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INTRODUÇÃO 

LIFE REFOREST é um projecto financiado 

pelo Programa Europeu LIFE (Acordo de 

subvenção nº LIFE17 ENV/ES/000248), e 

liderado pelo Centro Tecnológico CETIM, 

que visa mitigar o impacto causado pela 

erosão e perda de solo em áreas 

afectadas por incêndios florestais, 

através da aplicação de um novo sistema 

de tecnossolos inoculados à base de 

fungos. 

Esta solução tem sido aplicada em áreas 

ardidas na Galiza e no centro-norte de 

Portugal, duas das regiões mais 

afectadas pelos incêndios florestais na 

UE (de facto, 80% da área ardida europeia 

está concentrada no sul da 

Europa/Mediterrâneo).  

Em números, mais de 200 m2 de área 

florestal queimada foram protegidos 

com mangas biodegradáveis de 

micotecnossolo, a fim de se conseguir 

uma restauração rápida da cobertura 

vegetal e reduzir o fluxo de água de 

escoamento até 2,5 vezes, minimizando 

o impacto da água na superfície do solo e 

a velocidade do escoamento. 

http://www.lifereforest.com
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OBJECTIVOS DO PROJECTO 

- Desenvolvimento de uma técnica de mitigação pós-incêndio capaz de reduzir a 

erosão do solo em 70%. 

- Implementar uma solução de base tecnológica para restaurar os principais 

parâmetros funcionais de um solo queimado aos seus valores de pré-fogo. 

- Favorecer a retenção de água no solo. 

- Minimizar a contaminação das massas de água perto da área de incêndio. 

- Valorização dos resíduos orgânicos. 

- Validação de uma solução economicamente viável em três locais diferentes na 

Galiza e em Portugal.  

- Determinar o impacto ambiental, social e económico do projecto LIFE REFOREST. 

- Elaboração de um plano de transferibilidade e replicabilidade do projecto, incluindo 

directrizes específicas de implementação. 
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O consórcio LIFE REFOREST é composto pelo coordenador do CETIM Centro 

Tecnológico de Investigación Multisectorial, a Associação Florestal Galega (AFG), a 

Associação Florestal Portuguesa (FORESTIS), as empresas galegas TEN Tecnosuelos, 

Hifas da Terra (HdT) e INDUTEC Ingenieros e o Centro de Investigação Ambiental e 

Marinha (CESAM) da Universidade de Aveiro (UAVR). 

Além do seu papel de líder do projecto, o CETIM realiza a 

caracterização do fluxo de áreas ardidas na Galiza e Norte de 

Portugal, colabora com a TEN na formulação de tecnossol à escala laboratorial e na 

avaliação da eficácia do solo micotecnológico. Também coordena a transferibilidade 

e reprodutibilidade dos resultados, bem como a disseminação e monitorização do 

projecto. 

AFG e FORESTIS estão encarregados de realizar uma 

selecção adequada das áreas ardidas, fornecendo 

informações técnicas sobre as florestas que gerem, a 

amostragem e o acompanhamento dos incêndios, bem como a gestão 

administrativa para conseguir rápida e eficientemente a instalação dos 

pilotos na Galiza e no norte de Portugal. 

INDUTEC concentra os seus esforços na análise dos dados 

fornecidos tanto pelas Associações como pelos outros 

parceiros, avaliando o impacto ambiental da nova solução e 

preparando a análise do ciclo de vida (LCA) e a análise dos custos económicos 

associados (LCC). 

HdT realiza o estudo à escala laboratorial e a selecção de estirpes 

fúngicas, bem como o desenvolvimento de culturas fúngicas para a sua 

inclusão na formulação final do solo micotecnológico.  

TEN é responsável pela formulação de diferentes tecnossolos e pela 

selecção, juntamente com o HdT, dos solos micotecnológicos a serem 

aplicados como solução. É também responsável pela produção do 

tecnosoil que está a ser aplicado nos pilotos. 

UAVR-CESAM efectuou a caracterização das áreas ardidas nas áreas 

de implementação piloto e, juntamente com a TEN, HdT e CETIM, 

validou a eficácia do sistema LIFE REFOREST na erosão dos solos e na 

poluição das águas de escoamento superficial, avaliando a sua replicabilidade futura 

noutras áreas europeias afectadas pelo fogo na Europa. 

Parceiros do LIFE REFOREST 

http://www.lifereforest.com
https://asociacionforestal.gal/
https://forestis.pt/
http://www.indutecingenieros.com/
https://hifasdaterra.com/
https://tensl.com/
http://www.cesam.ua.pt/
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PILOTOS DE LIFE REFOREST 

O projecto LIFE REFOREST tem três pilotos 

instalados na Galiza e no Norte de Portugal. 

Após as tarefas iniciais de caracterização e 

concepção do sistema, em Outubro de 2019 o 

consórcio instalou duas áreas piloto de 

aproximadamente 200 m2, uma nos Montes 

Vecinales de Nespereira, no município 

galego de Pazos de Borbén (Pontevedra) e 

nas montanhas de Albergaria (Aveiro), na 

região centro de Portugal. 

A selecção destes 2 primeiros locais teve 

lugar após um acompanhamento dos 

incêndios que ocorreram no Verão de 2019, 

com o objectivo de seleccionar áreas em 

risco de erosão devido à intensidade do fogo, 

falta de vegetação e declive moderado. 

Estas duas áreas têm sido continuamente 

monitorizadas pelos parceiros do projecto 

desde então, avaliando a quantidade de solo 

mobilizado em períodos de chuva, bem como 

as características da água de escoamento 

produzida nestes episódios (sólidos em 

suspensão, nutrientes, metais, etc.). 

As duas áreas piloto estão divididas em 9 

sub-parcelas distribuídas aleatoriamente, 

em três das quais foram instaladas as 

barreiras desenvolvidas no projecto LIFE 

REFOREST, enquanto nas outras 3 foi 

aplicado um processo de mulching - 

actualmente a técnica mais utilizada - a fim 

de comparar o sistema com outras técnicas 

de mitigação da erosão. 

 Finalmente, nas 3 subquadrantes restantes, 

não foi aplicado qualquer tipo de tratamento 

como controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Site do Piloto Nespereira (Pazos de 

Borbén) 

Site do Piloto Albergaria-a-Velha (Aveiro, 

Portugal)  

http://www.lifereforest.com
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A fim de completar a validação do sistema noutras 

condições, em Outubro passado foi instalado um terceiro 

piloto em Penouços (Sever do Vouga - Aveiro), numa zona 

que tinha sofrido um incêndio algumas semanas antes. 

Esta área tem a particularidade de já ter sido punida por 

um incêndio anterior em 2016, pelo que as espécies de 

pinheiros plantados são ainda muito jovens, tornando 

impossível a regeneração espontânea da área. Assim, 

juntamente com uma nova densidade de instalação dos 

geotubos, este piloto avaliará também a incorporação de 

sementes de espécies de árvores nativas, para além das 

espécies herbáceas incluídas nos pilotos anteriores, a fim 

de promover a regeneração da área. 

Os resultados obtidos até agora mostram uma clara redução da erosão do sistema geotubular 

desenvolvido no LIFE REFOREST, com uma erosão entre 70-77% inferior à da área não tratada para 

as três áreas estudadas. 

Em comparação com o mulching convencional, o sistema validado no projecto até agora mostra 

uma erosão ligeiramente superior no piloto Nespereira, e inferior no caso dos pilotos de Albergaria 

e Penouços, embora esta diferença esteja dentro do desvio observado entre as diferentes 

amostragens. 

A avaliação dos 3 pilotos será realizada até ao fim do projecto, continuando o acompanhamento 

após o fim do projecto. Durante este período, o consórcio do projecto desenvolveu também 

directrizes para ajudar a replicabilidade e transferibilidade do sistema para outras áreas 

geográficas de incêndio na Europa. Paralelamente à validação técnica da solução, a Indutec 

Ingenieros está a realizar a análise do ciclo de vida para avaliar o impacto ambiental da nova 

solução, bem como a análise dos custos económicos associados. Espera-se obter uma solução para 

melhorar a erosão dos solos queimados a um custo 25% inferior ao das soluções actualmente 

existentes, permitindo também uma redução significativa do impacto ambiental e socioeconómico 

associado aos incêndios, estimada em 50%, dada a considerável redução do tempo necessário para 

a restauração da produtividade florestal. 

 

 

  

Site do Piloto Penouços, Portugal  

Trabalho de instalação dos pilotos, delimitando um 

campo de estudo para amostragem e medições de 

erosão. 

http://www.lifereforest.com
http://cetim.es/wp-content/uploads/2020/10/reforest-2-imaxe-tamen-para-o-mail-na-previsualizacion.jpg
http://cetim.es/wp-content/uploads/2020/10/reforest-3.jpg
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Resultados do piloto em 

Nespereira, Pontevedra, Galiza 

Uma área piloto numa plantação de pinheiros foi 

equipada com parcelas de erosão após o incêndio 

de 14-15 de Setembro de 2019. O local seleccionado 

para o piloto foi monitorizado em termos de 

mitigação da erosão e recuperação da vegetação 

desde o incêndio. A estratégia da mycotechnosols 

baseia-se na aplicação de 2 geotubos colocados na 

secção central e inferior da parcela e no tratamento 

com palha de pinho e uma taxa de aplicação de 

aproximadamente 250 g m-2, permitindo comparar 

o seu potencial de redução da erosão com respeito 

às parcelas não tratadas.  

Após o primeiro ano pós-fogo, a estratégia do 

mycotechnosol conseguiu uma redução da erosão 

de 77%, enquanto a cobertura da agulha foi 84% 

eficaz. 
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Piloto com geotubos 

Piloto com mulching 

Piloto de control 

Perdas médias de sedimentos utilizando a 

estratégia LIFE REFOREST com mycotechnossols 

(Geotubes), mulching (Mulch) e sem tratamento 

(Control), após o primeiro ano pós-fogo no piloto 

Nespereira. 

http://www.lifereforest.com
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Resultados do piloto em 

Albergaria-a-Velha, Aveiro, 

Portugal 

Após o incêndio de 5-7 de Setembro de 2019 

que queimou 1.492 ha, uma encosta de 

uma plantação de eucalipto foi 

instrumentada com parcelas de erosão e 

monitorizada ao longo do primeiro ano 

pós-incêndio. 

A estratégia mycotechnossol com 2 

geotubos colocados na secção central e 

inferior da parcela e um tratamento com 

casca de árvore de eucalipto com uma taxa 

de aplicação de aproximadamente 

250 g m-2 foram comparados em termos de 

mitigação da erosão com o cenário sem 

tratamento.  

Após este período, a estratégia 

mycotechnol conseguiu uma redução da 

erosão de 75%, enquanto que a cobertura 

vegetal atingiu 62%. 
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Albergaria-a-Velha outubro 2019 

Albergaria-a-Velha fevereiro 2020 

Perdas médias de sedimentos 

utilizando a estratégia LIFE-REFOREST 

micotechnossols (Geotubes), casca de 

árvore de eucalipto cortada (Mulch) e 

sem tratamento (controlo), após o 

primeiro ano de pós-fogo no piloto de 

Albergaria-a-Velha. 

http://www.lifereforest.com
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Resultados do piloto em Penouços, 

Sever do Vouga, Portugal 

Entre o 7 e o 15 de Setembro de 2020, um incêndio 

florestal queimou 2149 ha, dos quais 87,5% eram 

florestas. Foi montado um novo piloto numa encosta 

dominada por Pinheiros Marítimos, com um desenho 

experimental semelhante aos locais do estudo anterior.  

Os 3 blocos com 3 parcelas de erosão cada um foram 

distribuídos ao longo da encosta (secção superior, média 

e inferior). Os tratamentos mycotechnosol só foram 

colocados no fundo das parcelas, com 2 geotubos. O 

tratamento de mulch foi com material de Acacia picado 

com taxas de aplicação de aproximadamente 250 g m-2.  

A partir de Outubro de 2020, os tratamentos estão a ser 

comparados em termos de atenuação da erosão com as 

parcelas não tratadas. Além disso, a estratégia LIFE 

REFOREST está a ser avaliada quanto ao seu potencial 

para promover a regeneração da vegetação pós-incêndio 

através do crescimento de árvores e espécies arbustivas 

plantadas (Quercus robur, Pinheiros Marítimos, Arbutus 

unedo e Prunus avium). 
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utilizando a estratégia LIFE-REFOREST 

micotechnossols (Geotubes), casca de 

árvore de eucalipto cortada (Mulch) e 

sem tratamento (controlo), após o 

primeiro ano de pós-fogo no piloto de 

Penouços. 

 

Penouços outubro 2020 

Penouços março 2021 
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Próximos passos 

A avaliação dos 3 pilotos irá continuar 

até ao final do projecto. Durante este 

período, o consórcio desenvolverá 

também directrizes para ajudar a 

reprodutibilidade do sistema e a sua 

transferibilidade para outras áreas 

geográficas afectadas pelo fogo na 

Europa. 

 Paralelamente à validação técnica da 

solução, será efectuada uma análise 

do ciclo de vida para avaliar o impacto 

ambiental da nova solução, bem como 

uma análise dos custos económicos 

associados.  

Espera-se obter uma solução para 

melhorar a erosão dos solos 

queimados a um custo 25% inferior ao 

das soluções actualmente existentes, 

permitindo também uma redução 

significativa do impacto ambiental e 

socioeconómico associado aos 

incêndios, estimada em 50%, dada a 

considerável redução do tempo 

necessário para a restauração da 

produtividade florestal. 
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