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4.6   Atributos físicos da transeção

4.6.1   Relação do tamanho de partículas em sedimentos

A disposição das diferentes frações de partículas que compõem o solo

do manguezal ajuda a reconhecer os processos físicos atuantes durante a

sedimentação, comparando-os com os padrões de sedimentação relacionados

à fisiografia do habitat de manguezal. Como foi descrito por Ukpong (1997), as

formas do terreno do manguezal foram formadas por vários processos

geomorfológicos que incluem o transporte e deposição de sedimentos por

canais de fluxo, canais abandonados e subsidência. Desde que a intensidade

destes processos não varie, a distribuição do tamanho de partículas se

mantém.

A granulometria das frações areia, silte e argila nas camadas de 0-10 cm,

20-30 cm, 40-50 cm, e 60-80 cm, na transeção do manguezal do rio Iriri

(Bertioga, SP) são apresentadas na Figura 24.

Nos córregos de maré vazante como no ponto a 40 m da transeção

(tanque ou ponto estagnado na Figura 24a), a textura superficial (0-10 cm) varia

de franca a franco argilosa, seguida de franco argilo arenosa nos pontos mais

elevados (dunas), no avanço da transeção estas texturas tornam-se mais

pesadas, a medida que os teores de areia diminuem sendo mais evidente a

deposição de silte pelas regulares inundações durante o dia junto a outros

sedimentos carregados pelas águas. A fração argila, no entanto, se mantém já

que são regularmente agitadas e expulsas do mangue pela influencia das

marés vazantes.

Na última camada (Figura 24d), a tendência corresponde à compactação

sofrida pela ação mecânica das marés (fluxo e refluxo), à deposição das

partículas de silte e à floculação da argila na interface entre águas hipersalinas

ou salgadas e doces. Estas águas salinas contém carbonato de cálcio oceânico

que atua na captura destes sedimentos, ao provocar sua floculação.
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Figura 24 – Distribuição granulométrica de partículas nas camadas a) 0-10 cm,

b) 20-30 cm, c) 40-50 cm, e d) 60-80 cm, na transeção do

manguezal do rio Iriri (Bertioga, SP).
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4.5.2   Fracionamento das areias

A disposição das diferentes sub-frações das areias na transeção são

representadas na figura 25 como: AMG (areia muito grossa), AG (areia grossa),

AM (areia média), AF (arena fina), e AMF (areia muito fina).

Esta disposição é mista no inicio da transeção para todas as camadas

(Figura 25a, b, c, e d), devido à sedimentação estar influenciada por

movimentos de fluxo e refluxo das marés no rio, e ao maior acúmulo das

frações finas e medias na zona de elevações internas ou intermaré (pontos a 80

m, 110 m, 140 m, e 170 m na transeção), pontos em que areias muito grossas

já não são evidentes e prevalecem frações de areia fina e muito fina no final da

transeção (ponto 210 m), onde a influencia das marés é mínima.

As frações grosseiras retomam relevância na camada superficial da

depressão ou lagoa de assoreamento no ponto 80 m da transeção (Figura 25a),

devido à intensidade do fluxo no córrego intermaré ou de maré vazante,

acumulando-se areia muito grossa.

Outra hipótese para explicar tal comportamento poderia ser a postulada

por Fulfaro et al. (1976), acerca das mudanças de energia provocada pelas

marés vazantes no sitio deposicional como fator de maior influencia nos

processos de sedimentação, já que a energia da corrente de maré tem um

efeito maior de tempestade nos córregos mais próximos à fonte de fluxo (rio,

delta o ondas na costa). Este depósito sedimentar de tempestade é chamado

de tempestito mostra evidencias de violenta perturbação de sedimentos pré-

existentes, seguida por sua rápida redeposição em ambientes marinhos de

águas rasas (Suguio, 1992).
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Figura 25 - Proporção das frações de areia nas camadas 0-10 cm, 20-30 cm,

40-50 cm, e 60-80 cm, na transeção do manguezal do Rio Iriri

(Bertioga, SP).
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4.6.3   Distribuição do tamanho de partículas

Este parâmetro pode indicar quais processos físicos atuam durante a

sedimentação, segundo gráficos construídos a partir da “lei de moagem” de

Rosin-Rammler (Suguio, 1980), de curvas acumulativas em  freqüência de peso

da amostra, dos diferentes tamanhos de partículas que refletem um

comportamento logarítmico.

No caso do perfil da zona da margem do rio Iriri as curvas acumulativas

da distribuição do tamanho de partículas são apresentadas na Figura 26.

a
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Figura 26 – Curva acumulativa de distribuição granulométrica na zona da

margem do rio Iriri para as frações de argila, silte, e areia.

Camadas a) 0-10cm, b) 20-30 cm, e c) 40-50 cm .
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A deposição no perfil da margem descreve uma mesma freqüência de

partículas para as frações argila e silte (tendência logarítmica), que no caso da

fração areia a curva de distribuição não apresenta as mesmas tendências, o

que corresponde à energia que a maré exerce sobre estes materiais de forma

regular (atual), sendo uma zona de retrabalhamento e transporte constante e

sem seleção.

Figura 27 - Curva acumulativa de distribuição granulométrica na zona

alagada para as frações de argila, silte, e areia. Camadas a) 0-

10 cm, b) 20-30 cm, e c) 40-50 cm .
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Figura 28 - Curva acumulativa de distribuição granulométrica na zona de

contato mangue-encosta para as frações de argila, silte, e

areia. Das camadas a) 0-10 cm, b) 20-30 cm, e c) 40-50 cm.
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            A medida que se avança na transeção, observam-se sinais de seleção

de partículas, tendo uma baixa proporção de partículas finas em superfície no

perfil da zona alagada (Figura 27), se considera-se a menor quantidade de silte

(distribuição granulométrica, Figura 24a e b). Porém, esta área não pode ser

estagnada, já que os fluxos de maré regularmente removem as partículas

carregadas em suspensão. Na camada subsuperficial (Figura 27c) a proporção

de partículas finas é muito maior por manter-se sem a influência dos  fluxos de

maré.

Na zona de contato mangue-encosta (Figura 28), as proporções de

partículas finas são similares à zona da margem, pela turbulência mínima

influencia da maré vazante e, no entanto, o estrato subsuperficial tem partículas

finas em proporções consideráveis, favorecendo sua acumulação.

As partículas grosseiras nestes perfis apresentam uma proporção

mínima das partículas que compõem estas amostras, sendo em sua curva de

distribuição quase uma linha reta no perfil da zona de contato mangue-encosta,

e linhas pouco curvas nas zonas da margem e alagada (Figuras 26, 27 e 28).

A partir destas curvas de distribuição de partículas se obtém o índice de

uniformidade de solo (IUS) descrito por Florentino (1997), sendo que num solo

onde todas suas partículas tenham o mesmo tamanho teria um IUS=1 e

gradação nula, e com isso uma acomodação de partículas pouco uniforme, e

portanto, menor  densidade do solo (Tabela 4). Quanto maior a acomodação do

sedimento maior a densidade (IUS >1), no caso, pior será sua permeabilidade o

que impõe condições mais redutoras no perfil.

Tabela 4. Cálculo do índice de uniformidade de solo no manguezal do rio Iriri.

ZONA DA MARGEM ZONA ALAGADA ZONA DE CONTATO

IUS (0-10 cm) 0,02 IUS (0-10 cm) 0,86 IUS (0-10 cm) 0,03

IUS (20-30 cm) 0,05 IUS (20-30 cm) 0,13 IUS (20-30 cm) 0,025

IUS (40-50 cm) 0,01 IUS (40-50 cm) 0,02 IUS (40-50 cm) 0,025


