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Os processos que induzem a erosao do solo sao 0 destacamento e transporte de sedimento. Na 

fase inicial de perda de solo, a destacamento e transporte e originado pelo impacto das galas da 

chuva sabre a solo, 0 salpico. sendo posterionnente estc material transportado pela agua de 

escoamento. 0 presente tTabalha tern como objectiv~s avaliar 0 cfeilo de diferentes tecnicas de 

preparac;:ao do terrena (tratarnentos) para a instalac;:ao de povoamentos florestais na perda de solo 

par sal pica e sua relet/rao com a sedimcnto transportado pela agua de escoamento. Ern Lamas de 

Podence, a cerca de 700 m de altitude, foi instalado um povoamento misto de Pseudotsliga 

mensiezii e Castanea saliva nwn ensaio experimental, onde foram aplicadas as seguintes lecnicas 

de preparac;ao do terreno em parcelas com 375 01
2
, dispostas aleatoriamentc em tres bloeos: 

TSMO) sem mobilizal'iio; SMPC) plantal'ao a cova; RCA V) ripagem continua, mobilizal'ao 

loealizada (aivequilhos); SRVC) sem ripagem, annal'ao em vala e comoro; RL VC) ripagem 

Iocalizada, annac;ao em vaIa e cornaro; RCVC) ripagem continua, amlac;ao em vaIa e cornoro; 

TERO) ripagem continua, lavoura continua segundo 0 maior declive. Os blocos correspondern a 

Situal'DeS topograficas distintas: I) planalto; II) encosta de declive acentuado; Ill) encosta dc 

declive moderado. Em carla parcela foram colocadas duas micro-parcelas de erosao (2,5 rn2) onde 

se recolheu a agua de escoamento e 0 sedimento transportado, e 4 capos de salpico em PVC 

(diiimetro de 5 em e altura de 10 em) nos tratamento TSMO e SMPC e 8 nos restantes 

tratamentos, onde se recolheu 0 sedimento produzido por salpico. Os dades foram colhidos apes 

cada cvento de precipital'ao de 2002 a 2004. No tratamento TSMO a perda de sedimento por 

salpico foi em media 23,7 gm"', variando nos restantes tratamentos de 273,2 gm-' (RCA V) a 

635,8 grn-2 (TERO), ocorrendo diferenc;as significativas entre tratamentos, com perdas mais 

elevadas nos tratamentos mais intensivos. Verificou-se que grande parte da pcrda de sedimento 

transportado pela agua de escoamento esta dcpcndente da produ~ao de sedimento par sal pi co, 

existindo uma corrclayao significativa entre as duns variaveis (? = 0,834). 
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