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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1   Meio Físico

3.1.1   Localização e descrição da área estudada

A área de estudo está compreendida entre 46o12’28’’ e 46º12’29’’ de

Longitude Oeste e 23º53’49’’ e 23º53’43’’ de Latitude Sul, está localizada no

Canal da Bertioga e faz parte do Município de Santos (Figura 6).

Figura 6  -  Localização da área de manguezal na Baixada Santista  Km. 93 da

rodovia Rio-Santos atingida pelo vazamento de óleo do dia 14 de

outubro de 1983 (Fotografia aérea 1:10.000, 1986).
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3.2   Componentes da paisagem

3.2.1   Geologia

A área de trabalho (Bertioga, SP) corresponde a sedimentos quaternários

marinhos depositados sobre rochas pre-cambrianas do complexo Paraíba do

Sul. Trata-se de ambientes sedimentares relacionados principalmente as fases

de progradação costeira holocênica (IPT, 1989). O regime fluvial, as ações

marinhas e o comportamento tectônico foram os fatores fundamentais que

influenciaram nessa deposição (Brasil, 1983).

3.2.2   Clima

O clima que caracteriza grande parte do litoral, segundo a classificação

de Koppen, é do tipo tropical, com temperatura média do mês mais quente

superior a 18o C, o total de chuvas do mês mais seco é superior a 60 mm e a

precipitação anual varia de 1600 a 2000 mm; não apresenta estação seca

invernal, apenas diminuição de pluviosidade, enquanto os verões são

excessivamente úmidos (Rossi,1999).

3.2.3   Relevo

A área do estudo apresenta relevo de agradação, litorâneo e planície

costeira, relacionado às planícies de restinga e às planícies marinha, fluvial e

intertidal (mangues); são terrenos baixos mais ou menos planos, próximos ao

nível do mar, com baixa densidade de drenagem e padrão mendrante,

localmente anastomosado; como formas subordinadas, ocorrem cordões de

praias, dunas, etc. (Rossi, 1999).

3.3   Métodos

3.3.1   Amostragem

Após a observação de campo e de fotos aéreas, uma transeção para

amostragem foi definida a partir do contato mangue-encosta, considerando

como zona inicial a área do manguezal, no ponto mais próximo à margem do rio
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Iriri, e que foi chamada de zona da margem, seguida do segmento médio na

denominada zona alagada, por sua condição de encharcamento permanente

devido à presença de córregos de maré vazante, e por último a zona de contato

mangue-encosta (Figura 7). As características destas zonas foram verificadas

em amostragens e observações a cada 10 m totalizando 30 perfis onde foram

descritas 4 camadas nas profundidades de 0 a 10 cm, 20 a30 cm, 40 a 50 cm e

60 a 80 cm respectivamente (Figura 8a). Nestes 30 perfis foram determinados

os atributos pH e Eh (campo e laboratório), cor e granulometria. Todos os

pontos foram representativos de cada zona.

Figura 7 - Croqui da transeção de 300 m, pontos de amostragem cada 10 m e

zonas descritas na área do manguezal do rio Iriri (Bertioga, SP). Cada ponto

de amostragem representa uma coluna de solo e 4 camadas em

profundidades de 0-10 cm, 20-30 cm, 40-50 cm e 60-80 cm.

Zona de contato
mangue-encosta

Zona alagada

Zona da margem
do rio Iriri
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Uma vez verificada a variabilidade espacial do solo dentro da transeção,

foram escolhidos três perfis representativos dessas variações para os estudos

mais detalhados de mineralogia e classificação de solos.

No campo a partir da transeção de 300 metros definida na Figura 7, durante a

amostragem de perfis a cada 10 m, se procedeu ao levantamento da variação

da microtopografia na transeção, definida pelos córregos de maré vazante que

favorecem condições diferenciadas no desenvolvimento do manguezal

utilizando um nível topográfico de mangueira (Figura 8b).

 

Figura 8 – a) Amostrador para solos inundados (Napoleão II). Adaptado a partir de

um outro amostrador utilizado no Instituto Oceanográfico/USP.

b) Levantamento microtopográfico na transeção do Rio Iriri (Bertioga).

a b

0-10 cm

20-30 cm
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3.3.2   Análises de laboratório

Considerando a quantidade de amostras coletadas as análises de

laboratório foram divididas em dois grupos: análises para a descrição do

ambiente físico e físico-químico dos solos na transeção aplicadas aos 30 pontos

de amostragem que representam a transeção e suas 4 camadas (0-10 cm, 20-

30 cm, 40-50 cm e 60-80 cm de profundidade) perfazendo um total de 120

amostras, e análises para a caracterização e classificação dos solos aplicadas

aos perfis representativos das condições das três zonas descritas como a) zona

da margem do rio Iriri, b) zona alagada e c) zona de contato mangue-encosta.

3.3.2.1  Análises para a descrição do ambiente físico e físico-químico na

transeção

1. Relação do tamanho de partículas em sedimentos, pela análise

granulométrica e estudo da probabilidade acumulativa das frações seguindo

a seguinte metodologia:

Granulometria: após agitação horizontal por 16 horas, determinou-se o teor

de argila e silte pelo método do densímetro, utilizando-se como dispersante

solução de hidróxido de sódio e hexametafosfato de sódio (Camargo et al.,

1986).  A areia foi pesada e peneirada, obtendo-se cinco frações de areia.

Distribuição granulométrica: pelo método do densímetro foi determinada a

porcentagem em peso das partículas nos tempos de decantação (30”, 1’, 3’,

10’, 30’, 1h, 1h30’, 4h30’, 14h, 16h e 24h) e relacionada ao diâmetro (µ)

determinado pela fórmula: d(µ) = σ /√t(min) onde o σσ refere-se ao fator

relacionado à leitura do densímetro na amostra menos o valor do branco,

baseada na Lei de Stokes (Estados Unidos, 1996).

2. Determinação do potencial redox (Eh-mV) e pH a 25ºC no laboratório, em

amostras sob a saturação original (20 dias após da amostragem) e,

condutividade elétrica na pasta de saturação (Galster, 2000).
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3.3.2.2   Análises para a caracterização e classificação dos solos

1. Condutividade elétrica no extrato de saturação (CE) para estimar a

salinidade da solução do solo.

2. Para analisar a composição do complexo de troca nos solos com elevada

CE procedeu-se à eliminação de sais solúveis segundo a metodologia

utilizada para a análise da CTC a pH 7,0. (Camargo et al., 1986).

3. Análises químicas de rotina para fins de levantamento descritas pela

Embrapa (1997), determinou-se: pH em H2O, matéria orgânica, fósforo

assimilável, cátions trocáveis (Ca, Mg, K, Na, Al) e acidez potencial (H+Al)

pelo método do acetato de cálcio.

Destas determinações originaram-se os seguintes cálculos:

. Soma de bases (SB): Ca + Mg + K + Na;

. Capacidade de troca de cátions efetiva (CTCe): SB + Al;

. Capacidade de troca de cátions total (CTCt) : SB + (H + Al);

. Porcentagem de saturação por bases (V%) : SB x 100 / CTCt.

4. Sulfato solúvel em água, pelo método turbidimétrico, em 10 ml de TFSA,

utilizando a solução extratora de acetato de amônio (Vitti, 1988).

5. Teste de campo para ferro ferroso e complexos férrico-orgânicos (Childs,

198; Cochrane & De Sousa 1986).

6. Testes para a caracterização de ORGANOSSOLOS, segundo Lyn et al.7

adaptado pela Embrapa (1999):

 . Determinação da porcentagem de  fibras;

. Escala de descomposição do material orgânico de Von Post;

. Determinação da solubilidade em pirofosfato de sódio;

. Determinação do pH CaCl2 em (20:1).

7LYN, W.C.; McKINZE, W.E.; GROSSMAN, R.B. Field laboratory test for characterization of

histosols. In: STELLY, M. (Ed.). Histosols: their characteristics, classification and use. Madison:

Soil Science Society of America, 1974. P.11-20. (SSSA Special Publication Series, 6).
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7. Análise mineralógica das frações argila e silte por difração de raios-X, em

amostras analisadas sob a forma de argila orientada e pó respectivamente. O

preparo e tratamentos das amostras, foi feito segundo o método de Jackson

(1969). Após eliminação da matéria orgânica e dos óxidos de ferro, a fração

argila (<2µm) foi separada e sub-amostras foram saturadas com K+ ou com

Mg2+ e secas à temperatura ambiente, e obtendo-se difratogramas de raios-X

no difratômetro Phillips, com tubo de Co e filtro de Fe, no intervalo 2θ de 3 a

40o. As sub-amostras saturadas com K+ foram aquecidas a 350 e 550oC e as

saturadas com Mg2+ solvatadas com etileno-glicol, foram logo submetidas aos

raios X no intervalo 2θ de 3 a 20o. O silte foi submetido a raios-X no intervalo

2θ de 3 a 62o.

8. Análise química de amostras subsuperficiais pela microanálise de raios-X

por espectrometria de energia dispersiva (EDS), sistema acoplado ao

microscópico de varredura (MEV) (Sousa-Santos, 1989). As imagens

obtidas no microscópio de varredura foram utilizadas como uma ferramenta

complementar para a observação dos minerais identificados na difração de

raios X, assim como na procura de minerais sulfídricos do tipo da pirita

(Fe2S).


