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4.7   Ambiente físico-químico

4.7.1   Potencial redox

 Para a confirmação de valores de potencial redox de solos

hidromórficos, basta usar a relação pH-Eh da figura 4, em solos com valores de

pH “in situ” entre 4-8, sem estar relacionado a nenhuma espécie mineral.

Nos perfis da margem do rio Iriri e zona de contato mangue-encosta

(Figuras 29a e 29b), mostram uma forte correlação do pH e o Eh, esta relação

segundo Kofod (2000), pode ser estatisticamente congruente com o modelo

geoquímico sobre os processos que determinam a composição química do solo.

Figura 29 – Medições de pH, Eh e temperatura no campo. a) Perfil da zona da

margem do rio Iriri, e b) Zona de contato mangue-encosta.

Sob condições de Eh e pH deste ambiente redutor elementos como o

fósforo e ferro (Tabela 1) são mais solúveis, podendo formar compostos com o

Ca como CaKPO4.H2O (Ca-P), e FeNH4(HPO4)2 (Fe-P) ou minerais fosfatados

como estrengita (FePO4.2H2O), fluorapatita (Ca10(PO4)6F2 e monetita (CaHPO4)

(Valdas & Sims, 1998; Lindsay et al., 1989).

a b
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No perfil da zona alagada esta correlação não está presente (Figura 30),

correspondendo a uma zona de continuas alterações do ambiente físico-

químico atualmente.

Figura 30 - Perfil da zona alagada e medições de pH, Eh e temperatura no

campo.

Nos horizontes com pH> 7 e Eh < 150 mV (horizontes reduzidos), os

metais presentes estão unidos a espécies de sulfatos formando FeS2, MnSO4,

enquanto os horizontes com pH < 7 e Eh >+150 mV (horizontes oxidados) a

maioria dos metais presentes são solúveis e unidos a espécies oxidadas Fe3O4,

Mn2O4, (Clark et al., 1998).

Assim, embora os cátions Ca, Mg, K e Na não participem das reações de

redução do solo, eles podem ser deslocados dos sítios de troca para a solução

do solo pelo NH4
+, Fe2+ e Mn2+ que foram liberados com o alagamento

(Madruga, 1999).
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Segundo Fassbender et al. (1987), Velloso et al. (1993), no lugar do

potencial redox (Eh), se vem utilizando o conceito de pe, já que por ser o Eh e

pH parâmetros correlativos sua apresentação deveria ser em termos de sua

atividade na solução sendo que pe é igual a –log (e-), e pH . A relação pe + pH

apresenta mínimas variações na transeção o que representa a estabilidade

desse ambiente durante a medição destes parâmetros. A variação do Eh vs. a

microtopografia mostrou diferenças na camada 0-10 cm, porém são valores

dentro da faixa considerada para ambientes redutores.

Figura 31 - Potencial redox (Eh), pH e pe+pH das camadas a) 0-10 cm e b) 20-

30 cm,  transeção do manguezal do rio Iriri (Bertioga, SP).

b

a
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Figura 32 - Potencial redox (Eh), pH e pe+pH das camadas a) 40-50 cm e b)

60-80 cm, transeção do manguezal do rio Iriri (Bertioga, SP).

a

b
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4.7.2   Potencial redox e estabilidade dos minerais do solo

Na figura 33 são apresentadas a concentração de SO4
2- dos perfis

representativos da transeção e às condições de Eh e pH das amostras

analisadas, refletindo que as formas de Fe e S encontram-se principalmente

livres na solução do solo com certa propensão a estabilidade na  forma de pirita

(FeS2).

Figura 33 – Diagrama Eh-pH parte do sistema Fe-S-O-H, considerando a

atividade Fe=10-6 e S= 10-3.  Adaptado de Brookins, 1988.
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4.8   Salinidade

Hussein & Rabenhorst (2001), relacionam ao grau de salinização ou

alcalinização de solos submersos à freqüência de inundação das marés, que

incrementa com a proximidade do mar, a largura e tortuosidade do terreno

(microtopografia). No entanto, a retenção de sais solúveis depende da textura,

condutividade hidráulica, CE da água salobra e, incluindo fatores externos como

a evapotranspiração, fluxos de maré e flutuação do lençol freático.

Na transeção do rio Iriri, a salinidade é muito elevada, devido a influencia

do mar na margem do rio e a tortuosidade dada pelos canais de maré (Figuras

34 e 35).

Figura 34 - Condutividade elétrica e pH (1:2,5) da camada 0-10 cm e 20-30 cm,

na transeção do  manguezal do rio Iriri (Bertioga, SP).

a

b
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Figura 35 - Condutividade elétrica e pH (1:2,5) da camada 40-50 cm e 60-80

cm, na transeção do  manguezal do rio Iriri (Bertioga, SP).

A salinidade e tortuosidade do terreno (microtopografia) são fatores que

determinam o estabelecimento das espécies de mangue, tendo um

comportamento em relação as adaptações fisiológicas de cada espécie. A

Rhizophora mangle localiza-se na margem do rio e dos principais córregos nas

zonas de condições aeróbias pela intensidade dos fluxos de maré que

oxigenam o ambiente, e possuem lenticelas que fornecem o oxigênio à árvore,

a espécie de Avicennia shaueriana apresenta numerosas raízes profundas

estendidas horizontalmente que terminam em pneumatóforos dando

sustentação nos solos anóxicos mais instáveis na margem dos córregos e por

a

b

b
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ultimo a espécie de Laguncularia racemosa ocupa a maior área da transeção

estabelecendo o domínio da floresta em áreas colonizadas pelas outras

espécies (Figura 37).

No final da transeção no contato mangue-encosta aparecem outras

espécies típicas de manguezal perturbado como são a samambaia-do-mangue

(Acrostichum danaeifolium) e uma espécie de Hibiscus sp. (Figura 36).

Figura 36 – Presença de espécies de mangue perturbado. Entrada do

manguezal do rio Iriri (Bertioga, SP).



Figura 37 – Disposição das espécies de manguezal sobre a transeção do rio Iriri (Bertioga, SP).
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5 CONCLUSÕES

− Os solos do mangue estudados apresentam diferenças significativas sendo

sua distribuição condicionada pelos padrões de sedimentação,  pela

dinâmica das marés nos distintos pontos da transeção do rio Iriri e pelo

microrrelevo.

− Quanto à origem, dois tipos de minerais compõem a assembléia dos

minerais de argila: alógênicos8 (caulinitas, parte das esmectitas) e

autogênicos (glauconita e esmectitas).

− Para o sistema de  classificação de solos, sugere-se a inclusão de classes

no quarto nível categórico que considerem o caracter sálico (> 7 dS/m) para

o grupos dos organossolos e gleissolos.

− O ambiente físico-químico desenvolvido nas condições estudadas mantém

no solo um equilíbrio geoquímico onde elementos como o Fe+2 encontram-

se livres.

− A distribuição das espécies de mangue, descrevem um padrão de acordo

com salinidade dos horizontes superficiais e o microrrelevo.

8Alogênico: (sinônimo de alóctone) são aqueles sedimentos de origem externa ao local onde se
encontram depositados (Suguio, 1998).


