
 
Ensaio científico sobre erosão hídrica na sequência de fogos florestais 
 

O Laboratório de Eco Hidrologia do CESAM está presentemente a 
realizar um ensaio científico, em condições de campo, com o 
intuito de testar a eficácia da aplicação de uma camada de 
resíduos florestais, provenientes do corte de eucaliptais, sobre 
solo recentemente queimado como medida de proteção contra a 

erosão hídrica.  
Os motivos para este ensaio são essencialmente dois. Por um lado, está amplamente 
documentado que os incêndios florestais podem provocar uma resposta hidrológica mais 
rápida e mais forte e, consequentemente, originarem maiores perdas de solo, de matéria 
orgânica e de nutrientes, sobretudo durante os primeiros períodos pós-fogo. Por outro lado, as 
potenciais medidas de mitigação desta resposta hidrológica e erosiva pós-fogo são pouco 
estudadas em Portugal bem como na Europa em geral, e, consequentemente são 
desconhecidas dos proprietários e gestores florestais portugueses. 
 
 
1 - Breve descrição do tipo de intervenção (projeto, metodologia ou outra); 

 
No âmbito do projeto europeu RECARE (http://www.recare-hub.eu/stakeholder-
platforms/caramulo-portugal), o Laboratório de Eco Hidrologia do CESAM está presentemente 
a realizar um ensaio científico, em condições de campo, com o intuito de testar a eficácia da 
aplicação de uma camada de resíduos florestais, provenientes do corte de eucaliptais, sobre 
solo recentemente queimado como medida de proteção contra a erosão hídrica.  
Os motivos para este ensaio são essencialmente dois. Por um lado, está amplamente 
documentado que os incêndios florestais podem provocar uma resposta hidrológica mais 
rápida e mais forte e, consequentemente, originarem maiores perdas de solo, de matéria 
orgânica e de nutrientes, sobretudo durante os primeiros períodos pós-fogo. Por outro lado, as 
potenciais medidas de mitigação desta resposta hidrológica e erosiva pós-fogo são pouco 
estudadas em Portugal bem como na Europa em geral, e, consequentemente são 
desconhecidas dos proprietários e gestores florestais portugueses. 
No referido ensaio, duas taxas de aplicação de resíduos florestais estão a ser testadas, 
comparando-se as perdas de solo, de matéria orgânica e de nutrientes nas parcelas de erosão 
com diferentes quantidades de resíduos florestais e sem aplicação destes resíduos. Estas 
perdas são monitorizadas através de idas regulares ao campo, durante as quais uma equipa de 
3 a 5 pessoas recolhe os solos erodidos, analisando-os posteriormente no laboratório para 
determinação dos seus conteúdos de humidade, matéria orgânica, carbono, azoto e fósforo. A 
monitorização irá decorrer durante os primeiros dois a três anos após o incêndio. 
 
 
2 - Parceria, caso exista; 
 
No âmbito do projeto RECARE, pretende-se testar medidas de prevenção e remediação da 
degradação do solo em colaboração estreita com os agentes locais, regionais e nacionais, com 
interesse, direto ou indireto, na gestão florestal e, em particular, em áreas florestais 
recentemente ardidas. Estes agentes representam as principais organizações governamentais 
e não-governamentais relacionadas com a gestão pós-fogo, bem como proprietários e gestores 
florestais individuais. No caso Português, esta colaboração foi desenvolvida em dois workshops 
participativos, onde as medidas a serem testadas foram avaliadas e selecionadas em consenso 
com os vários agentes, bem como em duas atividades de demonstração, em que a 
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implementação destas medidas e os resultados obtidos até ao momento foram apresentados 
e discutidos com os agentes envolvidos no projeto. 

 

 
3 - Principais objetivos; 
 
Os principais objetivos do ensaio de campo do RECARE são a avaliação da eficácia da aplicação 
de resíduos florestais na redução das taxas de erosão hídrica pós-fogo, assim como a 
demonstração desta prática e das suas eventuais vantagens e desvantagens junto dos atores 
locais, regionais e nacionais envolvidos no projeto. 

 

 
4 - Principais atividades; 
 
As principais atividades previstas no projeto RECARE são: (i) a medição, pela equipa da UA, das 
perdas do solo, matéria orgânica, carbono, azoto e fósforo em parcelas de erosão tratadas 
com duas taxas de aplicação resíduos florestais, bem como em parcelas não-tratadas; (ii) a 
demonstração da implementação desta prática de gestão florestal pós-fogo; (iii) a 
disseminação dos resultados das referidas medições, junto de proprietários e gestores 
florestais e outros agentes locais, regionais e nacionais relacionados, diretamente ou 
indiretamente, com a gestão florestal pós-fogo. 

 

 
5 - Principais resultados obtidos ou esperados; 
 
Os principais resultados esperados são: (i) uma substancial redução das taxas de erosão do 
solo na sequência da aplicação dos resíduos florestais, não só para a taxa de aplicação mais 
elevada mas sobretudo para a taxa de aplicação mais reduzida, uma vez que permitiria uma 
otimização notável na utilização de recursos naturais, humanos e financeiros para a gestão 
florestal pós-fogo; (ii) um conhecimento mais alargado, nomeadamente junto de proprietários 
e gestores florestais, sobre (potenciais) boas práticas de gestão florestal pós-fogo.    

 

 
6 - Principais dificuldades e suas causas; 
 
Uma das dificuldades que a equipa da UA tem enfrentado neste estudo, bem como em 
anteriores, é o furto do material usado para efetuar as medições no campo.  
Uma outra dificuldade prende-se com a duração limitada dos projetos de investigação, 
sobretudo, mas não só, no caso dos projetos nacionais, não permitindo a avaliação das 
vantagens e desvantagens das práticas testadas a longo prazo. 


