
4  RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1   Características da área

A microtopografia do manguezal no rio Iriri em Bertioga (SP), descreve

no corte topográfico (Figura 9), a presença de dunas intermaré, córregos de

maré vazante, e canais distributários, mas não dunas supramaré como foi

descrito para o ambiente natural por Ukpong (1997).

Figura 9 - Corte topográfico da área do manguezal do rio Iriri, Bertioga

(Santos,SP).

4.2 Atributos químicos dos perfis representativos

4.2.1   Análises químicas

Os resultados das análises químicas de rotina, para fins de

levantamento, e análises granulométricas são apresentados na tabela 1. Deve-

se considerar que estes resultados refletem a análise de amostras lavadas para

retirar o excesso de sais provenientes de águas salobras, quando a salinidade

das amostras foi maior a 4 dS/m (Tabela 2).
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Os teores de Ca e Mg trocáveis aumentaram significativamente no

horizonte subsuperficial (60-80 cm) dos perfis representativos da zona da

margem do rio Iriri e a zona alagada. Mas no horizonte subsuperficial da zona

impactada os níveis desses elementos não apresentam diferenças no perfil. Os

valores tem a ordem Mg>Ca>K, sendo as proporções Mg/Ca por exemplo,

muito elevadas em relação aos índices usados para o desenvolvimento

satisfatório das plantas cultivadas (Tomé, 1997). Estes elementos tem

diferentes fontes como a contribuição biogênica dos crustáceos na acumulação

do Ca, e das águas trazidas pela maré ricas nestes elementos.

 Segundo Mateo et al., (1997), o suprimento adequado destes nutrientes

está intimamente relacionado ao suprimento de água, que é determinado pela

freqüência, volume e distribuição das marés, bem como pela freqüência e

volume de água doce, proveniente das chuvas, da rede de drenagem, e da

demanda de evaporação da atmosfera. Fatores que são considerados como

componentes externos ao ecossistema dentro do ciclo geoquímico.

Por outro lado, Poggiani & Schumacher (2000), afirmam que os nutrientes

de um ecossistema florestal encontram-se distribuídos em quatro

compartimentos básicos: 1) compartimento orgânico constituído pelos

organismos vivos e seus restos, 2) compartimento de nutrientes disponíveis (na

solução do solo ou adsorvidos às superfícies do complexo argila-húmus), 3)

compartimento de minerais primários (nutrientes não disponíveis), e 4)

compartimento atmosférico formado por gases e partículas em suspensão.

O fósforo e o potássio, se encontram no compartimento constituído pelos

vegetais, particularmente pelos troncos e sistemas subterrâneos ou em sólidos

como detritos orgânicos, e inorgânicos de sedimentos já que o K se encontra

presente nas águas trazidas pela maré e nos minerais primários formando parte

também do compartimento 3 (Odum, 1972; Poggiani & Schumacher, 2000).



ANÁLISE QUIMICA GRANULOMETRIA

pH H2O*
      PERFIL
       Prof.
       (cm.)

1:2,5 1:1
M.O. P Na K Ca Mg Al H+Al SB CTCe CTC V M Argila Silte Areia

g kg-1 mg kg-1 meq  ______________________________  mmolc kg-1  ________________________________________ ___ %  ___ ___________     %    __________

        P3
   (0-10 cm) 5,6 6,41 140 49 13,8 8,9 52,0 130,0 2,0 50,0 190,9 192,9 240,9 79 1 26,00 31,00 43,00

        P3
  (20-30 cm) 4,9 6,68 240 18 9,43 8,5 41,0 80,0 7,0 101,0 129,5 136,5 230,5 56 5 22,36 26,42 51,22

         P3
  (40-50 cm) 5,2 6,66 270 18 9,32 7,9 39,0 90,0 3,0 66,0 136,9 139,9 202,9 67 2 22,38 21,36 56,26

         P3
  (60-80 cm) 6,5 6,63 54 73 14,9 14,6 140,0 140,0 1,0 10,0 294,6 295,6 304,6 97 1 55,27 24,56 20,16

        P16
    (0-10 cm) 6,3 6,70 290 22 11,5 10,4 60,0 115,0 1,0 55,0 185,4 186,4 240,4 77 1 16,79 14,69 68,52

        P16
   (20-30 cm) 6,4 6,52 140 10 8,86 5,9 36,0 70,0 1,0 57,0 111,9 112,9 168,9 66 1 12,54 14,63 72,83

        P16
   (40-50 cm) 4,6 6,58 59 97 5,87 5,3 35,0 45,0 6,0 81,0 85,3 91,3 166,3 51 7 14,42 14,42 71,16

        P16
   (60-80 cm) 5,5 6,65 64 33 7,82 7,7 107,0 75,0 3,0 75,0 189,7 192,7 264,7 72 2 28,99 18,63 52,38

        P30
    (0-10 cm) 4,8 6,41 320 19 6,33 10,0 54,0 90,0 7,0 87,0 154,0 161,0 241,0 64 4 29,91 44,87 25,21

        P30
   (20-30 cm) 5,4 6,68 340 28 7,13 8,7 47,0 95,0 3,0 71,0 150,7 153,7 221,7 68 2 31,28 41,71 27,01

        P30
   (40-50 cm) 4,6 6,66 62 32 8,63 13,2 32,0 90,0 10,0 73,0 135,2 145,2 208,2 65 7 46,46 42,24 11,30

        P30
   (60-80 cm) 4,6 6,63 34 35 10,93 13,7 26,0 90,0 18,0 72,0 129,7 147,7 201,7 64 12 38,01 29,57 32,42

* As medições de pH H2O foram feitas no laboratorio (1:2,5) e na amostra em campo (em pasta, 1:1).

Tabela 1.  Análises de rotina para fins de levantamento de solos.
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Em relação aos índices descritos por Gonçalves et al. (2000), os teores

de fósforo obtidos são excessivamente altos em comparação aos índices para

florestas cultivadas sendo que os maiores teores foram encontrados no estrato

superficial dos perfis da margem do rio e da zona alagada. Isto indicaria a

ciclagem de nutrientes na serrapilheira. Na zona do contato mangue-encosta,

os teores de P poderiam ter sido afetados devido à captura do fósforo presente

nos troncos das árvores tombadas após a morte provocada pelos efeitos do

óleo (Figura 10 e 11), assim como pela rápida queda das folhas após o derrame

(Ponte et. al., 1984; Ponte et. al., 1987; Rodrigues, 1997).

Figura 10 – Recolonização e rebrotamento de indivíduos de Laguncularia

racemosa, e arvores mortas da floresta anterior (13/02/2001).

Figura 11 – Arvore tombada de Laguncularia racemosa e rebrote do tronco.
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