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1. Resumo executivo 

O LIFE REFOREST é um projeto financiado pela Comissão Europeia 
no âmbito do programa LIFE e liderado pelo Centro Tecnológico de 
Investigação Multissetorial (CETIM), que tem como principal objetivo 
mitigar o impacto causado pela erosão e perda de solo em áreas afetadas 
por incêndios florestais, através da aplicação de um novo sistema 
baseado em tecnossolos feitos de resíduos orgânicos estabilizados e 
inoculados com fungos. 

O projeto desenvolveu um sistema de mangas tubulares de 
micotecnossolo que foram instaladas em 3 áreas piloto (> 400 m2) na 
Galiza e em Portugal, duas das regiões mais afetadas por incêndios 
florestais na União Europeia.

Entre 2019 e 2022, foram avaliadas as três áreas piloto, monitorizando 
a erosão produzida e as características tanto dos sedimentos erodidos 
quanto das águas de escoamento e a evolução das áreas afetadas. Os 
resultados obtidos mostraram uma rápida regeneração da cobertura 
vegetal, reduzindo significativamente a água de enxurrada gerada e 
reduzindo a erosão em 75-80% em relação às áreas sem tratamento. 
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2. O problema 
Os incêndios florestais afetam anualmente mais de 270.000 ha na UE, 
dos quais mais de 80% estão concentrados na região do Mediterrâneo, 
causando um grande impacto económico e ambiental1. 

Situação em Portugal e Espanha

Portugal é o país mais afetado, com uma média anual de mais de 138.000 
ha queimados na última década, com destaque para o ano de 2017, com 
uma gravidade nunca antes registada em que foram afetados mais de 
400.000 ha.2, devido em parte aos grandes incêndios, sendo um dos mais 
importantes o ocorrido na sua região do centro, que destruiu 53.000 ha e 
causou 66 mortes3. O seu custo foi avaliado entre € 200 e € 1.000 milhões, 
o que significaria entre 20 e 80% do benefício económico da produção 
florestal. A perda e posterior recuperação foi calculada em € 3.500/ha4. 

Em Espanha, embora as florestas representem apenas 10% do território5 
existe uma área média afetada de 108.000 ha, sendo a Galiza (Noroeste 
de Espanha) uma das zonas mais relevantes, onde os incêndios já 
representam perdas económicas médias de 330.000€/ano, às quais é 
necessário adicionar o custo dos trabalhos pós-incêndio, estimados em 
€1.500 - 2.000/ha6. 

A frequência de incêndios florestais em grande escala está a minar a 
capacidade dos ecossistemas de se regenerarem naturalmente. A erosão 
do solo, a escassez de água e a perda de biodiversidade ameaçam a 
estabilidade ecológica de grandes áreas. Somam-se a isso os efeitos das 
mudanças climáticas que causam secas intensas no verão, assim como 
eventos meteorológicos extremos que aumentam o risco de incêndios.

1 Viegas (2009). JRC Sci. Tech. Rep.
2 INPI 2022 Patentes e controlo de incêndios rurais
3 Alberti, B. M. (2018, 15 junio). Portugal’s wildfire that broke a community. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-
europe-44438505
4  Mateu & Fernandes (2014). Forest fires in Portugal: dynamics, causes and policies.
5 Barreiro et al. (2016). Soil Biol. & Biochem. 97: 102-111.
6 Salas (2014). Aproximación a la consideración de los problemas ambientales más relevantes de la
Península Ibérica: incendios forestales

https://www.bbc.com/news/world-europe-44438505
https://www.bbc.com/news/world-europe-44438505


Layman Report LIFE REFOREST - LIFE17 ENV/ES/000248
With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Commission 7

Efeitos do fogo sobre o solo

Erosão

O fogo destrói ou reduz a matéria orgânica, decompondo os agregados 
do solo, que, juntamente com o desaparecimento da cobertura vegetal, 
expõe o solo à erosão pela água e pelo vento. Além disso, modifica 
profundamente a composição química e microbiológica do solo, afetando 
as suas propriedades.7

Os efeitos dependem em grande parte da severidade da queima do solo, 
da topografia e da ocorrência de eventos hidrológicos8.

A erosão afeta especialmente as áreas chuvosas, como é o caso do 
noroeste da Espanha e de Portugal. Na Galiza, os incêndios ocorridos no 
outono de 2006 erodiram cerca de 34.000 toneladas de solo, dos quais 
10% acabaram no mar9. Isto significou perdas de cerca de 14,5 toneladas 
de hectares, segundo o Ministério da Agricultura e Pesca, Alimentação e 
Meio Ambiente (Mapama). 

Deterioração na qualidade da água

Além das mudanças nas características do solo, outro efeito importante 
dos incêndios florestais é a deterioração da qualidade da água. As águas 
pluviais que seguem aos incêndios florestais pode contaminar cursos de 
água e lagos com cinzas e outros elementos tóxicos. Isto acaba por afetar 
os seres vivos dessas áreas, podendo até ameaçar o abastecimento de 
água potável nas áreas afetadas.  

Técnicas de mitigação

O tempo de recuperação pós-incêndio no Mediterrâneo é estimado em 
5 a 10 anos10. Atualmente, faltam soluções de eficiência elevada para 

7 Barreiro (2016). PhD Thesis. University of Santiago de Compostela.
8 Robichaud et al. (2014). Int. J. Wildland Fire 23: 929–944
9 Carballas et al. (2009). Efecto de los incendios forestales sobre los suelos de Galicia

10 Inbar et al. (1998). Geomorphology 24: 17–33
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lidar com o escoamento de cinzas pela chuva e, como tal, as técnicas de 
mitigação são a primeira linha de defesa contra a erosão. Estas devem ser 
aplicadas com urgência após o incêndio, pois a maioria das perdas ocorre 
durante os primeiros meses após o fogo. 

As principais técnicas de mitigação utilizadas são:

Semeadura: É o tratamento mais antigo e mais comum. A semeadura 
aérea de gramíneas anuais ou perenes é usada para fornecer cobertura 
do solo até que as plantas nativas sejam restabelecidas. 

Mulching: O mulch é qualquer material orgânico espalhado sobre a 
superfície do solo que aumenta a cobertura do solo e reduz o impacto 
das gotas de chuva e do escoamento. Tanto o hydromulch como o mulch 
seco (palha de trigo, palha de arroz, fiapos de madeira, fibra de madeira, 
etc.) podem ser aplicados a partir do ar ou do solo.

Barreiras contra a erosão: Podem ser palha, toras derrubadas ou outras 
barreiras naturais. Também foram utilizadas estruturas projetadas para 
fornecer barreiras mecânicas ao fluxo terrestre, promover a infiltração e 
reter sedimentos em encostas queimadas.

Poliacrilamidas (PAM): Técnica de mitigação em forma de granulado seco11 
que consiste na utilização de agentes floculantes.

11  Prats et al. (2014). CIG 40 (2): 403-427
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3. A solução
A LIFE REFOREST tem como objetivo mitigar o impacto causado pelos 
incêndios florestais, reduzindo a erosão, recuperando a matéria orgânica 
e o ecossistema e, consequentemente, minimizando os graves impactos 
sócio-económicos e ambientais causados pelos incêndios.

Para o exposto, propõe-se a aplicação de um solo artificial (tecnossol) 
feito a partir de resíduos orgânicos estabilizados e subprodutos, 
inoculados com diferentes espécies de fungos (micotecnossos), para 
mitigar a perda de solo e favorecer a regeneração natural das áreas 
queimadas. 

Esta solução é aplicada sob a forma de mangas tubulares de malha 
biodegradável (aprox. 1,5 m de comprimento) de fácil transporte e 
colocação em zonas de difícil acesso. Funcionam como uma barreira 
bioativa, retardando o escoamento superficial e favorecendo a infiltração 
e sedimentação de partículas transportadas a montante. Enquanto isso, o 
desenvolvimento do micélio do fungo dá estrutura ao solo, recuperando 
as  suas funções ambientais e produtivas. 

Além disso, o micotecnossolo fornece matéria orgânica e nutrientes, 
e inclui sementes de plantas locais para favorecer o rápido 
desenvolvimento da cobertura vegetal, promovendo a retenção de água e 
minimizando a poluição a jusante pelo arraste de cinzas.
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4. Consórcio
O consórcio LIFE REFOREST é constituído pelo Centro Tecnológico de 
Investigação Multissectorial (CETIM) como coordenador, a Associação 
Florestal Galega (AFG), a Associação Florestal Portuguesa (FORESTIS), 
as empresas galegas TEN Tecnosuelos, Hifas da Terra (HdT), INDUTEC 
Engenheiros e do Centro de Investigação Ambiental e Marinha (CESAM) da 
Universidade de Aveiro (UAVR).

CETIM: Além de liderar o projeto, realizou a caracterização do caudal 
das áreas ardidas na Galiza e Norte de Portugal e colaborou com a 
TEN na formulação do tecnossolo à escala laboratorial e na avaliação 
da eficácia do micotecnossolo. Coordenou também a transferibilidade 
e replicabilidade dos resultados, assim como a divulgação e 
acompanhamento do projeto.

AFG e FORESTIS: Selecionaram as áreas queimadas, forneceram 
informações técnicas sobre os montes geridos, amostragem e 
monitorização dos incêndios. Realizou também os procedimentos 
administrativos para agilizar a instalação dos pilotos na Galiza e Norte de 
Portugal.

INDUTEC: Analisou os dados fornecidos pelos restantes parceiros, 
avaliando o impacto ambiental da nova solução, elaborou a análise do 
ciclo de vida (LCA) e foi responsável pela análise dos custos económicos 
associados (LCC). 

HdT: Realizou o estudo em escala laboratorial e a seleção das cepas 
fúngicas, além de desenvolver as culturas fúngicas para a sua inclusão na 
formulação final do micotecnossolo. 

TEN: Foi responsável por formular diferentes tecnossolos e selecionar, 
juntamente com o HdT, os micotecnossolos que foram aplicados como 
solução. 

UAVR-CESAM: Levou a cabo a caracterização das áreas queimadas nas zonas 
de implementação piloto e em conjunto com o TEN, HdT e CETIM validou a 
eficácia do sistema LIFE REFOREST na erosão do solo e contaminação das 
águas de escoamento, avaliando a sua futura replicabilidade noutras áreas 
europeias afectadas por incêndios, na Europa.
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5. Resultados do projeto 

Pilotos de Life Reforest

O projeto LIFE REFOREST conta com três pilotos instalados na Galiza e no 
Norte de Portugal.

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3

Localização
Nespereira, em 
Pazos de Borbén 
(Pontevedra, Galiza, 
Espanha)

Albergaria 
(Aveiro, 
Portugal)

Penouços (Sever 
do Vouga – Aveiro, 
Portugal)

Características 
da zona

Solo derivado do 
granito, massa 
florestal de pinhal

Solo de xisto, 
massa florestal 
de eucalipto

Solo de xisto, 
massa florestal 
de pinhal jovem 
(incêndio anterior 
em 2015)

Incêndio 14-15/09/2019 10 ha 5-7/09/2019 1492 
ha

7-15/09/2020 2149 
ha

Descrição do 
piloto

Parcelas 2x8 m

3 parcelas com 
Geotubos 4 m 
distância

3 parcelas Mulch 
de agulha de 
pinheiro

3 parcelas sem 
tratamento

Parcelas 2x8 m

3 parcelas com 
Geotubos 4 m 
distância

3 parcelas Mulch 
de casca de 
eucalipto

3 parcelas sem 
tratamento

Parcelas 2x8 m

3 parcelas com 
Geotubos 8 m 
distância

3 parcelas Mulch 
de restos de 
acácia

3 parcelas sem 
tratamento
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Após o acompanhamento dos incêndios de 2019 e com o objetivo de 
selecionar as áreas em risco de erosão devido à intensidade do fogo, 
à falta de vegetação e ao declive moderado, foram selecionadas duas 
áreas, uma na Galiza e outra em Portugal. Estas foram monitorizadas 
continuamente para avaliar a quantidade de solo mobilizada nos 
períodos chuvosos, assim como as características da água de escoamento 
produzida nesses episódios (sólidos em suspensão, nutrientes, metais, 
etc.)

O objetivo do terceiro piloto foi validar o sistema em condições diferentes 
das dos dois primeiros casos. A zona de Penouços, em Aveiro, tem a 
particularidade de além do incêndio de 2020, já ter sofrido os efeitos do 
incêndio de 2016. Isto implicou um cenário em que os pinheiros plantados 
ainda eram muito jovens e a recuperação espontânea da área era 
praticamente impossível.

Zona piloto monitorizada pela AFG em Nespereira (Pazos de Borbén – Pontevedra) e pela 
FORESTIS em Albergaria-a-Velha (Aveiro, Portugal)
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Zona piloto FORESTIS em Albergaria-a-
Velha (Aveiro, Portugal)

Fotografias do piloto de Nespereira em outubro de 2019. (À esquerda os geotubos; no meio o 
mulch e, à direita, sem tratamento)

Fotografias: do piloto de Albergaria-a-Velha: esquerda - outubro 
2019; direita - fevereiro 2020.
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Zona de instalação do piloto LIFE REFOREST em Nespereira (Pontevedra, Galiza)

Valor médio de escoamento na parcela com o tratamento micotecnossolo LIFE-REFOREST 
(ReforesTubes), palha de casca de eucalipto triturada (Mulch) e não tratada (controlo), após o 
primeiro ano de incêndio subsequente em Albergaria-a-Velha.

ReforesTubes

2

4

6

8

10

12

Mulch Control
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Zona de instalação do piloto LIFE 
REFOREST em Albergaria (Portugal)

Zona de instalação do terceiro piloto LIFE REFOREST em Oliveira de Frades, Portugal, (a montante) 
e detalhe da instalação na encosta escolhida (a jusante).
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Resultados do projeto 

A solução REFOREST conseguiu reduzir as perdas de solo durante o 
primeiro ano pós-incêndio entre 75 e 85%, além de obter uma eficiência 
semelhante à dos tratamentos tradicionais de cobertura total de 
superfície, com agulhas de pinheiro ou detritos de madeira (mulch).

As perdas de solo durante o primeiro ano pós-incêndio nas áreas não 
tratadas variam numa média de 1 Mg ha-1 em Albergaria a 11 Mg ha-1 em 
Nespereira, reduzindo no ano seguinte para 0,7 Mg ha-1, enquanto que 
ambos os tratamentos provaram manter a sua eficiência no segundo ano. 

É importante ressalvar que a redução da taxa de aplicação de geotubos 
em Penouços acabou por se revelar tão eficaz quanto nos outros dois 
pilotos. Os tecnossolos também se mostraram obstáculos eficazes no 
controlo do escoamento superficial, reduzindo-o entre 25 e 90%, o que é 
especialmente relevante para favorecer a sedimentação do solo erodido 
encosta acima. 

Em relação à qualidade da água, obteve-se uma melhoria significativa 
em relação às parcelas sem tratamento, reduzindo os níveis de turbidez 



Layman Report LIFE REFOREST - LIFE17 ENV/ES/000248
With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Commission 20

(21-24%), sólidos totais (10-38%) e suspensos (22-54%) e o teor de matéria 
orgânica (25-41%).

Outro aspeto a destacar é que a composição do tecnossolo e a inclusão 
de sementes facilitaram o desenvolvimento da cobertura vegetal nas suas 
áreas de aplicação. 

Outras tarefas desenvolvidas

Análise do impacto ambiental e económico da solução: Paralelamente à 
validação técnica da solução, foi realizada a análise do ciclo de vida para 
avaliar o impacto ambiental e analisar os custos económicos associados à 
aplicação da nova solução. 

Guias de aplicação e transferência: O consórcio do projeto desenvolveu 
diferentes guias que ajudam a replicar e transferir o sistema noutras 
áreas geográficas queimadas na Europa e que facilitam a sua aplicação 
imediata pós-incêndio. Além disso, foi analisado o quadro regulamentar e 
administrativo a nível regional, nacional e europeu para a comercialização 
e instalação do produto final no terreno. Nesse sentido, exceto em áreas 
protegidas ou com condições patrimoniais, não será necessário solicitar 
autorização para aplicação da Solução REFOREST, caso seja considerado 
um produto fertilizante. 

La información obtenida en el análisis del marco administrativo 
y legal se utilizará para elaborar una hoja de ruta para guiar a 
las partes interesadas en el proceso de implementación de la 
solución LIFE REFOREST

Análisis de
administrativo

& legal
estructura

Qué y Por qué

Where and when

Posibles recomendaciones

Cómo Autorizaciones y 
licencias requeridas

Aplicación 
del sistema 

micotecnosol
propuesto a lo 
largo de la UE

Intervención
de modelo
de proyecto

Normas obligatorias de ejecución 
y ejecución posterior

Viable application 
scenarios

Hoja de ruta para el desarrollo
de LIFE REFOREST

Galicia,
España

Portugal Galicia,
España

Portugal
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6. Life Reforest 

Tipo de 
evento Data Título Sócio 

organizador Lugar Número de 
assistentes

Seminário 16/01/2019 Gestão pós-incêndio 
e mitigação da erosão 
do solo em Portugal. 

UAVR Aveiro 82

Seminário 05/03/2020 Seminário LIFE 
REFOREST

TEN A Coruña 43

Taller 14/07/2021 Solução LIFE 
REFOREST: Prevenção 
da Erosão e 
Restauração de Áreas 
Queimadas

FORESTIS Sever do 
Vouga

11

Seminário 03/12/2021 Dia Mundial do Solo UAVR Online 66

Taller 09/12/2021 Seminário LIFE 
REFOREST - Nespereira

AFG Ponteareas 26

Evento 
final & 
Seminário

30/03/2022 Evento Projeto final 
// A nova estratégia 
florestal da UE

CETIM Santiago de 
Compostela

37 presencial 
41 online 
78 total

https://lifereforest.com/publicaciones/?lang=es
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