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RESUMO: Este estudo pretende contribuir para o conhecimento existente sobre escorrência e erosão a pequena escala, em 
florestas recentemente ardidas, usando para isso experiências de simulação de chuva (RSE’s). Em dois eucaliptais ardidos em 
Julho de 2005 foram repetidas simulações de chuva, aplicadas aleatoriamente em seis momentos, usando pares de parcelas 
experimentais, em diferentes locais. Para o conjunto de 46 simulações de chuva, foi aplicada uma intensidade de 45-50 e 80-85 
mm/h em 22 e 24 simulações, respectivamente; distribuídas por um eucaliptal lavrado e um não lavrado. Os resultados mostram 
uma tendência de valores elevados de escorrência, perda de matéria orgânica e de solo para a intensidade extrema, quando 
aplicadas as diferentes intensidades em parcelas vizinhas. Também, a geração de escorrência e a erosão variam de forma 
significativa ao longo das várias campanhas de campo, com o decorrer do tempo pós fogo, revelando uma componente sazonal, 
reflectida nas amplas variações da repelência superficial do solo. Finalmente, a perda de sedimentos são notavelmente mais 
baixos que outras referências de estudos como na Austrália e no oeste de Espanha. 

Palavras-chave: Incêndio, Eucalipto, experiências de simulação de chuva, escorrência, perda de sedimentos.

AbSTRACT: The aim of this study is to improve the existing knowledge of the runoff and inter-rill erosion response of forest 
stands following wildfire, employing field rainfall simulation experiments (RSE’s). This was done at six and using a paired-plot 
experimental design that comprised two pairs of RSE’s at each site and occasion. From this grand total of 46 RSE’s 24 and 22 
RSE’s involved application rates of 45-50 and 80-85 mm h-1, respectively in ploughed an unploughed stand. The results show a 
clear tendency for extreme-intensity RSE’s to produce higher runoff amounts and greater soil and organic matter losses than the 
simultaneous high-intensity RSE’s on the neighbouring plots. Also, overland flow generation and erosion vary significantly along 
the various field campaigns. This temporal pattern markedly differs from a straightforward decline with time-after-fire and rather 
suggests a seasonal component, reflecting broad variations in topsoil water repellency. Finally, sediment losses at both study 
sites are noticeably lower than those reported by the other studies involving repeat RSE’s, i.e. in Australia and western Spain. 

Keywords: Wildfire, eucalypt, field rainfall simulation experiments, runoff, sediment losses.



30 Resposta Hidrológica e Erosão do Solo a partir de Simulações de chuva em Eucaliptais ardidos

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em Fevereiro de 2012, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos 
Associados em Março de 2012. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 33, Nº 1, 29-46, Maio de 2012.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh33n1-3

1. Introdução
Como extensamente discutido em Shakesby, Doerr 
(2006), através da destruição do coberto vegetal e das 
alterações nas propriedades do solo, os incêndios 
florestais podem levar a alterações consideráveis nos 
processos hidrológicos e geomorfológicos. Estudos 
anteriores em várias partes do mundo, incluindo 
Portugal (Shakesby et al. (1993),(1996); Walsh  
et al.(1992),(1995); Ferreira et al. (2005b),(2008)), têm 
revelado elevados e, por vezes, extremos níveis de 
escorrência e perdas de solo associadas aos incêndios. 
Além dos incêndios, também as práticas florestais pós 
incêndios podem influenciar a escorrência e a erosão 
nas áreas ardidas (Shakesby et al. (1994); Walsh et al. 
(1995); Fernández et al.(2007)). 
A necessidade de uma ferramenta de avaliação do 
risco de erosão após incêndio, com linhas indicativas 
para práticas de gestão pós fogo, como o “Erosion 
Risk Management Tool (ERMiT) do Oeste dos E.U.A. 
(Robichaud et al. (2007)), é visível em Portugal. 
Durante as últimas décadas, os incêndios florestais 
têm desbastado uma média de 100.000ha por ano, 
com a agravante de anos secos como 2003 e 2005 
(Pereira et al. (2005)). Além disso, a frequência dos 
incêndios tem tendência a manter-se ou mesmo 
aumentar no futuro (Pereira et al.(2006)). Em relação 
à ocorrência dos incêndios, a introdução generalizada 
de plantações comerciais de eucalipto, no centro 
de Portugal, em combinação com a sua propensão 
natural ao fogo, merece especial referência. Por um 
lado, as plantações de eucalipto são associadas a 
uma pronunciada repelência do solo à agua, (Doerr  
et al.(1996), (1998); Keizer et al. (2005b), (2008); 
Leighton-boyce et al.(2005)), e por outro, a repelência 
à água é considerado um dos principais factores para 
acentuar a formação de escorrência e as consequentes 
perdas de solo seguidas a um incêndio florestal, 
(Shakesby and Doerr (2006); Leighton-boyce et al. 
(2007); Sheridan et al.(2007)).
Após a dramática situação dos incêndios florestais 
no Verão de 2003, o projecto EROSFIRE (Keizer  
et al. (2006), (2007)) surge com o principal objectivo 
de desenvolver uma ferramenta para prever o risco 
de erosão do solo, ajustado às especificidades das 
condições pós incêndio em Portugal. Com o intuito 
de aprofundar o conhecimento sobre escorrência e 
erosão foram realizadas simulações de chuva em dois 
eucaliptais ardidos. Os objectivos específicos foram a 
determinação da variação da geração de escorrência e 

perda de sedimentos à escala de micro parcelas, com: 
i) alta vs. extrema intensidade da chuva simulada (40-
45 e 80-85mm h-1, respectivamente); ii) tempo desde 
o incêndio e as alterações associadas às condições 
iniciais, em particular a repelência do solo à água; 
iii) variabilidade espacial em e entre encostas com 
diferentes características, lavrado e não lavrado.

2. MaterIal e Métodos

2.1. Área de estudo 

O presente estudo foi efectuado em duas plantações 
adjacentes de eucalipto (Eucalyptus globulus Ait.) em 
Açores, uma localidade do município de Albergaria-a-
Velha (Figura 1). As encostas arderam no início de Julho 
de 2005, num incêndio que afectou aproximadamente 
16km2. O completo consumo da manta morta e do 
coberto vegetal, e o consumo parcial de arbustos e 
copas das árvores, sugerem que o incêndio nos dois 
locais foi de intensidade moderada (Shakesby, Doerr 
(2006); ver Tabela 1). Os dois locais foram seleccionados 
pela sua diferente gestão do solo e, portanto, distinto 
risco de erosão. No local não lavrado, Açores1, os 
eucaliptos foram plantados sem uso de maquinaria 
pesada, resultando num perfil de solo praticamente 
inalterado. No local lavrado, Açores2, existe um padrão 
de cômoros e sulcos (aprox. 20 cm altura) no sentido 
da pendente. O lavrado com a abertura de sulcos é 
prática comum na preparação dos terrenos nesta 
região e julgando pela rotação e idade do eucaliptal 
(Tabela 1), provavelmente, a área teria sido lavrada 
vários anos (dois ciclos de rotação dos eucaliptos) 
antes do incêndio, mas estimações precisas não 
puderam ser obtidas. O estrato arbustivo e herbáceo 
por baixo dos eucaliptos é disperso e geralmente 
composto por carqueja (Pterospartum tridentatum), 
urzes (Erica sp.), tojo (Ulex europaeus), silva (Rubus 
sp.), fetos (Pteridium aquilinum) e algumas herbáceas, 
musgos, fungos e líquenes.
Em ambos os locais de estudo, foram efectuados 
dois perfis de solo. Os solos correspondem a 
Leptosolo Húmbrico ou Dístrico Lipossolos (FAO, 
(1988)), dependendo da profundidade do horizonte A. 
Formados a partir de xisto, são pouco profundos (5- 
40 cm), com textura arenosa e elevados teores de 
matéria orgânica (8,8-10,4%). Estas características 
de solo diferem pouco entre os locais de estudo. 
O clima pode ser caracterizado como Temperado 
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Húmido, com uma estação seca e quente, prolongada 
(Koppen Csb) DRA Centro (1998). A Figura 1 apresenta 
as localizações das encostas estudadas, assim 
como a estação meteorológica e o local de medição 
da precipitação mais próximas da área. As médias 
mensais de temperatura e precipitação são dadas na 
Figura 1 (DRA Centro, (1998)), e também os valores 
mensais de precipitação da área de estudo durante o 
ano seguinte ao incêndio. Estes últimos dados foram 
obtidos com um pluviômetro automático, verificado 
com dois pluviômetros totalizadores e utilizados para 
o cômputo da precipitação natural prévia as RSE’s.

2.2. Simulações de chuva

Entre Setembro de 2005 e Julho de 2007, foram 
realizadas 46 experiências de simulação de chuva 
(RSE’s) usando dois simuladores portáteis seguindo o 
modelo original de Calvo et al. (1988), melhorado por 
Cerdá et al. (1997) com modificações propostas por de 
De Alba (1997). Foram usados dois tipos de bocal para 
obter duas intensidades: alta, 40-45mm h-1 (HARDI-

1553-10) e extrema 80-85 mmh-1 (HARDI-1553-14). A 
primeira intensidade referida é comparável ao máximo 
de precipitação numa hora para um período de retorno 
de 100 anos na estação meteorológica de Aveiro, e a 
segunda com o máximo de precipitação numa hora, 
alguma vez registrado em Portugal (brandão et al. 
(2001)). 
As 46 RSE’s foram realizadas durante quatro 
campanhas de campo no primeiro ano após o 
incêndio, e mais duas no segundo ano (Tabela 2). 
As 4 RSE’s em cada local e data foram realizadas 
com uma amostragem por pares. As RSE’s de alta 
e extrema intensidade ocorreram simultaneamente 
em duas parcelas vizinhas. Os dois pares de parcelas 
foram colocados aleatoriamente na metade inferior 
e superior da encosta. Esta metodologia foi aplicada 
numa secção da encosta reservada às simulações 
de chuva. As restantes secções foram equipadas 
com parcelas de erosão e uma parte foi usada 
para descrever as características da superfície do 
solo em intervalos de tempo regulares (ver Keizer  
et al. (2008)). De acordo com o esquema espacial, as 

Variáveis Não lavrado Lavrado

Fisionomia da encosta

Comprimento (m) 20-25 30-40

Declive (º) 20 15

Orientação SE NE

Uso do solo

Idade eucaliptos (anos) 7 6

Rotação >2 >2

Diámetro à altura do peito (cm),  (n=20) 16 15

Indicadores de intensidade de fogo

Destruição da copa dos eucaliptos parcial parcial

Altura do tronco queimado (m) ≤ 9 ≤ 12

Combustão de manta morta e de vegetação herbácea total total

Combustão de arbustos parcial parcial

Cor das cinzas pretas pretas

Tabela 1. Características gerais do terreno e indicadores de intensidade do fogo no 
eucaliptal lavrado e não lavrado.
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parcelas de simulação de chuva em cada local foram 
designadas da seguinte forma: 1 e 2 correspondem à 
parte superior da secção, a 3 e a 4 à parte inferior; a 
1 e a 3 designam simulações de alta intensidade, a 2 
e a 4 simulações de extrema intensidade. Os prefixos 
“U”e “P” foram usados para indicar as parcelas não 
lavradas e lavradas, respectivamente.
A partir da segunda campanha, as simulações foram 
realizadas em parcelas fixas, utilizando a mesma 
intensidade estabelecida aleatoriamente em Outubro 
de 2006. Cada par de simulações envolve uma 
terceira parcela controlo para medições destrutivas 
e amostragem das condições iniciais, em particular 
repelência à água e teores de humidade do solo (2-3 
e 7-8 cm de profundidade). Os métodos, equipamentos 
utilizados e sistema para classificar a severidade da 
repelência à água do solo foram os mesmos que os 
descritos em Keizer et al. (2008). A caracterização do 
coberto do solo foi realizada antes de cada experiência 
através da quantificação da frequência das várias 
classes de coberto, registrando a sua presença/
ausência em quadrados de 5cm x 5cm de uma grelha 
de 50cm x 60cm colocada temporariamente sobre as 
parcelas. Foram também tiradas fotografias e usadas 
para verificar a frequência estimada e para convertê-
las em classes de cobertura decimal de 0 a 10.
O protocolo utilizado (projecto MEDAFOR; Shakesby  
et al. (2002)) foi a aplicação de chuva artificial sobre 
uma parcela quadrada (0.28m2), a uma altura de 
2m durante uma hora, medição de escorrência em 
intervalos de um minuto e a recolha de cinco amostras 
de escorrência (isto é, uma depois da escorrência 
iniciar e até a sua estabilização; três no período 
estável e uma depois da precipitação parar e antes 
do fim da escorrência). As amostras recolhidas foram 
analisadas, usando o método de evaporação clássico 
(APHA (1998)) e ignição a 550ºC, para determinar o seu 
conteúdo em sedimentos e matéria orgânica. 
As classes de textura foram determinadas pelo 
laboratório de solos da Escola Superior Agrária de 
Coimbra, usando a combinação do método mecânico 
da peneira e o método da pipeta.

2.3. Análise de dados

A análise dos dados foi efectuada usando o STATISTICA 
para o Windows v.9.0, pela StatSoft Inc. Foram 
escolhidos testes não paramétricos, devido ao número 
limitado de amostras e as dificuldades na verificação 
dos pressupostos dos equivalentes paramétricos. 
O Mann-Whitney U-test e o teste de Kruskal-Wallis 
foram utilizados para avaliar diferenças globais, 
enquanto que o Wilcoxon´s Signed-Ranks e o 
Friedman foram usados para avaliar as diferenças 

em observações emparelhadas, quer por parcelas 
vizinhas ou por RSE’s repetidas nas parcelas fixas. As 
variáveis analisadas foram a escorrência e a perda de 
solo e matéria orgânica. Além das diferenças entre 
RSE’s individuais, as diferenças em valores médios 
das RSE’s coincidentes de alta e extrema intensidade 
foram incluídas nas análises para evitar ruído devido à 
variabilidade espacial. No caso dos padrões temporais, 
apenas diferenças entre campanhas consecutivas 
foram testadas, para restringir o número de múltiplas 
comparações não planeadas. O nível de significância 
(α) considerado foi 0.05.

3. resultados e dIscussão

3.1. Escorrência e taxas de erosão globais

A Tabela 2 sumariza os dados de escorrência e erosão 
obtidos nas 6 campanhas entre Setembro 2005 e Julho 
de 2007. As duas intensidades de chuva simulada têm 
um efeito insignificante nas quantidades relativas de 
escorrência nas duas encostas; assim, os coeficientes 
de escorrência foram determinados por diferenças 
específicas dos locais. Em termos médios de quantidade 
absoluta de escorrência a intensidade extrema produziu 
cerca de 70% de escoamento superficial mais do que a 
alta intensidade para cada encosta.
As perdas totais de solo e de matéria orgânica foram 
determinadas por um efeito combinado de factores 
específicos do local e intensidade da chuva. As perdas 
de solo no local não lavrado excederam as do lavrado. 
As diferenças entre locais para as duas intensidades 
foram mais pronunciadas. As perdas de solo no local 
não lavrado foram quase duas vezes mais altas nas 
RSE’s de alta intensidade e quase quatro vezes mais 
elevadas no caso da extrema intensidade. Em média, 
as diferenças em perdas de solo entre as intensidades 
utilizadas foram maiores na encosta não lavrada do que 
na lavrada. Na encosta não lavrada, as RSE’s de extrema 
intensidade produziram três vezes mais perdas de solo 
e matéria orgânica do que as RSE’s de alta intensidade, 
enquanto que na lavrada essa diferença foi de 40-50%. 
No caso da encosta não lavrada as diferenças em 
erosão entre as duas intensidades podem ser atribuídas 
em parte a maiores perdas específicas, sendo cerca de 
duas vezes mais elevadas para a intensidade extrema 
do que para a alta. Em contraste, na encosta lavrada 
as perdas específicas foram basicamente as mesmas 
para as duas intensidades. A contribuição das perdas 
específicas para as diferenças entre encostas também 
não foi consistente, pois tiveram uma influência 
irrelevante no caso das RSE’s de alta intensidade, 
enquanto contribuíram com aproximadamente um 
factor dois no caso das RSE’s de extrema intensidade.
Os presentes resultados foram mais surpreendentes 
no facto da encosta lavrada, em média, produzir menos 
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Figura 1. Localização dos locais de estudo, estações meteorológicas mais próximas e respectivas médias mensais.



34 Resposta Hidrológica e Erosão do Solo a partir de Simulações de chuva em Eucaliptais ardidos

escorrência e perda total de sedimentos do que a 
encosta não lavrada. Outros estudos, numa área próxima 
determinaram que o lavrado na direcção da pendente 
aumentava a resposta de escoamento superficial e taxas 
de perdas de solo, durante os três primeiros anos depois 
do lavrado (Shakesby et al. (1994); Walsh et al. (1995)). 
Estes resultados não são directamente comparáveis 
aos apresentados, uma vez que se referem a parcelas 
maiores (16m2) e a intensidades mais baixas de chuva 
natural. Contudo, as taxas de perda de sedimentos para 
as RSE’s de alta intensidade deste estudo (0.09-0.16g 
m-2 mm-1 precipitação) são bastantes mais próximas 
do documentado por Shakesby et al. (1994) para a 
recuperação natural em locais ardidos (0.05 – 0.10g m-2 
mm-1 precipitação) do que para áreas recentemente 
lavradas (3.27g m-2 mm-1 de precipitação; ver também 
Terry (1996)).
A perda de sedimentos mais baixa do que o esperado na 
encosta lavrada pode estar relacionada com o facto do 
lavrado ter sido realizado vários anos antes do incêndio. 
Walsh et al. (1995) tem sugerido que o lavrado diminui 
a erodibilidade do solo, através da perda selectiva da 
fracção fina do solo nos primeiros eventos erosivos. Isto 
encaixa com as perdas específicas de solo mais baixas 
no local lavrado do que no não lavrado, especialmente 
no caso das simulações de extrema intensidade. 
Os resultados de escorrência e erosão, não são 
facilmente comparáveis com os da literatura pois a 
maior parte deles referem-se a momentos pontuais no 
tempo após o incêndio (Sevink et al. (1998), Kutiel et al. 
(1995), benavides Solorio, Macdonald (2001), Johansen 
et al. (2001), Rulli et al. (2006)). Em Portugal, os 
coeficientes de escorrência deste estudo podem ser de 
grosso modo comparáveis aos obtidos em eucaliptais 
e pinhais recentemente ardidos (Coelho et al. (2004); 
Ferreira et al. (2005b); Leighton-boyce et al. (2007); 
Walsh et al. (1998)), enquanto que as taxas específicas 
de erosão tendem a ser mais baixas do que nos estudos 
anteriormente citados. Em trabalho previsto para o 
futuro, as RSE’s foram seleccionadas como método 
principal de obtenção de dados, para a calibração inicial 
do modelo físico MEFIDIS (Nunes et al. (2005)), em 
linhas muito aproximadas das aplicadas em Nunes et al. 
(2009a), (2009b). As baixas taxas de erosão registradas 
implicam que o trabalho de modelação previsto seja um 
reto considerável.

3.2. Variação com a intensidade da chuva

As diferenças globais entre as RSE’s de alta e extrema 
intensidade tendem a não ser estatisticamente 
significativas (Tabela3). A quantidade absoluta de 
escorrência constitui uma excepção, com diferenças 
significativas em 3 dos 4 testes. O efeito da intensidade 
da chuva foi mais visível no resultado do teste de 
Wilcoxon, isto é, quando eliminados os factores de 

variabilidade entre campanhas e pares de parcelas. 
Além da quantidade de escorrência, as perdas do 
solo e da matéria orgânica revelaram diferenças 
estatisticamente significativas. O significado destas 
diferenças e seu signo podem ser visualizados na Figura 
2. Assim, as RSE’s de extrema intensidade tendem a 
produzir significativamente mais escorrência e erosão 
do que as simultâneas RSE’s de alta intensidade nas 
parcelas vizinhas.
Os valores da escorrência do local lavrado revelaram 
um padrão suspeito na Figura 2, com um número 
igual de pontos situados acima e abaixo da linha 1:1. 
Portanto, o teste de Wilcoxon foi também aplicado aos 
pares de parcelas (n=5). Enquanto a escorrência foi 
significativamente maior para as RSE’s de extrema 
que de alta intensidade em um par (P1 e P2 na parte 
superior da encosta), foi significativamente menor no 
outro caso (P3 e P4). No primeiro caso as RSE’s de 
intensidade extrema também produziram uma taxa 
significativamente maior de erosão.
O comportamento desviado deste par de parcelas no 
local lavrado pode estar relacionado com o facto de o 
lavrado criar uma micro topografia e condições do solo 
superficial mais heterogêneas que no local não lavrado. 
Assim podem estar envolvidos a combinação de vários 
factores mais do que um factor per se. Por exemplo, 
o declive da parcela e a sua rugosidade superficial. 
Também a variabilidade espacial da repelência à 
água do solo (0-5cm) durante o primeiro ano a seguir 
ao incêndio tende a ser mais pronunciada no caso do 
lavrado do que do não lavrado (Keizer et al. 2008). A 
cobertura pela manta morta pode ser também um 
factor uma vez que a parcela P4 apresentou um coberto 
superior de manta morta do que a parcela P3. O efeito 
da camada de manta morta na redução da resposta 
hidrológica já foi documentado em numerosos estudos 
(Shakesby et al. (1994); Imeson et al. (1992); Lavee et al. 
(1995); Walsh et al. (1998); Doerr et al. (2000); Pannkut 
and Roubichaud (2003); Leighton-boyce et al., (2007)).

3.3. Padrões temporais

A temporização das RSE’s tem em geral uma 
influência significativa na resposta de escorrência 
(Tabela 4). A geração de escoamento superficial 
variou significativamente entre as campanhas: i) em 
valores absolutos e relativos; ii) igualmente para os 
valores médios e para os individuais dos dois locais 
juntos, assim como, separadamente; iii) em termos de 
diferenças gerais e específicas por parcelas. O mesmo 
aplica-se às perdas totais de solo e matéria orgânica. 
No caso das perdas específicas, contudo, apenas os 
valores individuais dos dois locais juntos e para o não 
lavrado separadamente variaram significativamente 
com o tempo desde o incêndio.
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Não lavrado Lavrado

alta extrema alta extrema

Campanha Período

1 20-22-27/09/2005 2 x 46 2 x 84 2 x 46 2 x 84

2 10-15/11/2005 2 x 46 2 x 84 2 x 46 2 x 84

3 30/03-04/04/2006 2 x 48 2 x 80 2 x 48 2 x 80

4 20-25/07/2006 2 x 46 2 x 80 2 x 46 2 x 80

5 12-31/10/2006 2 x 47 2 x 81 2 x 47 -

6 03-09/07/2007 2 x 44 2 x 76 2 x 44 2 x 76

Variáveis

Declive das parcelas permanentes (º) 23 23 17 17

Precipitação simulada (mm) 277 485 277 404

Escorrência (mm) 150 265 94 154

Coeficiente de escorrência (%) 54 55 34 38

Perda de solo (g m-2) 26 93 14 21

Perdas de matéria orgânica (g m-2) 18 57 10 14

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 
escorrência) 0.17 0.35 0.15 0.15

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 
escorrência) 0.12 0.21 0.11 0.09

Tabela 2. Total de simulações de alta e extrema intensidade de chuva (numero x intensidade 
em mm h-1) realizadas por campanha e os seus resultados médios de escorrência e erosão 
no eucaliptal não lavrado e lavrado durante os dois primeiros anos após o incêndio.

U&P U&P Não lavrado Lavrado

Testes e variáveis med. indiv. indiv. indiv.

Escorrência (mm) M/W M/W M/W -

Coeficiente de escorrência (%) - - - -

Perda de solo (g m-2) W M/W W -

Perdas de matéria orgânica (g m-2) W W W -

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) W W - -

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência) - - - -

Tabela 3. Comparação estatística da escorrência e da erosão para as RSE’s de alta vs. extrema intensidade no eu-
caliptal lavrado e não lavrado. A comparação envolve as duas encostas em conjunto (“U & P)” e por separado, assim 
como os valores médios por encosta (“med”) e os valores individuais de RSE’s (“indiv.”). Os resultados estatistica-
mente significativos (α = 0.05) do teste MW U e do Wilcoxon S-R Os testes estão indicados com “M” e “W”.
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Figura 2. Escorrência, perdas de solo e matéria orgânica dos pares de RSE’s de alta e extrema intensidade do eucaliptal 
não lavrado (diamantes) e do lavrado (quadrados). A linha 1:1 esta representada para facilitar a interpretação do signo das 
diferenças significativas.
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Conjunto de dados e variáveis

Campanhas em conjunto U&P Não lavrado Lavrado

med. indiv. indiv. indiv.

Escorrência (mm) K/F K/F K/F K/F

Coeficiente de escorrência (%) K/F K/F K/F K/F

Perda de solo (g m-2) K/F K/F K/F K/F

Perdas de matéria orgânica (g m-2) K/F K/F K/F K/F

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) K/F K/F

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência) K/F K/F

Campanhas consecutivas Campanha i/i+1

1/2 2/3 3/4 4/5 5/6

Escorrência (mm) W

Coeficiente de escorrência (%) M/W M/W

Perda de solo (g m-2) M/W M/W

Perdas de matéria orgânica (g m-2) M/W M/W

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) M/W

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência) M/W M/W

Tabela 4. Comparação estatística da escorrência e da erosão para as todas as campanhas de RSE’s em conjunto 
assim como para campanhas consecutivas.

A comparação conjunta refere-se aos dois locais 
(“U&P”) como também a cada local separadamente, 
e aos valores médios de cada local (“med”) como 
também aos valores individuais de RSE’s (“indiv.”). Os 
resultados estatisticamente significativos (α = 0.05) do 
teste Kruskal-Wallis, teste de Friedman, teste MW U 
e teste de Wilcoxon S-R estão indicados com “K”, “F”, 
“M” e ”W”.
A comparação das campanhas consecutivas revelou 
mudanças significativas nos processos hidrológicos 
e de erosão, principalmente entre a campanha 2 
(Novembro 2005) e a 3 (Março/Abril 2006) como também 
entre a campanha 5 (Outubro 2006) e a 6 (Julho 2007) 
(Tabela 4). Estas duas últimas campanhas diferem 

significativamente para todas as variáveis estudadas. 
Contudo, as diferenças na quantidade total de 
escorrência são estatisticamente significativas apenas 
por parcelas e não no geral. Isto, provavelmente, 
reflecte a diferença significativa nas quantidades de 
escorrência entre a intensidade elevada e extrema 
nas RSE’s (Tabela 3), adicionada à variabilidade por 
campanhas.
De acordo com os resultados estatísticos acima 
mencionados, a variação temporal da escorrência e 
de erosão revelam dois padrões diferentes (Figura 
3). Primeiro, a mediana dos valores foi claramente 
mais elevada para as duas primeiras e para a última 
campanha do que para da terceira à quinta. Segundo, 
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as medianas das primeiras 5 campanhas foram 
notavelmente mais baixas, do que na última campanha. 
O primeiro padrão aplica-se para a quantidade de 
escorrência absoluta e relativa e para as perdas de 
solo, enquanto que o segundo padrão refere-se a 
perda relativa de sedimentos. 
Os padrões temporais da repelência do solo à água e 
outras possíveis variáveis explicativas são mostradas 
na Figura 4. A diminuição significativa do escoamento 
e as perdas totais de sedimentos entre o 4º e o 9º mês 
depois do incêndio concordam com uma diminuição 
pronunciada da repelência. O aumento significativo da 
escorrência e da erosão entre o 16º e o 24º mês depois 
do incêndio, no entanto, foi menos consistente com os 
resultados de repelência. Embora no local lavrado as 
classes de etanol eram superiores em Julho de 2007 
do que em Outubro de 2006, no local não lavrado foram 
basicamente as mesmas. O limitado impacto hidrológico 
da elevada repelência no local não lavrado em Outubro 
de 2006 pode ter sido devido à precipitação prévia (10mm 
nos dois dias anteriores), aumentando a variabilidade 
espacial da repelência e, assim, a oportunidade para 
a re-infiltração do escoamento superficial (Shakesby  
et al. (2000); Keizer et al. (2005a)).
Em geral, a importância na recuperação do coberto 
vegetal para limitar a erosão foi menor durante o 
período de estudo, como pode ser inferido a partir da 
comparativamente elevada erosão na última campanha 
de RSE’s. A recuperação da vegetação foi de facto 
limitada durante estes dois anos a seguir ao incêndio 
(Figura 4). Em Julho de 2007, o coberto vegetal era 
inferior a 40% em todas as parcelas, excepto para as 
duas mostradas na Figura 4. Shakesby et al. (2004) 
também indicaram que a vegetação rasteira nos 
eucaliptais tem uma recuperação muito lenta depois do 
fogo, para pode ser efectiva passados dois anos.
As RSE’s realizadas por Sheridan et al. (2007) revelaram 
uma melhor concordância entre os padrões temporais 
de escorrência e repelência. Ainda que, as diferenças 
em escorrência também não puderam ser explicadas 
inteiramente por variações em repelência. 
O outro único estudo que envolve séries temporais 
de RSE’s numa área recentemente ardida é Cerdá e 
Doerr (2005) em Pinus alepensis no este de Espanha. 
Os seus resultados de erosão foram também distintos 
dos presentes. A perda específica de sedimentos decaiu 
acentuadamente do 1º ano para o 2º ano pós fogo, e 
depois mais lentamente. Apenas a partir do 6º ano é que 
as perdas específicas diminuíram até 0.40g m-2 mm-1 
de escorrência, valores comparáveis aos apresentados 
aqui para as RSE’s de alta intensidade. 

3.4. Variabilidade espacial

Intra–locais. As diferenças gerais entre parcelas da 
mesma intensidade de chuva não foram significativas 

para nenhum dos locais ou variáveis (Tabela 5), o que 
pode ser atribuído á significância da variabilidade 
temporal entre as várias campanhas. Por outro lado 
diferenças significativas entre campanhas específicas 
foram encontradas envolvendo sempre parcelas de 
extrema intensidade. O que sugere que os eventos 
extremos aumentam a variabilidade espacial inerente 
às características das parcelas e, consequentemente, 
os processos erosivos. Com tudo, estas diferenças 
significativas tiveram origens distintas nos dois locais. 
No caso do local lavrado, a escorrência das duas parcelas 
de extrema intensidade difere amplamente (Figura 5). 
Por sua vez, esta discrepância na escorrência causa 
uma diferença total significativa nas perdas de solo e 
de matéria orgânica, desde que as perdas específicas 
diferem no sentido oposto. No caso do local não lavrado, 
por contraste, as diferenças significativas nas perdas 
específicas de solo contribuem acentuadamente para 
as diferenças significativas nas perdas totais do solo. 
As perdas específicas de sedimentos em Cerdá e Doerr 
(2005) e Sheridan et al. (2007) excederam 2g m-2 mm-1 
de escorrência. A presente variabilidade espacial na 
perda específica de sedimentos nas RSE’s não foi 
extraordinária em comparação com estes dois últimos 
estudos (Cerdá e Doerr (2005) 2.50 – 4.46g m-2 mm-1; 
Sheridan et al. (2007) 7.2 - 24.3g m-2 mm-1).

Inter-locais. 
O local não lavrado revela uma escorrência média 
significativamente superior do que o local lavrado 
(Tabela 5). Tanto para a quantidade absoluta e relativa 
da escorrência como para as duas intensidades 
de simulação (Figura 6). Por contraste, diferenças 
significativas nas perdas médias de sedimentos 
foram restritas as RSE’s de intensidade extrema, com 
os valores mais elevados no local não lavrado. Não 
obstante, também as RSE’s de alta intensidade também 
revelaram alguma tendência para maiores perdas de 
solo no local não lavrado, com valores superiores em 5 
das 6 campanhas de RSE’s.
Apesar dos resultados do teste de Wilcoxon para 
parcelas individuais ser apenas indicativo, permite uma 
melhor visão sobre as diferenças entre locais (Tabela 5). 
Especialmente para as RSE’s de extrema intensidade, 
onde a diferença significativa entre os valores médios 
foi devida a pronunciada variabilidade espacial no local 
lavrado e, mais especificamente, o comportamento 
desviado da parcela P4, visível na Figura 5. A parcela 
P4 não só produziu, como mencionado acima, 
consistentemente menos sedimentos e/ou menos 
escorrência, do que a outra parcela de intensidade 
extrema no local lavrado como também da parcela 
vizinha de intensidade alta, e também menos do que 
as duas parcelas de intensidade extrema do local não 
lavrado.
Portanto, os resultados da extrema intensidade deste 
estudo foram fortemente influenciados por factores 
locais como a queda de folhas das copas queimadas. 
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Figura 3. “box-plots” da escorrência, das perdas do solo e de matéria orgânica das RSE no eucaliptal lavrado e não 
lavrado, para as 6 campanhas de campo.
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Figura 4. Precipitação prévia, teor de humidade e repelência à água do solo e vegetação, cinza e coberto de rochas 
no eucaliptal não lavrado (diamantes) e lavrado (quadrados) para as 6 campanhas de campo.
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Tabela 5. Comparação estatística da variação intra-local e inter-locais em escorrência e erosão para as 
RSE’s de alta e extrema intensidade. A comparação intra-local refere-se às parcelas de mesma intensidade 
em cada local. A comparação inter-locais refere-se às parcelas de mesma intensidade nos diferentes locais; 
com valores médios de cada local (“med.”) ou com os valores individuais de RSE’s (“indiv.”). Os resultados 
estatisticamente significativos (α = 0.05) do teste MW U e teste de Wilcoxon S-R estão indicados com “M” e ”W” 
ou, no caso da comparação de parcelas individuais inter-locais, com os códigos das parcelas não lavradas 
(U1-U4) que são significativamente diferentes das parcelas lavradas (P1-P4).

Variabilidade e variáveis

Intra-local Não lavrado Lavrado

alta extrema alta extrema

Escorrência (mm) W

Coeficiente de escorrência (%) W

Perda de solo (g m-2) W W

Perdas de matéria orgânica (g m-2) W

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) W

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência)

Inter-locais “Med.” “Indiv.”

alta Extr. alta extrema

P1 P3 P2 P4

Escorrência (mm) W W U1 U4 U4

Coeficiente de escorrência (%) W W U1 U4 U4

Perda de solo (g m-2) W U1 U4 U4

Perdas de matéria orgânica (g m-2) W U4 U4

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) U2

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência) U2
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Figura 5. “box-plots” da escorrência e das perdas de solo e de matéria orgânica das várias campanhas de RSE para 4 parcelas 
de alta intensidade (“1” e “3”) e para 4 de extrema intensidade (“2” e “4”) no eucaliptal não lavrado (“U”) e lavrado (“P”).
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Figura 6. Média da escorrência absoluta e relativa, perda de solo e matéria orgânica para RSE’s de alta (triângulos 
claros) e extrema (triângulos escuros) intensidade no eucaliptal não lavrado vs. lavrado. A linha 1:1 esta representada 
para facilitar a interpretação do signo das diferenças significativas.
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conclusões
As principais conclusões deste estudo incluem:
- As RSE’s de intensidade extrema (80-85mm h-1) 
tenderam a gerar maiores quantidades de escorrência 
e, portanto maiores perdas de solo e matéria orgânica 
do que as RSE’s de alta intensidade (45-50mm h-1); 
contudo, esta tendência não foi invariável nem no 
espaço ou, em certa localização, através do tempo.
- A variabilidade intra-locais na resposta de escorrência 
e da erosão foi mais pronunciada no caso das RSE’s de 
extrema intensidade do que nas de alta intensidade.
- A escorrência e as perdas de solo associadas variam 
significativamente com o tempo pós-fogo; contudo, 
este padrão temporal não corresponde a um simples 
decréscimo com o tempo mas tem um marcado 
componente sazonal, que está em concordância com 
o papel da repelência à água do solo superficial em 
induzir à geração da escorrência depois de condições 
anteriores de seca.
- O risco de aumento de escorrência e erosão em 
plantações de eucalipto recentemente ardidas não 
desaparece com as primeiras chuvas significativas 
depois do incêndio, mas pode persistir durante o 
primeiro Outono e também reaparecer após longos 
períodos secos durante os dois anos seguintes ao 
incêndio. No presente caso, este resultado pode ser 
atribuído à repelência típica dos solos nos eucaliptais, 
em combinação com uma frequentemente lenta 
recuperação da vegetação após os incêndios. 
- Contrariamente ao esperado o local não lavrado 
produz uma escorrência e erosão superiores ao local 
adjacente lavrado. Além da alteração das propriedades 
do solo pelo lavrado, a diferença no ângulo da encosta 
entre os dois locais pode ter um papel. Estas possíveis 
explicações poderão vir a ser exploradas no futuro, 
recorrendo ao uso do Modelo de Erosão MEFIDIS.
- As perdas de sedimentos nos dois locais de estudo são 
baixas comparadas com os obtidos em outros estudos 
que utilizaram metodologias semelhantes, (RSE’s em 
parcelas pequenas) após incêndios, em outras partes 
do mundo. Porem, é necessário ter em atenção a pouca 
profundidade do solo nas encostas íngremes da área 
de estudo e os elevados teores de matéria orgânica 
nas perdas de sedimentos observadas. 
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