
1   INTRODUÇÃO

1.1   Considerações gerais

O manguezal é um ecossistema especial que se desenvolve nas áreas

litorâneas tropicais. Ocorre em terrenos baixos, planos, em regiões estuarinas,

às margens de lagunas ou ao longo de rios e canais naturais, até onde ocorre o

fluxo das marés.  Nesses locais a força das marés é branda e a velocidade das

correntes é baixa, propiciando uma intensa deposição de sedimentos finos e

matéria orgânica. O substrato formado então tem consistência pastosa, pouco

compactado, alagadiço, rico em matéria orgânica, pouco oxigenado e sujeito a

períodos alternados de inundação e drenagem, conforme a variação da marés

(IPT, 1988).

Rossi & Mattos (1992), chamam a atenção de que a maioria das

definições de mangue ou manguezal definem este sistema costeiro,

influenciado pelas marés, com solos de consistência pastosa e de textura

argilosa ou muito argilosa. No entanto os autores encontraram em diferentes

posições do litoral paulista diversas ocorrências de mangue sobre Areias

Quartzosas Hidromórficas, e solos glei salinos, sódicos e tiomórficos. Nas

planícies de mangue ou de maré ou ainda intermaré são encontradas na foz e

áreas estuarinas da Baixada Santista (rios Cubatão e Mogi), Bertioga (rios

Itapanhaú, Guaratuba e Itaguaré), Iguape-Cananéia (rio Ribeira do Iguape),

Peruíbe (rio Una do Prelado) entre outros de menor extensão (Rossi, 1999).

Nas áreas estuarinas da Baixada Santista, os manguezais ocorrem em

conjunto com a penetração de inúmeros canais temos manguezais,

estabelecidos sobre um solo barro arenoso, onde seu avanço vai no sentido da
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corrente da maré vazante, funcionando como fixadores de sedimentos e como

filtro biológico sendo assim considerados como o primeiro elo de um riquíssimo

ecossistema marinho (Journaux, 1985).

O litoral do Estado de São Paulo, devido à sua extensão e características

próprias no decorrer do desenvolvimento urbano e industrial, apresenta um dos

maiores índices de poluição no que concerne à eutrofização, contaminação

orgânica e à qualidade da água, devido a mudanças no ambiente ocasionadas

por fontes poluidoras dos mais variados tipos (Roquetti-Humaita, 1990).

Na baixada Santista ocorre uma das maiores concentrações de áreas de

mangue do Estado de São Paulo. Sua ocorrência se relaciona às planícies de

maré associadas aos canais de Bertioga, do porto de Santos e ao de São

Vicente, onde encontra-se um dos principais pólo industrial, petroquímico e

portuário do Brasil, constituindo uma importante fonte de poluição das águas da

baía e estuários de Santos. Além do esgoto proveniente das instalações

portuárias acrescentam-se as lavagens dos porões da navios, contendo

resíduos de petróleo (óleos e graxas) e outras cargas (Rodrigues et al., 1988).

Em 14 de outubro de 1983 ocorreu o derrame de petróleo no manguezal

do Canal da Bertioga, que faz parte do município de Santos, na Baixada

Santista causado pelo rompimento do oleoduto da Petrobrás. O vazamento se

deu no quilômetro 93 da rodovia Rio-Santos quando uma rocha de 20

toneladas, deslocada por explosões de dinamite, caiu sobre o oleoduto e,

aproximadamente, 2,5 milhões de litros de petróleo foram lançados nos

mangues próximos à estrada e, via rio Iriri, atingiram o Canal da Bertioga (Ponte

et al., 1984; Ponte et al., 1987, Peria et al., 1988, e Schaeffer-Novelli, 1987,

Rodrigues, 1997; Roitman, 2000). Nessa área foi descrito o impacto sobre a

vegetação do manguezal, observando a ocorrência da queda das folhas, a

redução da área foliar e o aumento na susceptibilidade ao ataque por

herbívoros, levando a uma redução fotossintética do sistema chegando a ter

efeitos tensores crônicos como conseqüência deste impacto. Entretanto, a

interação solo-vegetação segue sendo uma incógnita.
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Os solos do subsistema estuarino do manguezal são pouco conhecidos e

a ênfase em sua descrição neste projeto surgiu uma vez que no estado de São

Paulo as áreas de mangue vêm sendo alvo de constantes pressões sócio-

econômicas como aterros para a construção de marinhas, condomínios

náuticos e loteamentos, local para recepção de dejetos, esgotos e produtos

químicos diversos.

1.2   Hipótese e objetivos

Partindo-se da hipótese de que os solos de mangue não são

homogêneos e que sua distribuição e comportamento são condicionados pelos

padrões de sedimentação e distribuição dos fluxos de água doce e salgada no

confronto das águas continentais e águas carregadas pelas marés

respectivamente, pretende-se:

1. Conhecer em detalhe os atributos físicos (granulometria), químicos e

mineralógicos dos solos de mangue do rio Iriri, para fornecer subsídios para

estudos pedo-bio-geoquímicos dos solos de mangue mais detalhados.

2. Caracterizar e classificar os solos segundo o Sistema Brasileiro de

Classificação de Solos (Embrapa, 1999), procurando contribuir para o

desenvolvimento dos níveis categóricos mais baixos (4º , 5º  e 6º

respectivamente)  dos solos indiscriminados de mangue.

3. Estudar os sistemas sedimento-solo-vegetação no ecossistema mangue no

Canal de Bertioga.

1.3   Área de estudo

Para atingir estes objetivos foi selecionada a área de manguezal do rio

Iriri, no Canal de Bertioga. Área esta onde ocorreu o derrame de petróleo o 14

de outubro de 1983.



2  REVISÃO DE LITERATURA

2.1   Processos nos solos de mangue

As características dos solos de mangue dependem da progressão dos

manguezais, “desenvolvidos baixo condições que favorecem a deposição de

sedimentos nas margens convexas dos meandros de rios e córregos e onde há

progradação1 da costa, com a formação de novas terras”. Esta descrição

baseada no relevo de Vannucci (1999), define às planícies costeiras ou vales

alagados limitados por baixios, estuários e deltas que possuem águas ricas em

material em suspensão, e é onde estas águas não são perturbadas por forte

dinamismo, considerando-se locais ideais para o avanço do litoral que é

consolidado pelos manguezais.

Nesta última definição considera-se a vegetação como um outro fator

formador, devido as adaptações fisiológicas (pneumatóforos e raízes-escora)

das plantas vasculares nestes ambientes, que junto à matéria orgânica da

serrapilheira e muco (Ponte et al., 1984), e ao material inorgânico floculado pelo

contato da água doce e salgada (Hiller, 1995; Stralher & Stralher, 2000),

formam uma armadilha para o sedimento em suspensão que é depositado,

retrabalhado e redistribuído no substrato sofrendo alterações físicas e químicas

típicas do ecossistema do manguezal.

1Progradação: mecanismo de avanço da linha costeira, mar adentro, normalmente relacionado
à sedimentação por processos marinhos litorâneos ou fluviais (Suguio, 1992).
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Os solos de mangue são influenciados por processos físicos como:

transporte de partículas grosseiras por tração, e por suspensão de partículas de

argila e silte que sedimentam pela ação mecânica dos movimentos das

correntes das marés (fluxo e refluxo), sendo as partículas grossas as primeiras

em depositar-se enquanto as argilas e o silte seguem em suspensão até serem

agregadas e decantar por efeito do processo físico-químico de floculação

(Vannucci, 1999; Stralher & Stralher, 2000).

Fúlfaro et al. (1976), encontrou evidencias de depósitos argilosos menos

expressivos que os sílticos e arenosos no estuário Santista, o que sugere

flutuações de energia do meio no sitio deposicional a causa das marés, fator

este que influi mais nos processos de sedimentação que o fenômeno de

floculação dos finos.

A intensidade dos processos varia, e portanto o substrato apresenta

mudanças na distribuição granulométrica embora os sedimentos tivessem um

desenvolvimento e transporte de origens similares. A partir de curvas de

distribuição de partículas se obtém o índice de uniformidade de solo (IUS)

descrito por Florentino (1997), sendo que um solo no que todas suas partículas

tenham o mesmo tamanho teria um IUS=1 e uma gradação nula, com isso

valores < 1 são mais susceptíveis a terem uma acomodação de partículas

uniforme e, portanto, maior densidade do solo.

Segundo Ukpong (1997), além dos manguezais de canal de maré que

possuem uma textura franco-siltosa, há os que tem uma textura franco-arenosa,

sendo que este alto teor de areia na supramaré e em camadas costa adentro

indica a predominância de sedimentos terrestres de marés secundárias. O

predomino da fração silte é freqüente em canais de maré e canais distributários

devido as inundações diurnas e a deposição ativa de sedimentos transportados

pela água. Por último, as frações mais finas da argila são regularmente

removidas e enxaguadas do manguezal por marés vazantes.
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O processo químico mais importante que define a transformação

pedogênetica no mangue é a sulfidização, a medida que a gradação2 avança e,

resta pouco espaço intersticial entre os sedimentos tornam-se o meio

gradualmente deficiente em oxigênio ou totalmente anóxico, estas condições

favorecem a formação de sulfetos ou pirita (FeS2) que sendo oxidados passam

a sulfatos, com a conseqüente formação de ácido sulfúrico, assim os solos

tornam-se ácidos com tendência ao desenvolvimento de solos sulfato-ácidos

nas áreas mais elevadas (Demas & Rabenhorst, 1999; Vannucci, 1999).

No processo de sulfidização o produto final dominante é a pirita

biogênica (FeS2), onde o elemento chave é o sulfato reduzido por bactérias tais

como  Desulfivibro  sp., sendo uma fonte de sulfato, de ferro reativo, e a matéria

orgânica necessários como substrato microbiano e condições anaeróbicas, no

limite entre a camada superficial oxigenada e a camada sub-superficial

anaeróbica, devem ocorrer. Nesse momento o sulfato marinho é reduzido na

forma de HS- e pode reagir com o ferro formando compostos como

mackanawita (FeS), greigita (Fe3S4) e pirita (FeS2). (Garassini, 1962; Odum,

1972; Doner & Lynn, 1989; Demas & Rabenhorst, 1999; Boom et al., 1999; Cha,

1999).

Doner & Lynn, (1989) comentam que a acumulação de sulfatos e a

formação de solos sulfato ácidos está limitada principalmente as margens

costeiras. Assim como sedimentos piríticos e a decomposição de ácido sulfúrico

também foram reportados em materiais continentais depositados em tempos de

ambientes costeiros, onde a maioria destes sedimentos contêm glauconita. A

glauconita (K2(Mg,Fe)2Al6(Si4O10)8(OH)12), transforma-se em ambientes ácidos,

sendo a possível fonte de K para a formação de jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6.

2Gradação: grau de mistura de várias classes granulométricas em um material sedimentar
(Suguio, 1998).
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2.2   Ocorrência de mangue

Segundo Schaeffer-Novelli (1999), o manguezal consiste num sistema

ecológico costeiro tropical, dominado por espécies vegetais típicas, às quais se

associam outros componentes da flora e da fauna, microscópicos e

macroscópicos, adaptados a um substrato periodicamente inundado pelas

marés, com grandes variações de salinidade. Os limites verticais do manguezal,

no médio litoral, são estabelecidos pelo nível médio das preamares de

quadratura3 e pelo nível médio das preamares de sizígia4.

O Brasil é privilegiado pela existência de manguezais, que estendem-se

desde o extremo norte, no Amapá, até o sul de Santa Catarina, na foz do Rio

Araranguá. Localizados entre os níveis mais alto e mais baixo das marés,

tornam-se verdadeiras áreas de transição entre os ambientes terrestre, marinho

e de água doce (Aquino, 1987).

Segundo levantamentos feitos pelo Grupo de Estudos de Ambientes de

Manguezal (GEAM), estima-se que o território brasileiro possui uma das

maiores áreas de manguezal do mundo, aproximadamente 20.000 km2 de

extensão, distribuindo-se desde o Cabo Orange, na fronteira com a Guiana

Francesa até Laguna, no Estado de Santa Catarina.

A região da Baixada Santista formada pelos municípios de Bertioga,

Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos, e São Vicente possui uma área total

de cobertura vegetal de 675 km2 sendo que desta área 125 km2 correspondem

a áreas de mangue (Figura 1).

3Preamar média de quadratura: média da altura da preamar (19 anos de registro) durante o
ciclo de Lua em quarto crescente e quarto minguante.
4Preamar média de sizígia: média da altura da preamar (19 anos de registro) durante o ciclo de
Lua cheia e lua nova (Suguio, 1992).
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Figura 1 - Área de ocorrência de manguezais (Guarujá e Bertioga) indicada

pelas manchas de predomínio do grupo de solos GZ2 (Gleissolos

tiomórficos indiscriminados e ES1 (Espodossolos Ferrocárbicos

Hidromorficos). Mapa pedológico do Estado de São Paulo. Carta 14

Q. Escala 1:500.000. Oliveira et al. (1999).
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2.3   Caracterização do ambiente natural do mangue

O ambiente natural do manguezal poderia ser descrito segundo as

considerações morfológicas de Ukpong (1997) e de estrutura da vegetação de

Ponte et al. (1987) como segue:

Dunas supramaré (Figura 2, I) ocorrem na maioria das porções rumo ao

continente, formando um ecótono entre a zona freqüentemente alagada e a

floresta da restinga apresentando espécies gramíneas e outras plantas halófitas

como o Hibiscus pernambuscensis (HP) e Acrostishum danaeifolium (AD)

associadas a espécies de mangue Avicennia shaueriana (AS) e Laguncularia

racemosa (LR). As dunas não são continuas, são separadas por canais pelos

fluxos de maré vazante. As espécies de mangue ocorrem ao longo destes

canais, mas a complexidade no manguezal é mínima. As dunas elevadas pela

sedimentação são abandonadas, pelos córregos de fluxos diferentes a áreas de

baixo gradiente, estas dunas geralmente estão a 2 metros acima do nível de

maré (NM).

Elevações internas são alinhadas paralelas por canais abandonados que

contém numerosos tanques de assoreamento (Figura 2, II). Estas elevações

têm largura variável. Enquanto, nos canais distributários5 do manguezal,

distinguem-se certas diferenças na vegetação (Figura 2, III), alguns córregos

mostram evidencia de assoreamento, abandono e preenchimento de cicatrizes

recentes. Os córregos de maré no manguezal são alagados (Figura 2, IV) acima

do nível de maré (NM), e apresentam espécies de Avicennia shaueriana (AS) e

Rhizophora mangle (RM).

5Canais distributários: canais fluviais onde ocorrem ramificações em vários canais que penetram
no mar ou em outros corpos de águas tranqüilas, são encontrados em deltas (Suguio, 1992).
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Figura 2 - Diagrama da morfologia e estrutura da vegetação do manguezal; I

Dunas supramaré, II Elevações intermaré, III Canal distributário, IV

Córregos de maré, NMAS nível médio das altas de sizígia, NM nível

médio das marés, NMBS nível médio das baixas de sizígia. Modificada

pelo autor de Ukpong, 1997; Ponte et al., 1987.

Na expansão do manguezal as árvores de Rhizophora mangle  (RM)

dominam as zonas baixa a intermaré, árvores de Avicennia shaueriana (AS)

são mais comuns entre as zonas de intermaré superior e supramaré, e as

árvores Laguncularia racemosa (LR) seguem rumo ao mar seguindo a

Avicennia shaueriana (AS) principalmente.

Estas espécies do manguezal identificadas correspondem às

encontradas na área de estudo do canal de Bertioga e pertencem a três

gêneros e famílias diferentes (Nilsson, 1990; Peria et al., 1988; Schaeffer-

Novelli, 1999):

2.3.1   Gênero Rhizophora (Família Rhizophoraceae)

Mangue vermelho, sapateiro ou verdadeiro (Rhizophora mangle),

encontra-se geralmente nas franjas dos bosques em contato com o mar, ao

longo dos canais, na desembocadura de alguns rios ou, nas partes dos

estuários onde a salinidade não é muito elevada já que apresenta raízes escora
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que encurva e servem de suporte que estende-se um metro ou mais acima de

solo, cobertas com poros pequenos, chamadas lenticelas, por onde o oxigênio

difunde como filtros que impedem a entradas de sais quando se expor ao ar a

baixa-mar, além da troca de gases como obtêm a maioria do oxigênio que

precisa da atmosfera. O embrião germina dentro do fruto dando origem a uma

nova planta, voltada para abaixo, que se desprende para se auto-plantar.

2.3.2   Gênero Avicennia (Família Verbenaceae)

Siriúba ou mangue preto (Avicennia shaueriana) ocupa terrenos da zona

entremarés, ao longo das margens lamacentas dos rios ou diretamente exposta

às linhas de costa, desde que submetidas a intrusões salinas. Estas plantas

toleram uma salinidade intersticial muito mais altas que os demais gêneros de

mangue, chegando a sobreviver em locais com salinidade de 90 ppm (18

dS/m), assim elas crescem melhor onde há menos exposição à inundação e a

influencia de alguma fonte de água fresca, já que suas folhas possuem

glândulas que excretam o excesso de sais. Possui raízes pequenas chamadas

pneumatóforos que se alçam uns 20-30 centímetros diretamente sobre a terra a

partir de um sistema radicular subterrâneo, que auxiliam na captação e

circulação de oxigênio, além de escorar a árvore. Suas sementes tem grande

capacidade para flutuar e resistência na água, permitindo sua disseminação a

grandes distâncias.

2.3.3   Gênero Laguncularia (Família Combretaceae)

Mangue branco ou tinteira (Laguncularia racemosa), encontrado em

costas banhadas por águas de baixa salinidade, às vezes ao longo de canais

de água salobra ou, em praias arenosas protegidas. Possui pneumatóforos, a

base do tronco esta coberta por lenticelas, adaptações presentes nas espécies

anteriores.
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As raízes do manguezal toleram concentrações de sais, sem sofrer

toxidez, que permite-lhes manter um elevado potencial osmótico e, absorver

água e nutrientes. Estas penetram profundamente no lodo anaeróbio reduzindo

as correntes marinhas, favorecendo a sedimentação e contribuindo para o

processo da ciclagem mineral, que é fundamental para manter a elevada

produtividade primária das comunidades de mangue. Proporcionam superfícies

para a fixação dos organismos marinhos e construção de cavernas (por ex.

caranguejos) (Odum, 1972).

Os manguezais são, geralmente, sistemas jovens uma vez que a

dinâmica das marés nas áreas onde se localizam produz a modificação na

topografia desses terrenos, resultando numa seqüência de avanços e recuos da

cobertura vegetal (Figura 3). São sistemas funcionalmente complexos,

altamente resilientes6 e resistentes e, portanto, estáveis. A cobertura vegetal, se

instala em substratos de vasa de formação recente, de pequena declividade,

sob a ação diária das marés de água salgada ou, salobra (Schaeffer-Novelli,

1999).

Figura 3 - Esquema do ecossistema manguezal. Adaptado da National Oceanic

and Atmospheric Administration (1992).

6Sistemas resilientes (resiliência): propriedade dos corpos sólidos que determina sua
resistencia ao impacto de choques mecânicos (Odum, 1972).
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2.4   Solos

Segundo Lepsch et al. (1998), os solos estão situados em áreas de

mangue de difícil penetração e são definidos, em muitos trabalhos, como “solos

indiscriminados de mangue”, correspondendo em sua maior parte aos

Gleissolos tiomórficos e Gleissolos sálicos segundo o Sistema Brasileiro de

Classificação de Solos (Embrapa, 1999).

Nas áreas de mangue vários tipos de solos podem ocorrer: Areias

Quartzosas Marinhas e Podzóis hidromórficos (em terraços arenosos), solos

hidromórficos como Gleis e Orgânicos com tiomorfismo e solos Aluviais

principalmente da era Cenozóica (Lani, 1998); Alfisols com horizontes nátricos

ou apresentando acúmulo de materiais sálicos, sódicos ou sulfatados, como os

observados na Australia (Fitzpatrick et al., 1993); solos salinos com elevada

acidez devido à oxidação da pirita (Bandyopadhyay & Maji, 1995).

No Estado de Ceará, Lima & Costa (1975) delimitaram um conjunto de

manchas de solos Aluviais, Hidromórficos e Halomórficos sujeitos a inundação

e os designaram como “zona de falso mangue”. Nessa área a vegetação ou não

aparece, ou é muito esparsa, predominando as plantas de porte alto. Também

delimitaram um outro tipo de associação de solos, os chamados “solos

indiscriminados de mangue”, a qual foi designada como “zona de mangue

verdadeiro”. Essa área caracteriza-se por vegetação densa e de porte alto.

Segundo os estudos de Lima & Costa (1975), os mangues são formados por

acumulações alúvio-marinhas, argilo-siltosas, misturadas com sedimentos

orgânicos e ocorrem nas proximidades da desembocadura de rios e em outras

áreas que sofrem a influência das marés.

Os solos caracterizam-se por apresentar ampla variação nos valores de

pH, CTC, teor de matéria orgânica, capacidade de retenção de água  (VallHay

& Lacerda, 1980), potencial redox, salinidade, nitrogênio e fósforo extraível

(Cardona & Botero, 1998). Também apresentam variada composição

mineralógica. Assim, por exemplo, Marius & Lucas (1991) assinalaram que na
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costa leste da África encontraram quartzo e argila associadas a halita, pirita e

jarosita. Apesar das grandes variações encontradas, estes autores indicaram

que as duas principais propriedades dos solos de mangue são a salinidade e a

elevada acidez; a primeira relacionada à influência do mar e, a segunda ao

elevado conteúdo de enxofre presente no ambiente.

Sob condições de solos alagados o produto deste ambiente é a formação

de solos reduzidos, já que o alto conteúdo de matéria orgânica presente

favorece a atividade microbiana, primeiramente dos microorganismos

heterotróficos do solo, que através da respiração, oxidam o carbono da matéria

orgânica, liberando energia livre que é utilizada em seus processos

metabólicos.  Em conseqüência, os microorganismos aeróbios consomem o O2

inicialmente presente no solo e tornam-se inativos ou morrem, sendo os

microorganismos anaeróbios facultativos e obrigatórios (bactérias) capazes de

proliferar obtendo energia liberada da oxidação da matéria orgânica através da

utilização de compostos inorgânicos do solo como aceptores de elétrons (NO3-,

Mn4+, Fe3+ e SO4
2-) na decomposição da matéria orgânica (CO2, N2 e H+) As

bactérias decompõem a matéria orgânica sob condições anaeróbicas,

reduzindo os íons sulfato a sulfeto e o Fe+3 a Fe+2, levando à formação de pirita

(FeS2) (Ponnamperuma 1972; Madruga, 1999).

Os solos ácidos sulfatados ou tiomórficos são formados após a

drenagem de materiais ricos em pirita (FeS2) formada nesses ambientes

redutores com presença de matéria orgânica, Fe+2 e atividade de

microrganismos. Geralmente o enxofre provêm da água do mar, que encontra-

se cobrindo esses solos. A pirita é estável sob condições anaeróbicas, mas

quando os solos são drenados ocorre oxidação dessa pirita e sua

transformação a jarosita. Como resultado disso, o ácido sulfúrico é formado,

sempre que a quantidade de ácido produzida é maior que a capacidade de

neutralização do solo. O processo descrito leva à redução do pH a valores

inferiores a 4,0. Estes valores de pH muito baixos estão associados à cores de

solos claras (amarelo - palha). A acidez elevada dos solos tiomórficos é
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responsável pelo rápido intemperismo ácido dos minerais aluminossilicatos

(pH<4). Sob condições de oxidação, as elevadas concentrações de Fe+3

parecem ser as responsáveis pela detenção da atividade microbiana de

redução do sulfato (Hart, 1959).

Na identificação de solos hidromórficos, o National Technical Committee

for Hydric Soils (NTCHS) e o U.S. Department of Agriculture/Natural Resources

Conservation Service (USDA/NRCS)(Estados Unidos, 1998), consideram como

indicadores o potencial redox baixo (Figura 4), a presença de ferro reduzido,

dados de pH “in situ”, e dados de precipitação pluvial da área.

Figura 4 - Curva de Eh/pH (60o de declividade).

Segundo Ponnamperuma (1972), o potencial redox (Eh) é um dos mais

importantes atributos físico-químicos que caracteriza os solos inundados, dando

uma idéia de como o meio se comporta na tendência de doar ou receber

elétrons. Em ambientes naturais, comumente o valor medido do Eh é uma

medida integradora que corresponde a um potencial total, o qual inclui a

coexistência de vários sistemas redox.

2.4.1  Minerais de argila em solos de mangue

As propriedades físicas e químicas do solo são controladas em grande

parte pelos minerais, especialmente por esses minerais que constituem a fração

argila. A fração argila do solo está comumente composta da mistura de um ou

m



16

mais filossilicatos junto com os óxidos de ferro que conformaram o solo (Whittig

& Allardice, 1986).

A distribuição de minerais de argila no mangue corresponde

principalmente à montmorilonita, seguido de caulinita, ilita (5%) e clorita (2%),

em todos os seus ambientes (canais ou córregos de maré, lagoas e dunas),

Prakasa & Swamy (1987), assim como outros autores consideram a presença

de carbonatos incluindo a aragonita e calcita (Ward & Larcombe, 1995).

Segundo Hillier (1995), a fixação de K pode ter resultado de que a

vermiculita presente se revertera a minerais de natureza micácea ou ilítica em

águas marinhas considerada uma mudança química chamada de ilitização por

acontecer a fixação de K, incremento de carga entre camadas, remoção de

cátions e águas das intercamadas na esmectita diminuindo a expansão

intercamada, esta última pode também se transformar a esmectitas,

particularmente quando são expostas a ciclos de umedecimento e secagem,

processos que transformariam a esmectita em interestratificados ilita/esmectita

com acima de 50% de camadas de ilita.

A estabilidade das micas pode ser apresentada pelo diagrama da figura

5, onde o plano inclinado representa o sistema mica-vermiculita muito estável

onde não é considerada a formação da caulinita (Fanning et al., 1989a).

Um exemplo de que a química da água marinha favorece a formação de

micas, é que contêm cátions dissolvidos ao redor de 380 mgL-1 de K, 400 mgL-1

de Ca, e 3 mgL-1 de Si e assumindo que o pH da água do mar é 8,2; log [K+] +

pH = 6,2, log [Ca2+] + 2pH = 14,4, e log (H4SiO4)= -4,0. Estes valores dentro do

campo de estabilidade das micas (Figura 5) parecem demonstrar a formação de

micas nas águas marinhas sob altos valores de pH e atividade de K+(Fanning et

al., 1989a).
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Figura 5 – Diagrama de estabilidade para mica-K (muscovita), vermiculita-Ca, e

caulinita a 100 kPa e 25oC. (Fonte Fanning et al., 1989a)

Micas do tipo da glauconita (K2(Mg,Fe)2Al6(Si4O10)8(OH)12), podem estar

associadas a concentrações de pirita em zonas redutoras que tem uma alta

proporção de ferro ferroso (Fanning et al., 1989b). A glauconita forma-se

principalmente sob condições marinhas e em temperaturas similares à

temperatura do solo, entendendo-se que os mecanismos de formação e

propriedades deste mineral podem ser de micas pedogenéticas (Rabenhorst &

Fanning, 1989; Fanning et al., 1989a).

2.5   Interações solo - vegetação

Vários autores têm demonstrado que existe uma forte correlação entre o

crescimento das plantas de mangue e as propriedades do solo onde elas se

desenvolvem, apresentando inclusive um certo zoneamento das espécies de

acordo com as características físico-químicas do solo (Ukpong, 1994; Saintilan,

1998; Sherman et al., 1998).
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Entre os fatores que mais parecem influenciar o crescimento dos

mangues está a freqüência e duração das marés (que determinam o tempo de

inundação), salinidade da água, potencial redox, textura do solo, disponibilidade

de nutrientes, atividade biológica, entre outros. Ukpong (1994) utilizou análise

estatística multivariada para verificar quais os fatores de maior relevância no

crescimento e persistência de diversas espécies dos manguezais. Este autor

verificou que, além dos fatores mencionados, a densidade do solo e os

conteúdos de P e micronutrientes determinaram o padrão de distribuição das

espécies. Sherman et al. (1998) destacaram a importância do P e mencionaram

que a dinâmica deste nutriente está estreitamente interrelacionada à dinâmica

do enxofre e Fe em ambientes costeiros, dependendo também da composição

dos sedimentos que originaram os solos. Segundo esses autores, a

concentração de P pode ser fortemente regulada pela química do Fe e estado

redox dos sedimentos. O ciclo redox do Fe é mediado por fatores físicos e

biológicos, e principalmente em manguezais, a especiação do Fe é controlada

pela taxas de redução do sulfato e processos de oxi-redução dos sedimentos.

Alguns dos problemas que sofre a vegetação em áreas litorâneas

mencionados pelo autor são: toxicidade pelos íons hidrogênio, Al, Mn e Fe;

dificuldade na absorção fisiológica de Ca, Mg e P; diminuição dos teores de P

causada pela interação P-Al e P-Fe; baixa disponibilidade de Mo; alteração do

ciclo do N, acumulação de ácidos orgânicos e outros componentes tóxicos

(Lani, 1998).

O crescimento e distribuição das espécies depende das inter-relações

atividade biológica-planta-solo. Entretanto, devido à complexidade do ambiente

dos manguezais, ainda não são totalmente conhecidas todas as interações que

ocorrem. Dessa forma, projetos de pesquisa que estudem os mecanismos e

fatores que controlam o desenvolvimento da vegetação nas áreas costeiras são

necessários para assegurar a persistência desses ecossistemas altamente

especializados (Sherman et al., 1998).


