 (245mg kg
-1

 ) que 

em P1 e P2 (202 e 212mg kg
-1

 ) no horizonte A, ou seja, seu acúmulo superficial ocorre nas partes 

mais baixas da paisagem. Já quando se compara este aspecto para o Bw há a inversão desta 

condição (P1=254, P2=237 e P3=239mg kg
-1

 ), que apesar da baixa solubilidade, sua dissolução é 

possível via reações redutoras, como a complexação, acelerada por microrganismos ou compostos 

orgânicos, os últimos se acumulam no terço inferior possibilitando este condicionante. Verificou-se 

diferentes graus de intemperismo na topossequência, em P1 e P2 enriquecimento de manganês em 

profundidade. 
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