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ERosAo HiDRICA EM POVOAMENTOS FLORESTAIS 
RECENTEMENTE INSTALADOS: 

ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 
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o abandono de solos utilizados na actividade agricola e a sua conversao 
em solos florestais, com aplica~ao de tecnicas de prepara~ao do terreno, 
mais ou menos intensivas e pouco apoiadas em resultados experimentais, 
tern conduzido a impactes negativ~s , salientando-se a perda de ferlilidade e 
de solo por erosao hid rica. A erosao hidrica constitui urn problema que 
acarreta elevados prejuizos do ponto de vista econ6mico, social e ambiental. 
No sistema tradicional de prepara~ao do terreno, os processos de erosao 
hidrica sao muito limitados em intensidade e dura~ao. Pelo contnirio, com 
os sistemas mecanizados estes processos podem ser intensos, inclusivamente 
perdurarem por tres a quatro anos ap6s as mobiliza<;6es. 

Com 0 objectivo de comparar a sua eficiencia no controlo da erosao, apli
caram-se 5 tecnicas de prepara<;ao do solo (tratamentos) na instala~ao de 
urn povoamento misto (Pseudotsuga mensiezii e Castanea sativa), em 
Macedo de Cavaleiros, (Norte de Portugal), a cerca de 700 m de altitude, 
acompanhando-se 0 escoamento superficial e a produ~ao de sedimento num 
periodo de do is anos. 

o delineamento experimental incluiu 3 blocos, correspondendo a dife
rentes situa<;6es topograficas (planalto, encosta de declive moderado, encosta 
de declive acentuado), onde fcram distribuidos aleatcriamente os tratamentos 
em parcelas com 375 m2 cada. Na instala~ao do povoamento utilizaram-se 
os seguintes tratamentos: (1) planta~o a cova sem rnobilizagao previa (SMPC); 
(2) ripagem continua seguida de passagem com riper equipado de aivequilhos 
(RCAV); (3) sem ripagem previa e armagao do terreno em vala e comoro 
(SRVC); (4) ripagem localizada e armagao do terreno em vala e com oro 
(RLVC); (5) ripagem continua e armagao do terreno em vala e comoro (RCVC); 
e ainda dois tratamentos testemunha: (6) testemunha, terreno original ([SMO); 
(7) testemunha de erosao , ripagem continua no sentido do maior declive 
(TERO). A agua de escoamento e 0 sedimento transportado, fcram colhidos 
e quantificados ap6s cada periodo de precipitagao (evento) em micro-parcelas 
de cerca de 2,5 m2 de area, com duas repetig6es por tratamento e bloco. A 
avaliagao da qualidade do sedimento produzido teve por base a determinagao 
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