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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/


LIFE REFOREST Newsletter III 2022 

 

Publicação do Layman’s report 

LIFE REFOREST publicou o Layman’s Report do 

projeto. Este documento é um relatório dirigido 

ao público em geral com o objetivo de comunicar 

as atividades e os resultados do projeto. 

O Relatório Layman é uma ferramenta de 

comunicação que visa transferir os 

conhecimentos gerados no LIFE REFOREST para 

uma linguagem não técnica, de forma a facilitar a 

compreensão do progresso do projeto por parte 

de quem não é perito no terreno. 

Traduzido em três línguas, este relatório está 

disponível na imprensa e online espera chegar ao 

maior número de pessoas possível. 

 

Baixe o Relatório do Layman: 

https://lifereforest.com/publications/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifereforest.com
https://lifereforest.com/publications/
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Publicação do Layman’s 

Report para as autoridades 

públicas 

A LIFE REFOREST realizou um trabalho de 

análise e contextualização dos regulamentos 

em vigor para a aplicação de tratamentos de 

regeneração nas zonas afetadas pelos 

incêndios. 

Estas atividades têm sido fundamentais para 

a futura exploração dos resultados do 

projeto. A análise permitiu, em conclusão, 

uma série de recomendações, dirigidas às 

autoridades públicas, para facilitar a 

implementação destas soluções de forma 

ágil. 

A principal conclusão é que a prevenção da 

erosão requer uma ação rápida antes de as 

chuvas iniciarem este processo indesejável.  

 

Baixe o Relatório da Layman com recomendações políticas 

https://lifereforest.com/publications/ 

http://www.lifereforest.com
https://lifereforest.com/publications/
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Recomendações para as 

Autoridades Nacionais 

Desenvolver um quadro legal a nível nacional em 

nosoils tech. 

Clarifique oescoprovimento legal  do produto 

concebido na solução LIFE REFOREST. 

Melhorar a regulamentação legal das ações de 

restauro de terras florestais queimadas. 

Estabelecer protocolos regionais para ações 

urgentes para mitigar o risco hidrológico e erosivo.  

Melhorar a colaboração entre a Administração 

Florestal, proprietários, gestores, pessoas locais e 

associações ambientais. 

Estabelecer um sistema de resposta administrativa 

ágil e rápido aos pedidos de tratamentos de 

estabilização de emergência dos solos afetados 

pelos incêndios florestais. 

Reforçar os mecanismos financeiros para 

tratamentos de estabilização de emergência de 

solos vulneráveis afetados por incêndios florestais.  

Estabelecer programas de formação para gestores 

florestais para especialização na restauração de 

terrenos florestais ardidos. 

 

  

http://www.lifereforest.com
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Recomendações para as políticas europeias 

Incluir na classificação dos solos na Europa uma referência ao conceito denosoils tec 

h como solos artificiais feitos a partir de resíduos orgânicos e inorgânicos ou outros 

materiais sintéticos, que cumprem funções ambientais e produtivas e melhoram a 

situação do solo degradado ou contaminado em que é aplicado.  

Nos regulamentos da UE prevêem a produção de nosoils tec h derivados de resíduos e 

os nosoils de micotaea sua utilização para melhorar, restaurar e reabilitar solos 

degradados e/ou contaminados. 

Considere as ações urgentes para estabilizar solos e canais nas políticas de gestão das 

áreas ardidas após incêndios florestais, para minimizar os riscos de erosão e 

favorecer medidas de restauro e regeneração natural.  

Promover, através da Política Agrícola Comum (PAC) e dos fundos da política de 

coesão, a implementação de ações urgentes para minimizar o risco erosivo pós-

incêndio florestal como ações antes da reflorestação.  

Incluir na legislação europeia sobre os incêndios florestais de proteção dos solos 

como uma das causas da degradação dos solos florestais, e contemplar a consequente 

necessidade de aplicar boas práticas na sua restauração. 

Promover a colaboração público-privada para a recuperação de terras florestais 

queimadas através de medidas participativas de proprietários e gestores florestais.  

Facilitar o acesso aos procedimentos administrativos que permitem solicitar ajuda 

financeira para ações urgentes para minimizar o risco hidrológico pós-incêndio. 

Apoiar projetos de investigação e inovação tecnológica ligados à restauração de solos 

afetados pelos incêndios florestais. 

Incentivar o desenvolvimento de mapas que identifiquem áreas estratégicas por nível 

de gravidade dos danos ambientais e económicos que o fogo florestal pode produzir, 

e pelo nível de vulnerabilidade à erosão, de forma a detetar necessidades urgentes e 

de médio-longo prazo de restauração. 

Fomentar com ações de formação e formação dos Fundos Europeus para a gestão 

integral da prevenção, extinção e restauro de incêndios florestais, bem como outras 

atividades de transferência de conhecimentos e informação sobre o assunto. 
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Publicação do vídeo do projeto 

O projeto LIFE REFOREST preparou um vídeo 

detalhando as atividades do projeto. O vídeo inclui 

materiais dos três pilotos e entrevistas com alguns 

dos parceiros. 

 

Aceda ao vídeo do projeto: 

https://lifereforest.com/publications/ 

  

http://www.lifereforest.com
https://lifereforest.com/publications/
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"O LIFE REFOREST foi uma grande 

oportunidade para aumentar o nosso 

conhecimento na regeneração dos solos 

florestais" 

Julio Fierro Senior Researcher CETIM 

Technological Centre 

"LIFE REFOREST is an example of the 

application of fungi in the recovery of 

degraded ecosystems and their great 

potential in the bioremediation and 

revaluation of waste." 

Xesús Graña, Researcher in R&D&i 

department of Hifas da Terra 

Insights dos parceiros do projeto 

 

"Um passo importante no nosso conhecimento 

da prevenção e controlo da erosão do solo após 

o incêndio. Vamos adicionar esta experiência 

ao nosso passado para melhorar a gestão das 

montanhas de silvicultores galegos.  " 

Xosé Covelo Míguez, Technical Director of the 

Forestry Association of Galicia 

"A LIFE REFOREST foi uma grande oportunidade para a nossa equipa de 

investigação testar uma solução inovadora de mitigação da erosão de incêndios, 

em colaboração com empresas e duas associações florestais que representam 

um grande grupo de entidades. - " 

Jan Jacob Keizer, Full Professor Universidade de Aveiro - CESAM 
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Conclusões no final do projeto 

O LIFE REFOREST tem sido uma oportunidade 

para abordar uma questão que tem tido um 

enorme impacto, especialmente nos últimos 

anos. 

Os incêndios florestais são um grande 

problema ambiental e económico. A tendência 

de subida das temperaturas globais, 

juntamente com as ondas de calor causadas 

pelas alterações climáticas, significa que no 

futuro se espera uma maior incidência destes 

eventos. 

As autoridades públicas, preocupadas com 

estes episódios, estão a trabalhar para 

melhorar a prevenção e a mitigação. 

É neste contexto de mitigação de danos que a 

solução LIFE REFOREST encontrou o seu nicho 

de atividade.  

O projeto tem sido uma grande oportunidade 

para desenvolver uma nova tecnologia 

aplicável a estes casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelas para comparar LIFE REFOREST con otros 

tratamientos 

http://www.lifereforest.com


 

 

 

 

LIFE REFOREST es un proyecto co-financiado 

por la Unión Europea dentro del Programme 

Grant Agreement nº. LIFE17 ENV/ES/000248. 


