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Figura 19 - Difratogramas das camadas dos perfis representativos das zonas: a)

alagada, e b) contato mangue-encosta, na transeção do rio Iriri.
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4.4   Análise por microscopia eletrônica de varredura

As imagens correspondem às amostras analisadas para a última camada

a 60-80 cm de profundidade (horizonte glei) dos perfis representativos da

transeção do rio Iriri (Figuras 20, 21, 22 e 23) e foram realizadas para

evidenciar materiais sulfídricos e identificar a morfologia dos minerais descritos

por difração de raios-X.

No perfil da margem, a figura 20b representa a imagem da camada a 60-

80 cm, que está a mostrar massas granulares formadas por cristais cúbicos. A

partir da microanálise pode-se considerar que esses cristais sejam de sais

como a halita (NaCl) em mistura com pirita (FeS2), apresentando formas

cúbicas com fases estriadas o que corresponderia a uma estrutura modificada

do NaCl, (Dana, 1983). A microanálise acompanha a imagem da figura 20a,

confirmando os elementos constituintes dos possíveis minerais, embora o Fe

não fosse identificado.

Considerando que minerais sulfídricos relacionados a condições

redutoras são amorfos de FeS como mackinavita (tetragonal Fe9S8), pirita

(cúbica FeS2), e greigita (cúbica Fe3S4), que produzem agregados em formas

framboidais identificáveis no microscópio eletrônico de varredura, estes

cristalitos poderiam ser de pirita bipiramidal (Doner & Lynn, 1989).



39

Figura 20 – Morfologia da superfície e espectro dos elementos presentes na

camada (60-80 cm) da zona da margem do rio Iriri.
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Na zona alagada (Figura 21), as formas estruturais dos minerais na

camada 60-80cm, são particularmente diferentes, além de ter apresentado um

pico de Fe na microanálise de superfície. Sobre a imagem da figura 21d foi feito

uma microanálise pontual  do que propomos seja uma mica glauconita.

Figura 21 – Morfologia da superfície e espectro dos elementos presentes na

camada (60-80 cm) da zona alagada.

a b

dc

e



41

A figura 22 descreve a microanálise pontual  de uma possível glauconita

(K2(Mg,Fe)2Al6(Si4O10)8(OH)12), devido a que a intensidade apresentada pelos

picos de Fe e K é considerável. O enxofre presente corresponderia à pirita

(FeS2) associada a este mineral, e suas formas nessa associação podem ser

octahedrais e euhedrais (Rabenhorst & Fanning, 1989).

Figura 22 - Espectro pontual dos elementos presentes numa glauconita na

camada (60-80 cm) da zona alagada.

Para confirmar a presença da glauconita, estudar-se-á um método para a

extração seletiva da pirita, e posterior a este tratamento da amostra realizar

uma microanálise pontual comparativa com o espectro da Figura 22, ou a

identificação pontual utilizando microsonda com espectrometria dispersiva de

raios-X por comprimento de onda (WDS).
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A camada 60 - 80 cm, do perfil do contato mangue-encosta, apresenta

formas framboidais em sua superfície similares às descritas para o perfil da

margem do rio Iriri, mas a identificação ao detalhe de formas cubicas

associadas da pirita (FeS2) e halita (NaCl), foi um pouco difícil. Um destaque

(círculo na imagem) na Figura 23b demonstra a presença destas formas

cubicas encobertas por partículas de outros minerais de argila.

Figura 23 – Morfologia da superfície e espectro dos elementos presentes na

camada (60-80 cm) da zona de contato mangue-encosta.
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4.5   Classificação de solos de mangue

Análises complementares para a classificação de ORGANOSSOLOS em

relação aos atributos do material orgânico são descritas na tabela 2. Estas

análises foram: porcentagem de fibra não esfregada, porcentagem de fibra

esfregada, escala de decomposição segundo Von Post, teste de Fe+2, cor a

partir da dissolução em pirofosfato de sódio, pH em CaCl2 (20:1), além da

condutividade elétrica, cor úmida, e classe textural dos horizontes.

Como primeiro parâmetro na classificação destes solos orgânicos, a

matéria orgânica em relação à porcentagem de argila caracteriza os horizontes

superficiais como hísticos, seguidos de horizontes subsuperficiais glei em

função das cores e da redução do ferro (Embrapa, 1999). Na tabela 2, a

presença de ferro ferroso trocável é evidenciada pela coloração vermelha da

solução de cloreto de bário e ortofenantrolina. Segundo Childs (1981) e

Cochrane & De Sousa (1986), a cor vermelha observada nos dois tratamentos

(escuridão e luz natural) pode ser relacionada com a presença de ferro ferroso

solúvel no solo e o ferro complexado à matéria orgânica. Por outro lado, a

ausência da cor vermelha sob luz natural indica a falta de íons de ferro ferroso

no solo, devido à sua complexação na matéria orgânica durante o tratamento

na escuridão.

De acordo com a espessura dos horizontes hísticos os solos foram

classificados como ORGANOSSOLOS e GLEISSOLOS. Os solos com

horizonte hístico com menos de 40 cm de espessura foram enquadrados como

GLEISSOLOS  e os que apresentaram horizontes hísticos com mais de 40 cm

de espessura foram enquadrados como ORGANOSSOLOS.

O segundo nível categórico de cada ordem refere-se à presença de

horizontes sulfúricos e materiais sulfídricos dentro dos primeiros 100 cm de

profundidade classificando os solos TIOMÓRFICOS, já que apresentam mais

de 0,05% de sulfatos solúveis em água, assim como a presença destes

materiais foi evidenciada pela cor em úmido, pH próximo à neutralidade nesses
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solos permanentemente saturados (Tabela 2), e por último nas evidencias de

minerais de S na análise de energia dispersiva de raios-X (EDS).

No terceiro nível categórico considera-se as características das fibras

que compõem o material orgânico (Tabela 2). O perfil da margem é um

ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Hêmico devido às características das fibras

que compõem o material orgânico (17 a 40% de fibras esfregadas, escala de

decomposição 5 ou 6). A classificação de um ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO

Fíbrico na zona alagada deveu-se às seguintes características das fibras do

material orgânico: cor da dissolução em pirofosfato de sódio, fibra esfregada e

escala de decomposição entre  1 e 4. A presença de um horizonte hístico, mas

de pouca espessura, classifica como GLEISSOLO TIOMÓRFICO  Hístico o

perfil da zona mais impactada por petróleo próximo ao contato mangue-

encosta.

Para o quarto nível categórico dois perfis se englobam como térrico por

serem formados por materiais minerais inconsolidados, obtendo-se a

classificação ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Hêmico térrico e

ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Fíbrico térrico, sendo o perfil da zona

impactada enquadrado como GLEISSOLO TIOMÓRFICO Hístico típico.

No quinto nível categórico foram considerados os atributos: grupamento

textural, tipo de horizonte A, percentual de bases no complexo sortivo (SB),

reação do solo, e a mineralogia.

ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Hêmico térrico, textura média/argilosa,

horizonte hístico, mesoeutrófico, Ta, ilítica, ácido, na zona da margem do

rio Iriri.

ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Fíbrico térrico, textura média, horizonte

hístico, mesoeutrófico, Ta, ilítica, neutro, na zona alagada.

GLEISSOLO TIOMÓRFICO Hístico típico, textura argilosa, horizonte hístico,

mesoeutrófico, Ta,  ilítica,  ácido, na zona de contato mangue-encosta.



Tabela 2. Análises complementares para a identificação de ORGANOSSOLOS.

PERFIL
Profundidade

(cm)
% fibra não
esfregada

% fibra
esfregada

Escala
Decomposição

CE
dS/m

TESTE
Fe+2

COR
Úmido

COR
Pirofosfato

CLASSE
TEXTURAL

SO4
2-

 soluv.
pH

CaCl2

A B %

P3  0 – 10,0 32,0% 24,0% 5 –moderadamente 15,87 + - 5Y 3/1 10YR 7/1 A 0,26 5,1
Margem 20,0 – 30,0 40,0% 24,0% 6 -bem 23,40 + - 5Y 3/1 10YR 7/1 FA 0,49 4,6
rio Iriri 40,0 - 50,0 36,0% 20,0% ---- 21,40 + - 2.5Y 3/1 10YR 7/2 FAa 0,35 7,0

60,0 – 80,0 8,0% 8,0% ---- 18,00 - - GLEY 3/N 10YR 7/2 A 0,28 4,9

P16  0 – 10,0 56,0% 40,0% 2 –ligeiramente 14,40 - - 5Y 2.5/1 10YR 7/2 FAa 0,21 5,6
Alagada 20,0 – 30,0 48,0% 40,0% 2 –ligeiramente 15,55 - - 5Y 2.5/1 10YR 7/2 Fa 0,28 4,9

40,0 - 50,0 40,0% 32,0% ---- 13,25 + + 5Y 2.5/1 10YR 8/1 FAa 0,38 4,2
60,0 – 80,0 36,0% 24,0% ---- 15,35 + + 5Y 3/1 10YR 7/2 FAa 0,53 4,6

P30  0 – 10,0 32,0% 16,0% 7-fortemente 5,74 + - 5Y 2.5/1 10YR 6/2 FA 0,44 4,3
Contato 20,0 – 30,0 12,0% 12,0% 8-fortemente 11,63 + - 5Y 3/1 10YR 7/2 FAL 0,38 4,5
Mangue 40,0 - 50,0 8,0% 8,0% ---- 9,98 + + GLEY 3/5GY 10YR 7/2 AL 0,42 4,0
Encosta 60,0 – 80,0 8,0% 8,0% ---- 12,43 + + GLEY 2.5/5G 10YR 8/2 A 0,46 4,5

Escala de decomposição do material orgânico de Von Post (Embrapa, 1999); (1) não descomposta (2) Ligeiramente d. (3) Muito fracamente
d. (4) Fracamente d. (5) Moderadamente d. (6) bem descomposta (7) fortemente d. (8) muito fortemente d. (9) quase completamente d.
(10) completamente d.

Teste de campo para ferro ferroso e complexos férrico-orgânicos (Cochrane & De Sousa, 1986); A= escuridão, B=Luz, (+) apresenta
coloração vermelha, (-) sem coloração

Solubilidade em pirofosfato de sódio (Embrapa, 1999).
% sulfato solúvel em água (Vitti, 1988).
pH do material orgânico em CaCl2 (20:1), (Embrapa, 1999).
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A partir da classificação brasileira descrita pela Embrapa, foram

classificados os solos de mangue na área do rio Iriri no Canal de Bertioga, e

seguidamente referenciada a sistemas de classificação internacional do

departamento de agricultura dos Estados Unidos (Estados Unidos, 1999) e do

centro internacional de informação e referências de solo (ISRIC-FAO, 1998) na

tabela 3:

Tabela 3. Classificação de solos de mangue para três sistemas de

classificação.

SISTEMAS Zona margem Rio Iriri Zona alagada Zona contato

mangue-encosta

EMBRAPA

OJy –

ORGANOSSOLO

TIOMÓRFICO Hêmico

térrico,

Textura média/argilosa,

horizonte hístico,

Mesoeutrófico, Ta,

ilítica, ácido.

OJy –

ORGANOSSOLO

TIOMÓRFICO Fíbrico

térrico, textura média,

 Horizonte hístico,

mesoeutrófico, Ta,

 ilítica, neutro.

GJl - GLEISSOLO

TIOMÓRFICO

Hístico típico,

 Textura argilosa,

 horizonte hístico,

mesoeutrófico, Ta,

ilítica,  ácido.

USDA

Terric Euic

Sulfihemist, média,

ilítica, isotérmica.

Terric Euic

Sulfihemist, média,

ilítica, isotérmica.

Histic Euic

Sulfaquent, média,

ilítica, isotérmica.

FAO
Salic Thionic Rheic

Histosol

Thionic Fibric Rheic

Histosol

Histic Sulfuri-

thionic Gleysol


