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resumo 
 
 

A presente dissertação tem como objectivo principal estudar os efeitos de 
incêndios florestais na qualidade da água, tanto na área ardida como a 
jusante. Em colaboração com o projecto EROSFIRE-II foi seleccionada como 
área de estudo uma zona na freguesia de Pessegueiro do Vouga que ardeu no 
Verão de 2007, juntamente com um troço do Rio Vouga adjacente à zona 
ardida. Os locais de estudo englobam: i) quatro parcelas de erosão à escala de 
encosta situadas dentro da área ardida; ii) cinco pontos de amostragem ao 
longo do Rio Vouga, dos quais um situado a montante da área ardida, dois ao 
lado e dois a jusante; iii) um ribeiro dentro e outro fora da área ardida. Como 
indicadores da qualidade da água foram escolhidos os parâmetros 
condutividade eléctrica, pH, fósforo total e nitratos. Entre 29 de Novembro de 
2007 e 2 de Maio de 2008 foram recolhidas amostras no campo num total de 
18 amostragens, geralmente com intervalos de uma semana. No entanto, em 
quatro ocasiões, as parcelas de erosão não tinham produzido escorrência 
suficiente para recolher uma amostra. 
Verificaram-se diferenças claras entre os valores medidos para a escorrência 
superficial das parcelas de erosão e para o Rio Vouga, tanto no ponto de 
amostragem a jusante da área ardida como nos outros quatro restantes. No 
caso dos parâmetros de condutividade eléctrica, pH e nitratos, os valores mais 
elevados foram os do Rio Vouga, enquanto no caso do fósforo total os valores 
mais elevados foram os das parcelas de erosão. Não foi possível detectar, 
com base nestas diferenças, um efeito claro da escorrência superficial 
proveniente da área ardida sobre a qualidade da água do Rio Vouga. Este 
efeito pouco notável era de esperar, tendo em conta a pequena dimensão da 
área ardida (90 ha) comparativamente à bacia do rio. 
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abstract 
 

The present MSc thesis has as main aim to study the effects of forest wildfires 
on surface water quality, both within the burnt area as downstream of it. In 
collaboration with the EROSFIRE-II project, as study area was selected a 90-
ha area in the “freguesia” of Pessegueiro do Vouga that burned during the 
summer of 2007, together with the adjacent stream section of the Vouga river. 
The study locations consisted of: i) four slope-scale erosion plots within the 
burnt area; ii) five sample points along the Vouga river, of which one is situated 
upstream of the burnt area, two alongside it and two downstream of it; iii) one 
valley within and one outside the burnt area. As water quality indicators were 
selected the parameters of electric conductivity, pH, total phosphorus and 
nitrates. Between November 29 2007 and May 2 2008 samples were collected 
at in total18 occasions, in general at weekly intervals. Nonetheless, at four 
sampling dates the erosion plots had not produced enough runoff to collect a
sample. 
Clear differences were found between the values measured for the erosion 
plots and those obtained for the Vouga sampling points, not only for the point 
upstream of the burnt area but also for the remaining points. In the case of 
electric conductivity, pH and nitrates the highest values were those of the 
Vouga river, whereas the opposite is true in the case of total phosphorus. It 
was, however, not possible to detect, based on the above-mentioned 
differences, a clear effect of the runoff from the burnt areas on the water quality 
in the Vouga river. Such an effect was also hardly to be expected, especially 
taking into account the small size of the burnt area compared to the watershed 
area of the Vouga river. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Âmbito/Enquadramento  

 

O presente trabalho foi realizado no âmbito do projecto EROSFIRE II ("Ferramenta SIG 

para conservação do solo, à escala de encostas até bacias hidrográficas, após incêndios 

florestais"), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT; PTDC/AGR-

CFL/70968/2006) que tem, como objectivo principal, a avaliação do risco de erosão do 

solo em áreas florestais recentemente ardidas. Enquanto o EROSFIRE-II está dirigido 

para erosão do solo, o actual estudo foca outras perdas por erosão hídrica que são 

igualmente importantes em termos, tanto consequências locais, como de impactos a 

jusante, isto é as dos nutrientes. O trabalho aqui apresentado pretende, ainda, servir de 

estudo-piloto para um plano de trabalhos de Doutoramento, intitulado "FIRENUTS – 

Wildfire effects on on-site soil nutrients stocks and off-site surface-water nutrient loads", 

cuja candidatura para financiamento pela FCT foi submetida este ano sob a referência 

SFRH/BD/45778/2008. 

O local escolhido para a realização das amostragens, Pessegueiro do Vouga, foi de 

encontro com a região geográfica em que o projecto EROSFIRE II trabalhava e, deste 

modo, os consequentes locais de amostragens ao longo do rio foram escolhidos de 

acordo com a proximidade a esta área. Um outro aspecto importante na escolha dos 

locais ao longo do trecho do rio Vouga foi a acessibilidade aos respectivos pontos, tais 

como pontes e margens perto da estrada, e o facto de já haver um estudo da qualidade 

da água que tinha sido realizado num dos locais. 

Durante os Verões de 2003 e de 2005, Portugal sofreu incêndios florestais severos. Após 

estes incêndios, foi crescendo a necessidade de conhecer melhor os efeitos que estes 

fogos teriam nos ambientes tanto terrestre como aquático. Este estudo tenta dar um 

contributo para um melhor conhecimento dos efeitos dos incêndios a nível da perda de 

nutrientes, e das suas consequências na qualidade da água em termos físico-químicos. 
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1.2. Os fogos florestais e seus impactos hidrológic os 

 

Encontra-se bem documentado que os incêndios florestais, através dos seus efeitos 

directos nas propriedades do solo, bem como também na cobertura vegetal, podem 

induzir mudanças consideráveis nos processos tanto geomorfológicos como hidrológicos, 

nomeadamente ao nível da alteração da estabilidade do solo, da porosidade da matéria 

orgânica e das características da repelência da água (Shakesby & Doerr, 2006). 

Vários estudos, realizados em várias partes do mundo, têm mostrado que existem 

respostas fortes, e até por vezes extremas, às enxurradas, associando as perdas de solo 

após incêndios, especialmente durante as primeiras fases da denominada “window of 

disturbance”, que começa imediatamente após um incêndio. Este período de duração 

varia entre localidades e tanto pode ter a duração de um mês, como poder chegar a 

alguns anos e, eventualmente, até mais. Durante esta etapa, as mudanças trazidas pelo 

fogo podem afectar, hidrologicamente, uma área queimada, a uma escala pequena, por 

alteração dos padrões e das quantidades de infiltração e a uma escala maior pelos 

impactos das descargas nos canais dos rios (Walsh et al., 1992; Shakesby et al., 1994; 

Shakesby, 2000; Shakesby & Doerr, 2006). Os autores Shakesby & Doerr (2006) 

argumentam, igualmente, que estes efeitos dos incêndios são melhor conhecidos a 

pequenas escalas, especialmente parcelas, do que a escalas de bacias hidrográficas, e 

são muito mais estudadas ao nível do solo e hidrológico do que quando associadas ao 

transporte de nutrientes e de sedimentos. 

Em toda a parte, um fogo florestal é um importante factor de perturbação nas zonas de 

grande vegetação. Podendo ser considerados, em muitos ecossistemas, de origem 

natural, estes são essenciais e constituem uma força ecologicamente importante, pois 

moldam os atributos da superfície terrestre, tanto a nível físico, químico, como biológico. 

As principais causas deste tipo de incêndios florestais passam pelos raios provenientes 

das trovoadas, pela actividade sísmica e pela acção humana, sendo este último motivo o 

que mais contribui para este fenómeno (Shakesby & Doerr, 2006). Contrariamente aos 

fogos florestais, os fogos ditos “voluntários” são controlados à superfície do solo, ao longo 

de um tempo específico, numa área designada e a uma pequena escala. Quando 

devidamente extintos, e desde que a camada orgânica do solo não seja totalmente 

consumida, estes fogos têm pouco impacto no caudal de um rio. 
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De acordo com Chang (2002), os fogos florestais podem reduzir, significativamente, as 

taxas de intercepção, de transpiração e de infiltração, aumentando as escorrências das 

chuvas e a perda de nutrientes. Vários autores, como Emmerich (1998) e Spencer et al. 

(2003) relatam que o grau de impacto depende da composição das espécies, da textura 

do solo, da estação do ano, das condições climáticas, da localização geográfica, da 

intensidade do incêndio e da distribuição do fogo dentro da bacia hidrográfica. 

Geralmente, os fogos têm menos impacto nos solos de areias, nas zonas húmidas e nas 

florestas de coníferas e mistas. Segundo Shakesby & Doerr (2006), os principais 

impactos hidrológicos e geomorfológicos dos fogos florestais dependem da sua 

frequência e severidade. Quanto ao factor frequência, este varia muito entre os tipos de 

vegetação existentes e o clima. No que se refere à severidade, esta depende das 

interacções entre o fogo, especialmente a sua duração e intensidade, e as características 

da biomassa, do solo, do terreno e das condições climáticas do local. 

De acordo com Shakesby & Doerr (2006), os fogos que ocorrem em florestas podem ser 

classificados segundo três tipos principais: solo; superfície e nível das folhagens. Um 

fogo de solo afecta a camada orgânica, provenientes de folhas cadentes e de outras 

partes de plantas. Este tipo de fogo pode avançar de modo lento, gerando 

frequentemente fogos de intensidade moderada. Quanto a um fogo de superfície, 

também afecta as plantas e arbustos e queima a base e a copa das árvores. Já no que 

concerne ao fogo ao nível das folhagens, atinge os ramos e as folhas superiores e pode 

estar dependente da superfície do fogo ou ser independente, no sentido em que as 

chamas se podem dispersar de árvore para árvore. 

Muitos elementos são arrastados através da superfície ou pelos sedimentos (McClurkin et 

al., 1985). Os autores Spencer et al. (2003) referem no seu artigo que, durante os fogos 

florestais, quantidades substanciais de partículas e de compostos voláteis são 

transportados por via da atmosfera, podendo produzir grandes fluxos de nutrientes num 

ecossistema aquático. Quando uma planta é queimada, durante um incêndio florestal, os 

elementos incorporados nessa planta são volatilizados do seu sistema biótico, tais como 

N, P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn, e/ou são mineralizados e dispersos formando cinzas, 

como o Ca, Mg e K. Os elementos metálicos são oxidados, tornando-se mais solúveis 

quando reagem com o dióxido de carbono e a água, causando aumentos de sais de 

carbonato no solo e na água. 
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1.3. Poluição da água  

 

A qualidade de uma água refere-se aos níveis das suas propriedades físicas, químicas e 

biológicas, que podem afectar o ambiente aquático e, deste modo, comprometer o uso 

desta. Estas propriedades são induzidas pelas concentrações de várias substâncias 

dissolvidas na água e das suas interacções com o meio ambiente (Chang, 2002). Toda a 

água, na natureza, contém matéria orgânica e inorgânica e gases dissolvidos 

provenientes, tanto do ambiente em que se insere, como das actividades humanas, da 

atmosfera e de organismos vivos. A concentração destas substâncias e os seus efeitos 

biológicos, químicos e físicos são critérios básicos na determinação da qualidade de uma 

água. 

A exploração das áreas florestais pode conduzir, em maior ou menor grau, a uma 

degradação do coberto vegetal e a uma perturbação do solo (Burch et al., 1976). Isto 

pode afectar a quantidade de água através dos seus impactos pela perda, por 

transpiração, e pela intercepção nas folhagens das árvores, prejudicando a taxa de 

infiltração. Por sua vez, a qualidade de água pode ser afectada devido à sua exposição 

aos minerais presentes no solo, à decomposição acelerada da matéria orgânica e à 

perda de solo. Todos estes factores podem resultar num aumento da erosão do solo e na 

perda de nutrientes. 

Chang, (2002) refere no seu estudo que há partículas que são oriundas das rochas, dos 

solos ou de materiais biológicos de bacias hidrográficas e que são transportadas para 

canais de rios através da chuva, de detritos e de canais, tornando propícia a erosão. 

Estes sedimentos prejudicam as propriedades físicas, químicas e biológicas dos cursos 

de água, podendo mesmo ser um dos maiores poluidores de água. 
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Todas as substâncias que tornam a água imprópria para consumo, são consideradas 

poluentes da água e estes podem ser classificados em variadíssimas categorias, tais 

como (1) sedimentos, (2) calor, (3) resíduos na água e (4) nutrientes das plantas. 

 

(1) Sedimentos 

Os sedimentos presentes no curso de um rio podem ser partículas 

minerais e solo, de natureza inorgânicas, podendo também ser orgânicas 

ou até mesmo de ambos os tipos. Os sedimentos podem ser libertados da 

superfície através de vários factores: pela acção da chuva; pelo caudal de 

um rio; pelo vento, pelo impacto das gotas da chuva; pelos animais; pela 

gravidade; entre outros. Fisicamente, a presença de sedimentos pode 

afectar a pureza da água, a penetração da luz na água, as trocas de 

energia, o sabor, o odor e a temperatura. Quando se depositam, podem 

esgotar a capacidade de reservatório, entupir o fluxo dos canais dos rios e 

as valas de drenagem, alterar o habitat aquático e sufocar os ovos dos 

peixes e os organismos depositados no leito do rio, e ainda aumentar o 

risco de cheias. Além destes factores, numa situação excessiva de grande 

deposição de sedimentos, pode haver interferência com os processos de 

tratamento para águas de consumo e com a prática de desportos fluviais. 

Do ponto de vista químico, muitos nutrientes de plantas, elementos 

minerais, químicos orgânicos, fertilizantes, insecticidas e herbicidas 

podem-se juntar às partículas do solo, sendo assim levadas pelos 

sedimentos até ao curso de um rio. Estas substâncias são responsáveis, 

em parte, pela degradação da qualidade da água, pelos efeitos nocivos na 

vida aquática e na saúde humana e pela eutrofização nos lagos, afectando 

adversamente a cor, o sabor e o cheiro da água. Em termos biológicos, os 

sistemas aquáticos podem ser afectados directamente pela presença física 

dos sedimentos ou, indirectamente, pela interacção dos sedimentos com o 

ambiente físico e químico de um rio. 
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(2) Calor 

Um calor excessivo causado pelo sol de Verão, pela redução do caudal de 

água, pela remoção das plantas das margens do rio e pela descarga de 

água quente proveniente das indústrias, pode ser um problema grave. As 

altas temperaturas na água causam baixa viscosidade, aumentam a 

velocidade de deposição dos sedimentos, aumentam as reacções 

químicas, reduzem o oxigénio dissolvido e induzem a uma maior 

evaporação da água. Uma alteração de poucos graus Celsius na 

temperatura da água pode afectar negativamente a sobrevivência, a 

migração, a desova e a reprodução dos peixes. 

 

(3) Resíduos na água 

Os resíduos na água que mais vezes se encontram num curso fluvial são o 

esgoto doméstico, os dejectos dos animais e alguns resíduos de indústrias, 

compostos por materiais orgânicos carbonáceos que podem ser 

decompostos pelos microrganismos a dióxido de carbono, água e alguns 

iões, tais como NO-
3, PO-

4, SO-
4, e em energia. A decomposição da matéria 

orgânica na água é feita pelas bactérias, decompondo o oxigénio 

dissolvido presente. No entanto, isto causa efeitos prejudiciais aos 

organismos aquáticos se existir matéria orgânica suficiente e condições 

favoráveis ao crescimento e actividade destas bactérias. 

 

(4) Nutrientes das plantas 

Frequentemente, os nutrientes das plantas, tais como nitratos e fósforo, 

chegam aos reservatórios por acção das escorrências da chuva, ou devido 

a estarem anexadas a partículas provenientes da erosão dos solos. A 

presença destes nutrientes pode provir de várias origens, tal como pela 

erosão dos solos por acção da água, pelos fertilizantes agrícolas, pelos 

esgotos domésticos, pelos dejectos de animais, pela decomposição de 

plantas e pelos detergentes com fosfatos. Estes nutrientes estimulam o 

crescimento das plantas aquáticas, no entanto águas excessivamente 

enriquecidas com nutrientes são referenciadas como eutróficas e têm uma 



Efeitos de Incêndios sobre a qualidade da água em á reas florestais 
 
 

Universidade de Aveiro                                                                                                                  7 

aparência túrbida e uma cor esverdeada. Como resultado, algas e plantas 

aquáticas crescem excessivamente, destruindo qualidades estéticas e 

interferindo com o consumo humano, a pesca, desportos aquáticos, 

navegação, irrigação, com a geração de energia hidroeléctrica, entre 

outros. 

 

 

1.4. Erosão dos Solos  

 

De acordo com Shakesby & Doerr (2006), a erosão, quando provocada pela acção da 

água, começa com o desprendimento de partículas do solo ou de pequenos aglomerados 

provenientes da superfície do solo. Uma vez desprendidas, as partículas são 

transportadas pela enxurrada, devido à escorrência das chuvas, processo que é 

influenciado pelas propriedades do solo, pela topografia e pelas condições da superfície. 

Quando a capacidade do volume de sedimentos transportados é menor do que o peso 

das partículas do solo, verifica-se então que ocorre deposição destes. Deste modo, a 

erosão provocada pela água engloba três passos no seu processo: o desprendimento, o 

transporte e, por fim, a deposição. Durante uma única tempestade, uma partícula do solo 

pode chegar rapidamente a um curso de água, ou, por outro lado, pode levar anos, 

décadas ou até mesmo séculos a atingir o mesmo curso de água. 

O relevo de uma bacia hidrográfica e, principalmente, o declive dos seus terrenos, 

exercem influência directa sobre a velocidade do escoamento superficial, afectando, 

portanto, o tempo que a água da chuva leva para se concentrar nas linhas de água 

constituintes da rede de drenagem das bacias. Consequentemente, afecta também a 

magnitude dos picos das cheias, a maior ou menor probabilidade de infiltração e a 

susceptibilidade à erosão dos solos (Baud, 1999). 

Quando as partículas do solo se soltam e se tornam sedimentos, Chang (2002) refere no 

seu estudo que existem agentes que estão “encarregues” pelo transporte destas para 

novos locais e, eventualmente, para cursos de água. Assim, tanto a acção da chuva, 

como a da escorrência que é formada, podem transportar estas partículas. 
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� Transporte pela chuva: este tipo de transporte é devido à acção de splash, em 

que a capacidade de splash deve-se à intensidade da chuva, ao declive do terreno, às 

características do solo e à intensidade do vento. O desprendimento e as partículas 

oriundas do splash são, numa primeira instância, transportadas através de um 

escoamento superficial até ribeiros (Nearing et al., 1994). Uma vez chegados aos 

ribeiros, estas partículas do solo são transportadas para canais de rios, por meio de um 

fluxo concentrado (Young e Wiersma, 1973). 

� Transporte por enxurrada: a máxima carga de sedimentos que um fluxo terrestre 

pode conter, muitas vezes referida como capacidade de transporte, depende do seu nível 

de energia, determinado pela velocidade e fluxo de massa, declive do terreno, raio 

hidráulico, rugosidade da superfície e transportabilidade das partículas. Um escoamento 

turbulento é mais erosivo, carregando consigo mais partículas que produzem uma rápida 

deposição, comparativamente a um escoamento laminar. Uma vez que a velocidade do 

fluxo terrestre aumenta com a profundidade do leito de um rio, a capacidade de 

transporte é maior e a distância desse transporte mais profunda. Assim, uma redução 

neste fluxo, ou na descarga, e uma mudança no declive, causarão uma diminuição na 

capacidade de transporte. Como resultado, as partículas mais pesadas, largas e 

redondas irão depositar-se primeiro, enquanto que as mais pequenas e leves 

permanecerão em suspensão. Deste modo, as partículas de tamanhos grandes são 

depositadas a montante, ao passo que as de menores dimensões são depositadas a 

jusante. 

 

O desprendimento das partículas do solo, por acção da chuva ou pelo efeito das 

enxurradas e a sua consequente transferência descendente, é muito sensível ao tipo de 

modificações da superfície do terreno causadas pelo fogo (Shakesby & Doerr, 2006). Em 

particular, ainda segundo estes autores, a consequente redução de vegetação das 

florestas deixa o solo propenso ao impacto das gotas da chuva, reduzindo assim as 

oportunidades de armazenamento de água, de modo que a erosão por via do fluxo 

terrestre tende a ocorrer mais prontamente. Consideram, igualmente, que estes efeitos 

estão relacionados com a severidade dos incêndios, uma vez que reflectem a quantidade 

de solo destruído, afectando importantes propriedades deste, tais como a sua 

estabilidade de agregação e a repelência da água. Referem ainda que, após um incêndio 

florestal, há geralmente um grande fornecimento de cinzas e de carvão vegetal na 

superfície do solo que levam à sua erosão. Johnson et al. (2007) referem no seu estudo 
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que os primeiros eventos de chuva que ocorrem após o incêndio resultam numa visível 

enxurrada e consequente erosão, contribuindo, indiscutivelmente, na “exportação” de 

alguns dos nutrientes do solo das florestas e, eventualmente, também na superfície do 

solo. 

Já Shakesby et al. (2006) referem no seu artigo que a intercepção da precipitação, pela 

superfície das árvores queimadas, tende a levar ao aumento das gotas da chuva, que 

muitas das vezes caem em superfícies sem cobertura vegetal, reforçando assim o 

processo de desprendimento das partículas do solo. Para as encostas ardidas, estes 

autores citam que a erosão nos sedimentos provocada pela chuva induz à disponibilidade 

do desmembramento dos agregados e, consequentemente, das cinzas presentes no solo 

queimado. 

Com a finalidade de estudarem uma forma de limitarem a erosão do solo, e consequente 

perda deste, os autores Coelho et al. (1995b) e Shakesby et al. (1996) referem, nos seus 

artigos, que após um incêndio numa área de eucaliptos, a utilização dos restos de 

madeira e de vegetação (folhas de eucalipto), no local, pode ser uma grande ajuda na 

protecção do solo, visto que limita as perdas por erosão. Os autores Shakesby et al. 

(1996) citam, ainda no seu artigo, que a aplicação destes restos de madeira na área 

queimada leva a uma redução de perda de solo até 95%, mas no que respeita aos 

impactos dos restos de madeira de pinheiros, os resultados verificados são equívocos. 

Deste estudo, os autores concluíram que os restos de madeira de pinheiro são menos 

importantes para a redução da perda de solo, comparativamente às agulhas de pinheiro. 

No entanto, esta é uma acção que constitui um conflito directo com a prevenção de 

fogos, uma vez que, no que concerne à maximização dos benefícios da conservação do 

solo, a madeira após o incêndio deverá ser retirada o mais rapidamente possível, isto 

porque os restos de madeira são inflamáveis e, assim, após um incêndio, estes restos 

juntamente com as folhas e com a vegetação que cobre o solo, rapidamente atingiriam 

valores críticos para reatar um novo incêndio (Veja et al., 1994). 
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1.5. Efeito dos incêndios na qualidade da água  

 

Um dos factores implícitos num incêndio é a temperatura que o solo da área afectada 

poderá alcançar. Tuininga et al. (2002) referem no seu artigo que um fogo ao afectar a 

temperatura do solo, perturba a humidade deste e a consequente libertação dos 

nutrientes. Mencionam também que um fogo volatiliza alguns químicos, levando a que, 

imediatamente, possam ocorrer várias consequências. Uma primeira pode ser a 

libertação destes químicos da vegetação existente, uma outra, que se pode verificar, é a 

mudança estrutural ou até mesmo a degradação (mineralização) como resultado directo 

da temperatura do incêndio. Gottfried and DeBano (1991) referem no seu estudo que um 

fogo de grande intensidade pode causar graves problemas de erosão no solo e 

problemas na qualidade da água. No artigo de Stevan R. Earl & Dean W. Blinn (2003) é 

explicado que fogos de intensidade moderada produzem, muitas das vezes, solos 

hidrofílicos e que, durante as chuvadas que se seguem ao incêndio, lençóis de água e 

partículas produzidas são lançadas para os canais de água. 

Earl & Blinn (2003), após estudarem a origem das cinzas provenientes dos incêndios, 

indicam no seu artigo que estas produzem efeitos dramáticos na qualidade da água, num 

período curto de tempo, sendo os iões de amónia, nitratos, fosfato solúvel, potássio e a 

alcalinidade os mais afectados e que os impactos a curto termo de um incêndio florestal 

são observados, tanto imediatamente, como nos dias seguintes. Tanto Tiedemann (1981) 

como Shakesby & Doerr (2006) estudaram as cinzas após um incêndio e constataram 

que os óxidos insolúveis dos catiões metálicos, tais como o cálcio, o potássio, o 

magnésio e o ferro, reagem com a água e com o dióxido de carbono da atmosfera, 

tornando-se solúveis. Estes autores afirmam ainda que esta conversão aumenta a perda 

de nutrientes por lixiviação, desde as cinzas até ao solo e também através deste. 

Segundo variadíssimos autores, tais como Spencer et al. (2003) e Shakesby & Doerr 

(2006), os nutrientes presentes nas cinzas são também susceptíveis de desaparecerem 

da superfície do solo através de fenómenos de erosão. 

O autor Meixner, T (2004), após efectuar um estudo sobre os impactos que um fogo 

florestal tem em áreas imediatamente adjacentes aos incêndios, tanto a nível das 

propriedades químicas, como físicas da água, concluiu que, quanto aos impactos físicos 

na água, o aumento do fluxo de sedimentos após um incêndio traz impactos tanto na 

ecologia, como na água potável, uma vez que os reservatórios de água e as bacias 
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poderão ser preenchidas, perturbadas e, portanto, danificadas pelos sedimentos. Mesmo 

o autor Binkley et al. (2004) refere no seu artigo que os vários efeitos que um fogo 

apresenta na qualidade de uma água dependem, em grande parte, da quantidade de 

sedimentos que são transportados por efeito da erosão, até aos cursos de água, uma vez 

que, ainda segundo estes autores, um episódio de erosão contribui para o aumento da 

concentração de nutrientes por enxurrada. Já o autor Spencer et al. (2003) refere no seu 

estudo que um dos primeiros impactos presenciados, após um incêndio florestal, é a 

morte dos peixes, que poderá ser causada pelas elevadas temperaturas durante o fogo 

e/ou pela difusão do fumo na água, ou pela alteração dos parâmetros químicos da água, 

tais como a alta volatilização dos níveis de compostos. Ainda de acordo com os autores 

Earl & Blinn (2003), a influência que um incêndio florestal exerce na densidade de um 

ecossistema, tanto pode ser mínimo, como dramático, uma vez que depende da duração 

do fluxo das cinzas e das características que estas apresentam na altura em que entram 

em cada sistema, concluindo, por último, que a densidade dos macroinvertebrados tende 

a retornar às condições averiguadas antes do fogo, no período de um ano. 

Paralelamente, o impacto dos incêndios depende, ainda, da intensidade e da duração 

dos fogos. Deste modo, os efeitos a curto prazo também dependem dos eventos de 

chuva ocorridos após o incêndio, isto porque é significativa a influência da precipitação na 

distribuição dos nutrientes e dos diferentes elementos. Os autores Wilkinson et al. (2007) 

relatam no seu artigo que os eventos de chuva podem mesmo transportar uma a duas 

ordens de grandeza de sedimentos e de nutrientes, comparativamente aos eventos de 

precipitação verificados numa área não ardida. 

Reportando esta temática da perda de nutrientes para Portugal, os autores Thomas et al. 

(1999), no seu artigo sobre esta perda nos sedimentos provenientes da erosão causada 

após um incêndio florestal, em florestas de pinheiros, no Norte de Portugal, em 

ambientes húmidos, verificaram que um incêndio aumenta as perdas de nitratos e de 

fósforo em três a quatro ordens de magnitude. Este facto é atribuído, por estes autores, 

ao aumento da erosão, após terem constatado que estavam perante uma superfície de 

fácil erosão, e às altas concentrações de nutrientes presentes à superfície do solo, 

verificado nas florestas queimadas, onde a queima de matéria orgânica e da vegetação 

leva ao aumento da disponibilidade destes nutrientes. Por último, estes autores chegaram 

ainda à conclusão que as perdas de nutrientes verificadas nas florestas de pinheiro e de 

eucaliptos, na Bacia do rio Águeda, sugerem que a sua recuperação para valores de 
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condições de pré-incêndio poderá levar aproximadamente cinco anos, dependendo da 

taxa de re-vegetação. 

Vários estudos (Beschta 1990, Spencer et al., 2003, Shakesby & Doerr, 2006) indicam 

ainda que, após um incêndio florestal, os nutrientes provenientes da deposição das 

cinzas movem-se desde o solo até ao curso de água, quando se verifica um episódio de 

precipitação, com consequente enxurrada pela encosta ardida abaixo, e que tal acontece 

quando a capacidade de retenção da vegetação ou a capacidade de armazenamento dos 

nutrientes do solo, ou ambas, são insuficientes para reter a carga de nutrientes móveis 

para o solo. Após investigação, os autores Wilkinson et al. (2007) puderam concluir que a 

carga de sedimentos, provenientes de uma área queimada, e que alcança um curso de 

um rio, é aproximadamente seis vezes superior, relativamente aos níveis de uma área 

não ardida. Deste modo, os autores Earl & Blinn (2003) mostram na sua publicação sobre 

os efeitos das cinzas provenientes de um fogo florestal, ocorrido a Sudoeste dos E.U.A., 

que a condutividade eléctrica, o pH e as concentrações de nutrientes, tais como a 

amónia, os nitratos, o fosfato solúvel e o potássio, são os mais afectados pelos incêndios, 

aumentando imediatamente nos rios após as cinzas dos incêndios alcançarem as águas 

e que o oxigénio dissolvido destas águas, consequentemente, diminui. No entanto, após 

um período de quatro meses, os valores destes compostos tendem a voltar às condições 

originais de pré incêndio. 

 

No que concerne à temática dos mais variados efeitos que um incêndio poderá exercer 

na qualidade de um trecho de um rio que abrange uma determinada área queimada, 

várias são as temáticas dos estudos realizados. Da revisão bibliográfica podem-se obter 

estudos sobre alteração de parâmetros químicos, tal como o pH, e podem-se constatar 

resultados obtidos sobre o efeito dos incêndios tanto nos nitratos, como no fósforo. 

Existem, igualmente, alguns artigos que tentam comparar os diferentes comportamentos 

entre os nitratos e o fósforo, uma vez que são de natureza distinta, pois os nitratos são 

solúveis, ao passo que o fósforo é arrastado com os sedimentos. 

No que respeita ao parâmetro pH, várias investigações realizadas apontam que a 

ocorrência de um incêndio florestal aumenta, significativamente, os seus níveis, tanto de 

um solo mineral, como de um orgânico. Thomas et al. (1999) relatam no seu artigo que o 

pH do solo das áreas ardidas é maior quando comparado com o pH em solos de áreas 

não ardidas, devido à incorporação das cinzas no solo mineral após o incêndio. Já Neill et 
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al. (2007) descrevem no seu artigo que o acréscimo da frequência dos incêndios 

aumenta o pH dos solos minerais e orgânicos quando estes ocorrem no Verão, contudo, 

afirmam ainda que o mesmo não se verifica quando estes ocorrem na Primavera. 

Para além do aumento verificado quanto ao parâmetro pH nos solos, autores como 

Shakesby & Doerr (2006) relatam que existe um aumento deste, em trechos de rios, 

durante e após a ocorrência de um incêndio. Este facto, segundo estes autores, é devido 

à troca iónica que induz a alteração nos níveis de pH como resultado dos sais minerais 

de cálcio, potássio, sódio e magnésio que são expelidos após o incêndio. De acordo 

ainda com estes autores, imediatamente após um incêndio, o pH dos rios pode ser 

afectado pela deposição directa das cinzas no seu curso de água e que, no primeiro ano 

após o fogo, o aumento dos valores deste parâmetro nos solos também poderá contribuir 

para o acréscimo alcalino da água. 

Já no que se refere à temática da perda de nutrientes após um incêndio florestal, muitos 

estudos realizados mostram que algumas concentrações de compostos, como os 

nitratos, fósforo, fosfato e amónia aumentam nos rios após um incêndio de grande 

intensidade (Britton, 1991; Spencer & Hauer, 1991; Belillas & Rodá; 1993; Spencer et al.; 

2003). Efectivamente, várias investigações, nomeadamente de Robinson, Rushforth & 

Minshall (1994), de Minshall, Royer & Robinson (2001b), de Scrimgeour et al. (2001) e de 

Spencer et al. (2003), mostram que os fogos têm real impacto na qualidade da água, nos 

rios e na biota dos lagos (algas, macroinvertebrados, peixes), uma vez que o transporte 

dos nutrientes, desde a encosta ardida até ao curso de água, ocorre tanto durante como 

após um incêndio florestal. No entanto, em alguns casos, segundo McColl & Grigal 

(1977), Davis (1989) e Earl & Blinn (2003), a diferença verificada antes e após o incêndio 

não foi muito significativa. 

O aumento dos níveis de fósforo e de nitratos tem sido amplamente descritos após um 

incêndio florestal (Spencer et al., 2003, Jonhson et al.; 2007), devido à perda de 

vegetação constatada no final de um episódio de fogo, implicando, deste modo, a perda 

de intercepção, respiração e evapotranspiração (Shakesby & Doerr, 2006, Jonhson, 

2007), no entanto existem muitos outros factores que contribuem para este aumento nos 

seus níveis médios. 

No que respeita ao fósforo, segundo Flinn et al. (1983), existe uma tendência genérica 

para ocorrer uma maior concentração de fósforo, potássio, cálcio e magnésio nas 

camadas superiores dos solos. Afirmam também que a possibilidade destes nutrientes 
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entrarem nas correntes de água, após um evento de erosão, como consequência do 

incêndio, é elevada. Mesmo o autor Tom Meixner (2004) afirma que, como o fósforo é 

transportado, numa primeira instância, pelos sedimentos, o aumento dos seus níveis num 

curso de água de um rio será devido às grandes taxas de erosão após o incêndio, uma 

vez que este nutriente se encontra concentrado nas cinzas. Até os autores Spencer and 

Hauer (1991) recordam, no seu estudo, que a presença de fósforo num rio poderá dever-

se à lixiviação das cinzas que terão sido depositadas no seio deste curso de água. Ainda 

Wilkinson et al. (2007) afirma no seu estudo que constataram que os sedimentos da área 

queimada, que atingiram os cursos de água, continham muito mais fósforo quando 

comparados com os das áreas não ardidas. 

No entanto, os autores Johnson et al. (2007) estudaram o efeito que um incêndio florestal 

tem nas cargas dos nutrientes, comparando os resultados após o incêndio com os que 

anteriormente colheram e analisaram. Estes autores concluíram que as alterações no 

ecossistema, nomeadamente na vegetação, nos detritos e no solo extraído, não foram 

significativos tanto para o fósforo e para o potássio, que possuem temperaturas de 

volatilização na ordem dos 776ºC (Tiedemann, 1987), contudo, estas alterações já se 

mostraram expressivas tanto para o magnésio, como para o enxofre e o cálcio. 

 

No que refere aos efeitos que um incêndio poderá ter na concentração dos nitratos, 

alguns autores como Raison et al. (1985), Tiedemann (1987), Spencer et al. (2003), 

Shakesby & Doerr (2006) e Jonhson, D. (2007), mostram nos seus estudos que a maioria 

do nitrato presente nos combustíveis que são queimados, aquando de um incêndio, 

devido às baixas temperaturas de volatilização, é perdida para a atmosfera. Estes 

autores referem ainda que mesmo incêndios pouco intensos podem ter grandes impactos 

nos níveis de nitratos, a longo prazo, verificados no ecossistema da floresta. Segundo os 

autores Shakesby & Doerr (2006), os nitratos são perdidos quando as temperaturas de 

um incêndio atingem valores na ordem dos 200ºC, mas quando se averiguam 

temperaturas na gama dos 800ºC, verifica-se que todo o nitrato se volatiliza. Os autores 

Spencer et al. (2003) relatam no seu artigo que, durante fogos de grandes proporções, 

quantidades substanciais de partículas e de compostos voláteis são transportados pela 

atmosfera, podendo produzir grandes fluxos de nutrientes num ecossistema aquático. 

Estudos recentes indicam que incêndios de grandes proporções podem contribuir para o 

aumento das concentrações de nitratos, e por vezes de amónia e de fosfato, num curso 
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de água. Este efeito pode ser constatado vários anos após o incêndio (Spencer and 

Hauer, 1991; Bayley et al.; 1992 e Spencer et al, 2003). O aumento potencial dos níveis 

de nitratos num curso de água ocorrerá, principalmente, devido à aceleração tanto da 

mineralização como da nitrificação que se verifica nos solos após um incêndio (Vitousek 

and Melillo 1979; Covington and Sackett, 1986 e Shakesby & Doerr, 2006), assim como 

também se poderá dever à redução das exigências das plantas (Vitousek and Melillo, 

1979). Ainda de acordo com os autores Tiedmann et al. (1979), o aumento das 

concentrações de nitratos (NO3
-) nos cursos de água está associado a processos de 

nitrificação nos solos, como melhoramento para um pH do solo mais favorável. Mas 

segundo os autores Monleon et al. (1997), estes efeitos são a curto prazo, usualmente 

verificados no primeiro ano depois da ocorrência do incêndio. 

Já Spencer et al. (2003) afirmam no seu artigo que as concentrações de nitratos, como 

de fosfato e de amónia podem aumentar, no pico do incêndio, de 5 a 60 vezes os seus 

níveis médios, mas que, em várias semanas após o fogo, estas concentrações dos 

nutrientes tendem a voltar aos seus valores característicos. Declaram também que, 

periodicamente, principalmente nas chuvadas da Primavera seguinte ao incêndio, as 

concentrações de nitratos, fosfato e de amónia aumentam novamente. 

De acordo com a literatura, a alcalinidade e os nutrientes como os nitratos, amónia e 

potássio, são os mais afectados pelos incêndios florestais e os seus níveis aumentam 

nos cursos de água logo após a deposição das cinzas. Já os autores Earl & Blinn (2003) 

referem que os níveis de nitratos e de amónia aumentam nos cursos de água também 

como resultado das condições atmosféricas, tal como o fumo. Ainda os autores Spencer 

and Hauer (1991) recordam, igualmente, que a fonte de nitratos verificada num rio 

durante um incêndio, poderá também dever-se à difusão do fumo e dos gases que ocorre 

directamente nesse determinado curso de água. 

De acordo com os autores Spencer & Hauer (1991), imediatamente a seguir a um fogo 

florestal, as altas cargas de nutrientes verificadas resultam da mobilização de compostos 

de fósforo e de nitratos, geralmente armazenados na vegetação, da lixiviação das cinzas 

depositadas directamente na água e da difusão dos gases. 

Spencer et al. (2003) analisaram os efeitos de um fogo florestal na dinâmica de nutrientes 

no Glacier National Park, nos Estados Unidos da América. Com este estudo concluíram 

que, durante a fase inicial do incêndio, os níveis de fósforo e de nitratos aumentam 12 

vezes, como resultado da deposição via aérea das cinzas e do fumo originado pelo 
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incêndio. Finalizaram o seu estudo referindo que os níveis dos nutrientes tendem a 

retornar às concentrações de fundo em algumas semanas após a ocorrência do incêndio 

e que, nos anos subsequentes ao incêndio, as concentrações de nutrientes 

periodicamente aumentam nos locais de impacto dos fogos, quando comparados com 

locais de referência, principalmente nas chuvadas da Primavera. Já Binkley et al. (2004) 

investigaram sobre as concentrações de fósforo e de nitratos nos rios que correm nas 

florestas dos Estados Unidos da América. Deste estudo, concluíram que, como o caudal 

do rio corre para jusante, os compostos de nitratos podem ser removidos por intermédio 

da captação biótica, pela movimentação dos sedimentos, ou pela conversão em gás. 

Uma segunda conclusão a que chegaram foi a de que as ribeiras com um caudal inferior 

a 28m3/s tendem a perder metade da carga diária de nitratos, enquanto que em ribeiras 

de maior caudal, esta perda é de apenas 5 a 10 por cento da sua carga diária de nitratos, 

e que nos rios esta perda diária é de 1 por cento. No que se refere às concentrações de 

fósforo, concluíram que os seus níveis podem ser duas a quatro vezes superiores nas 

ribeiras das florestas folhosas (média de 15 µg P/L) do que nas florestas de coníferas 

(média de 4 µg P/L) e, ainda, que a concentração de fósforo tende a ser duas vezes 

superior nas florestas novas, comparativamente às florestas com mais de 100 anos de 

idade. 

De um modo geral, e de acordo com os autores Spencer & Hauer (1991) pode-se dizer 

que as cargas elevadas de nutrientes detectadas imediatamente após um incêndio 

podem resultar da (1) mobilização de compostos, tanto de fósforo como de nitratos, que 

eventualmente possam estar armazenadas na vegetação; da (2) lixiviação das cinzas 

depositadas directamente na água; (3) e da difusão dos fumos. 

 

Um aspecto muito importante a ter em conta, no que diz respeito à qualidade da água de 

um rio, é a contaminação que este pode apresentar, independentemente da ocorrência 

do incêndio. Deste modo, segundo o autor Binkley et al. (2004), as concentrações de 

nutrientes verificadas nos trechos de rios que atravessam florestas são, usualmente, 15% 

mais baixas do que os níveis encontrados nos rios que atravessam áreas urbanas e 

agrícolas. Este autor afirma ainda que os compostos de fósforo são um dos mais 

importantes factores limitantes à vida dos organismos aquáticos e que podem ser 

introduzidos num curso de água de um rio através de despejos orgânicos, especialmente 

esgotos domésticos, bem como alguns tipos de despejos industriais. Já no que diz 

respeito aos nitratos, a presença no trecho de um rio poderá denunciar a existência de 
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poluição orgânica recente, uma vez que esta substância é oxidada rapidamente na água, 

devido principalmente à presença de bactérias nitrificantes. 

 

 

1.6. Objectivos  

 

O objectivo principal desta dissertação é contribuir para um melhor conhecimento dos 

efeitos de incêndios florestais sobre a qualidade da água numa área ardida e a jusante 

desta. Saliente-se que, actualmente, em Portugal, há ainda muito poucos estudos 

dedicados a esta temática. 

“Para uma área florestal ardida durante o verão de 2007 no concelho de Sever do Vouga, 

os objectivos específicos deste consistem em:” 

1 Avaliar as variações temporais da composição física e química das escorrências 

superficiais de encostas ardidas; 

2 Avaliar as variações espaço-temporais da composição físico-química de um curso 

de água a montante bem como a jusante da área ardida e relacioná-la com os 

resultados das encostas; 

 

Para a elaboração deste estudo foram escolhidos quatro parâmetros: a condutividade 

eléctrica, o pH, o fósforo total e os nitratos. Tanto os parâmetros condutividade eléctrica e 

pH, como os nitratos, estão relacionados com iões dissolvidos na água. No entanto o 

fósforo total já está relacionado com partículas. 

Deste modo, o parâmetro condutividade eléctrica foi escolhido uma vez que se sabe pela 

literatura que este tende a aumentar com a elevação da temperatura e com a maior 

concentração de iões dissolvidos. Um outro aspecto que se teve em conta foi o facto 

deste parâmetro aumentar com o aumento da dureza total, reflectindo deste modo a 

riqueza do substrato geológico em iões de cálcio e magnésio. Quanto ao parâmetro pH, 

foi eleito para ser estudado visto ser um importante indicador das condições químicas 

tanto do solo como de uma água. Analisaram-se os nitratos uma vez que, por um lado, a 

sua origem nas águas, está normalmente associada a más práticas agrícolas (fertilização 
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excessiva) e pecuárias (rejeição de efluentes e/ou resíduos sólidos), ou à infiltração de 

água das fossas sépticas e, por outro lado, após um incêndio há estudos que evidenciam 

um aumento deste nutriente. 

A avaliação dos teores de fósforo total foi efectuada para que se recolhesse informação 

que não estivesse só associada aos iões dissolvidos, mas que estivesse relacionada 

também com partículas. Da literatura sabe-se que o fósforo é transportado pelos 

sedimentos e o aumento dos seus níveis num curso de água de um rio poderá ser devido 

às grandes taxas de erosão após o incêndio, uma vez que concentra nas cinzas. 

 



Efeitos de Incêndios sobre a qualidade da água em á reas florestais 
 
 

Universidade de Aveiro                                                                                                                  19 

CAPÍTULO 2 – ÁREA DE ESTUDO E LOCAIS DE 

AMOSTRAGEM 

 

 

2.1. Localização geográfica  

 

Este estudo foi realizado ao longo das margens de um trecho do rio Vouga, nas 

imediações da freguesia de Pessegueiro do Vouga, numa área que sofreu um incêndio 

no Verão de 2007. 

A ocorrência de um incêndio de média intensidade, em Agosto de 2007, numa das 

encostas da freguesia de Pessegueiro do Vouga, do concelho de Sever do Vouga, no 

distrito de Aveiro, Figura 1, foi um dos factores determinantes para a escolha da área de 

estudo deste projecto, sobretudo tendo em conta a sua proximidade à Universidade de 

Aveiro. Saliente-se que esta encosta já tinha sido também seleccionada pela equipa do 

Projecto EROSFIRE II para a realização de um estudo sobre a erosão de solos, o que 

veio facilitar as tarefas a realizar no campo. Esta área recentemente ardida é formada por 

uma floresta de eucaliptos (monocultura) com cerca de 90 hectares. 

A Figura 2 mostra a bacia hidrográfica do rio Vouga, onde se insere a freguesia de 

Pessegueiro do Vouga. 
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Figura 1:  Mapa dos distritos do Distrito de Aveiro e localização da área de estudo 

(Governo Civil de Aveiro, 2007). 

 

 

Figura 2:  Bacia Hidrográfica do rio Vouga (CCDRC, 2007). 
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2.2. Geologia e Solos  

 

Na bacia hidrográfica da Rio Vouga existem duas grandes unidades morfo-estruturais 

separadas por um importante alinhamento tectónico que se desenvolve entre Porto e 

Tomar: 

− a de Nascente, constituída por formações antigas, essencialmente paleozóicas, 

metamórficas ou eruptivas e que pertencem ao designado Maciço Hespérico 

(onde se situa a área ardida de Pessegueiro do Vouga); 

− a de Poente, onde se desenvolve o terço inferior da bacia, constituída por 

formações sedimentares e pertencente à chamada Orla Mesocenozóica Ocidental 

Portuguesa. 

As características destas unidades morfo-estruturais permitem, ainda, a sua 

diferenciação em duas grandes unidades geomorfológicas: Baixo Vouga Lagunar e 

Região Costeira (ribeiras do concelho de Cantanhede) e Bacia Superior do Rio Vouga. 

 

A parte do Maciço Hespérico que pertence à bacia hidrográfica do rio Vouga, ocupa os 

terços superior e médio da bacia e morfologicamente compreende, em especial, o bordo 

ocidental da Cordilheira Central que corresponde a um horst originado pela compressão 

alpina. Da nascente (na serra da Lapa) até perto de S. Pedro do Sul, a Cordilheira 

Central apresenta-se como uma ampla superfície planáltica, recortada pela erosão. O 

flanco sul é formado pelo maciço do Caramulo, seguindo-se a serra do Buçaco, que 

separam as bacias do Vouga e do Mondego. Pela parte norte são as serras de Leomil, 

Montemuro e de Arada que bordejam o Maciço Hespérico pertencente ao Vouga do da 

bacia do rio Douro. Do ponto de vista morfo-estrutural, toda a zona situada a Leste da 

estrutura Porto-Tomar (também conhecida por falha de Coimbra) corresponde ao que 

classicamente se considera a Zona Centro-Ibérica. É uma zona heterogénea, onde 

existem áreas com metamorfismo de vários graus e de vários tipos, e outras áreas com 

abundantes formações granitóides. 

Os tipos litológicos que ocorrem no Maciço Hespérico da bacia do rio Vouga podem 

agrupar-se em três grandes famílias: o Complexo Xisto-grauváquico, os referidos 

quartzitos do Ordovícico e os granitos (e rochas afins) hercínicos. 
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• COMPLEXO XISTO-GRAUVÁQUICO 

São, marcadamente abundantes, os xistos e os grauvaques. Apresentam cores escuras, 

cinzentas ou esverdeadas, às vezes acastanhadas ou avermelhadas (principalmente 

quando alterados), mais raramente cores claras. Há partes com passagens quartzíticas 

ou até gresosas e alguns níveis conglomeráticos, mas normalmente muito deformadas e 

patenteando diferentes graus de metamorfismo. Há várias auréolas de metamorfismo de 

contacto, quase sempre delgadas, com xistos mosqueados e corneanas, resultantes da 

instalação de corpos graníticos intrusivos. 

 

• QUARTZITOS DE ORDOVÍCICOS 

Dispõem-se em estreitas faixas, com a forma de cristas de grande desenvolvimento 

espacial, com direcções NW-SE, assentando em discordância angular sobre o Xisto-

grauváquico. Na bacia do Vouga aparecem na serra do Buçaco (região de Luso) e entre 

Carvoeiro (nas margens do Vouga, a nascente de Albergaria-a-Velha) e as Caldas de S. 

Jorge, formando relevos de certa envergadura, por vezes associados a formações 

silúricas. Litologicamente o Ordovícico começa por um “leito conglomerático” (segundo 

Teixeira 1981, a assentada de base, de natureza arcósica e posteriormente silicificada 

tem aspecto conglomerático devido a posterior disjunção esferoidal), passando a 

grauvaque argiloso e xistos cor borra de vinho, a que se segue série quartzítica, com 

passagens areníticas e outros tipos litológicos. 

 

• GRANITOS HERCÍNICOS 

Têm importante expressão cartográfica na bacia do Vouga, pois consideram-se 

relacionados com várias fases da orogenia hercínica e, de forma simplista pode dizer-se 

que entre a zona a Norte de Viseu e Oliveira de Frades/Sever do Vouga, predominam os 

granitos de duas micas, indiferenciados, por vezes granodioritos e granitos gnaissóides 

(sin-tectónicos). 
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Em termos geomorfológicos, a bacia superior do Vouga é definida na zona de Angeja, 

imediatamente antes da entrada do rio na Ria de Aveiro, podendo ser identificados os 

seguintes troços: 

− ALTO VOUGA – troço de rio que se desenvolve até S. Pedro do Sul. Neste 

troço, correspondente às cabeceiras, a bacia apresenta uma forma relativamente 

alongada e o rio desenvolve-se numa zona de planalto. 

− MÉDIO VOUGA – troço de rio que se desenvolve entre S. Pedro do Sul e 

Angeja. A jusante de S. Pedro do Sul, o rio Vouga deixa de se desenvolver numa 

zona de planalto, entrando numa zona de relevo mais acentuado, de vales 

encaixados e densidade de drenagem superior ao do Alto Vouga. Porém, no seu 

troço final, o rio volta novamente a correr em leitos menos declivosos, em vales 

abertos e com leitos de cheias em ambas as margens (é neste troço que conflui o 

rio Águeda, principal afluente do rio Vouga). Na zona do Médio Vouga, a bacia 

hidrográfica tem forma relativamente arredondada. 

 

 

A Figura 3 apresenta as várias unidades hidrológicas homogéneas da bacia hidrográfica 

do rio Vouga, onde se pode visualizar que Pessegueiro do Vouga pertence à Unidade do 

Médio Vouga Direito. 
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Figura 3:  Níveis das várias Unidades Hidrológicas Homogéneas da Bacia Hidrográfica do Rio Vouga 

(CCDRC, 2007). 

 

 

Como se pode constatar pela Figura 4, Pessegueiro do Vouga apresenta um relevo 

bastante acidentado na ordem dos 500m e ostenta um declive forte que ronda o valor 

médio de 15%. Já no que diz respeito ao risco de erosão dos solos de Pessegueiro do 

Vouga, pela Figura A.IV – 4 presente no Anexo IV, facilmente se constata que este risco 

é elevado, sendo poucas as áreas em que é moderado. De acordo com a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC), os maiores riscos de 

erosão potencial coincidem com as encostas com declives superiores a 15%, tal como é 

o caso de Pessegueiro do Vouga. No entanto, o declive das encostas não é o principal 

responsável pelo risco de erosão potencial, uma vez que os restantes factores, tais como 

a erodibilidade dos solos e a erosividade da precipitação, contribuem de modo importante 

para o fenómeno da erosão. Na realidade, ainda segundo a CCDRC, estes mesmos 

factores contribuem para um moderado risco de erosão potencial em zonas onde o 

declive é menor que os 15%. 
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Figura 4: Níveis dos vários relevos do solo e respectivos declives para a Bacia Hidrográfica do Rio Vouga 

(CCDRC, 2007). 

 

 

2.3. Clima e Hidrologia  

 

Os recursos hídricos da bacia do rio Vouga são essencialmente provenientes da 

precipitação resultante das massas de ar mediterrânica e atlântica. De acordo com a 

CCDRC, a área de estudo, Pessegueiro do Vouga, apresenta uma precipitação média 

anual de 1800 mm, tal como mostra a Figura 5, e a sua maior ocorrência verifica-se entre 

os meses de Inverno, verificando-se que a sua escorrência se drena para a bacia do rio 

Vouga. 
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Figura 5:  Índices da precipitação média anual para a Bacia Hidrográfica do Rio Vouga (CCDRC, 2007). 

 

 

A Figura 6 apresenta os diagramas em “caixas de bigodes”, segundo fonte CCDRC, da 

precipitação de cada mês na bacia hidrográfica do Vouga, num período compreendido 

entre Outubro de 1999 a Setembro de 2000. Facilmente se constata que a distribuição 

sazonal da precipitação apresenta uma variação muito acentuada, concentrando-se no 

semestre húmido (Outubro - Março) cerca de 75% da precipitação. 
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Figura 6:  Estatísticas principais das séries mensais de precipitação na bacia (Outubro a Setembro), sob a 

forma de gráficos de “caixas de bigodes” (CCDRC, 2007). 

 

 

Segundo dados da CCDRC, a área de estudo apresenta valores de temperatura mais 

elevados nos meses de Junho a Setembro e valores mais baixos de Dezembro a 

Fevereiro, em que a temperatura média anual desta região se situa entre os 11 e os 

13ºC. Quanto à humidade relativa, os seus valores mantêm-se constantes ao longo do 

ano, com índices entre os 79 e os 81 %. No entanto, é possível verificar-se que os meses 

mais húmidos coincidem com os mais chuvosos (ver Anexo IV, Figura A.IV – 2 e Figura 

A.IV – 3). 

Para que se tenha uma percepção mais clara sobre a qualidade da água do rio Vouga, 

convém analisar os vários pontos de poluição difusa ao longo da bacia hidrológica deste 

rio, assim como as várias cargas de origem tópica que podem ocorrer ao longo do seu 

percurso. 

Deste modo, a visualização da Figura 7, mostra que Pessegueiro do Vouga apresenta um 

índice de poluição difusa por fósforo na ordem dos 60 – 120 kg/Km2/ano. Uma vez que 

este índice se situa muito próximo da gama mais elevada de valores de poluição para 

este parâmetro (> 160 kg/Km2/ano), estes dados mostram que o rio Vouga, neste 

concelho, apresenta-se poluído. Continuando na análise da Figura 7, os dados mostram, 
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igualmente, que o rio Vouga, em Pessegueiro do Vouga, se apresenta poluído, uma vez 

que o índice de poluição difusa por nitratos se situa na gama dos 600 – 1200 kg/Km2/ano 

e que o índice máximo para este parâmetro é igual a 1600 kg/Km2/ano. 

 

 

Figura 7: Índices de poluição difusa de Fósforo e Nitratos na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga (CCDRC, 

2007). 

 

 

No que diz respeito às cargas de origem tópica ao longo da bacia hidrográfica do rio 

Vouga, a Figura 8 mostra que, para Pessegueiro do Vouga, relativamente ao parâmetro 

fósforo, são as provenientes de bovinos que mais contribuem para o aumento desta 

carga no rio, ao passo que as de origem doméstica e suína se encontram em proporções 

semelhantes. Quanto ao parâmetro nitratos, as provenientes de bovinos são, à 

semelhança do parâmetro anterior, as que mais contribuem para este acréscimo. No 

entanto, as cargas de origem doméstica contribuem duas vezes mais do que as de 

suínos, embora numa gama bastante inferior à contribuição dos bovinos. 
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Figura 8: Ilustração das várias cargas de origem tópica verificadas na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga 

(CCDRC, 2007). 

 

 

2.4. Vegetação e Ocupação do solo  

 

A cobertura vegetal exerce grande influência na distribuição da água da chuva, 

retardando a sua chegada ao solo através de fenómenos de interceptação, escoamento 

pelos troncos e retenção na camada de restos orgânicos que cobre o solo, e 

consequentemente atrasa a velocidade de acumulação de água na superfície que 

contribui para a escorrência superficial. 

Pela visualização da Figura 9, Pessegueiro do Vouga tem um coberto do solo 

maioritariamente florestal e que é caracterizado pela imensa presença de folhosas, 
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principalmente eucaliptos, e, em muito menor escala, pela presença de resinosas, ou 

seja, de pinheiros, bravo e manso, e de formações arbustivas. 

 

 

Figura 9: Ilustração das várias ocupações que o solo tem na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga (CCDRC, 

2007). 

 

 

A desflorestação altera profundamente o equilíbrio do balanço hídrico de uma região, 

proporcionando um aumento significativo do escoamento superficial, já que mais água 

atinge directamente o solo. Outras modificações ao uso do solo, nomeadamente 

construções, aterros e abertura de estradas, entre outros efeitos, promovem a 

impermeabilização do solo, e alteram o regime hidrológico e as relações solo-água. 

Todas estas alterações têm uma repercussão imediata nos caudais em termos totais, na 

distribuição ao longo do ano e na quantidade de sedimentos gerados por erosão, que se 

depositam na linha de água, reduzindo a infiltração, contribuindo para o aumento do 
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escoamento superficial, e consequentemente influenciando o tempo de crescimento de 

um rio. 

 

 

2.5. Locais de amostragem  

 

Na Figura 10 delimita-se, a vermelho, a área ardida alvo do presente estudo, localizada 

em Pessegueiro do Vouga, e identificam-se os locais de amostragem: ao longo do rio 

Vouga, sinalizados pela letra “V”; e em duas ribeiras que drenam para o rio, 

representadas pela referência “RB”. Assim sendo, a área de estudo é constituída por três 

grupos distintos de amostragem: o primeiro, numa das encostas da área ardida 

(Pessegueiro do Vouga); o segundo, num trecho do rio Vouga, e o terceiro, nas duas 

ribeiras. 

A fim de se situarem melhor os locais de amostragem escolhidos, a Tabela 1 apresenta 

as coordenadas geométricas dos pontos de amostragem ao longo do trecho do rio 

Vouga, tal como das ribeiras. 

 

Tabela 1:  Coordenadas geométricas dos pontos de amostragem ao longo do rio Vouga e das duas Ribeiras. 

Ponto de amostragem Latitude Longitude 

Rb1 40,725264º - 8,344689º 

V1 40,721645º - 8,344787º 

Rb2 40,715504º - 8,354239º 

V2 40,714319º - 8,353440º 

V3 40,709023º - 8,357735º 

V4 40,706510º - 8,362301º 

V5 40,700221º - 8,374903º 
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No que se refere às amostragens numa das encostas da área ardida, na freguesia de 

Pessegueiro do Vouga (área a vermelho na Figura 10), no local da área de estudo foram 

instalados oito open plots , ou parcelas abertas, (O.P.), em que cada grupo de dois O.P. 

está localizado em diferentes declives da encosta, tal como ilustra a Figura A.I – 3 

presente no anexo I. O critério usado para a instalação deste equipamento consistiu em 

aproveitar as diferentes inclinações do terreno, a fim de melhor se compreender a escala 

de erosão dos solos provocada, tanto pela chuva, como pela escorrência superficial. 

Em relação às colheitas no rio Vouga, seleccionaram-se cinco locais: o primeiro (V1) 

situa-se a montante da área ardida, o segundo (V2) coincide com a zona ardida, o 

terceiro (V3) localiza-se no final da área ardida, enquanto que os restantes dois (V4 e V5) 

localizam-se a jusante desta área. A amostragem no ponto V1 foi feita a meio do leito do 

rio, a realizada no ponto V2 foi efectuada no meio de uma dique que faz o represamento 

do rio. A terceira amostragem, V3, realizou-se a meio de uma ponte. Quanto à colheita no 

ponto V4, foi feita no lado direito de uma barragem, ao passo que no ponto V5, a 

amostragem foi realizada na margem direita do rio. Para uma melhor percepção das 

condições prevalecentes nos locais de colheita, consultar o Anexo II, Figura A.II – 1 a 

Figura A.II – 5, onde se ilustram diferentes aspectos da amostragem neste trecho do rio 

Vouga. 

 

Quanto às duas ribeiras, a primeira (Rb1) encontra-se a montante da zona ardida, ao 

passo que a segunda (Rb2) situa-se na área ardida. Estas duas ribeiras, em termos 

geológicos, são idênticas. A fim de se perceber melhor como foi elaborada a recolha de 

amostra nestas duas ribeiras, pode-se consultar as Figura A.III – 1 e 2, presentes no 

Anexo III. 
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Figura 10:  Mapa da área de estudo, com a localização dos pontos de amostragem (Google Earth, 2008). 

 

 

A finalidade destas amostragens englobarem o trecho do rio situado a montante e a 

jusante da área ardida serve para a obtenção de dados de qualidade da água que 

permitam perceber melhor o impacto que uma zona ardida tem num curso de água. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Recolha das amostras no campo  

 

Durante os seis meses de amostragem, que se estenderam entre 29 de Novembro de 

2007 e 30 de Maio de 2008, foram recolhidas amostras de água nos três tipos de locais 

seleccionados para amostragem. Durante as saídas de campo para se proceder à 

recolha de amostras, observou-se que foi nos meses de Janeiro e de Abril que ocorreram 

os maiores períodos de precipitação e com maiores intensidades. No entanto, há que 

referir que as amostragens realizadas no campo não foram efectuadas no dia exacto da 

ocorrência da precipitação, isto porque se tinha estipulado um dia exacto por semana 

para se efectuarem as recolhas de amostra e, por isso, nem sempre coincidia com o 

evento de chuva. Um outro factor a ter em conta foi a destruição, na primeira semana de 

Fevereiro, da estrutura da ribeira que tinha sido construída, a fim de se avaliarem os 

níveis quantitativos de água recolhidos ao longo da semana. Uma outra dificuldade 

sentida durante o período em que decorreu o trabalho de campo foi o desaparecimento 

de um dos bidões instalados na encosta de Pessegueiro do Vouga, na terceira semana 

de Abril. 

A metodologia usada nos três tipos de locais de amostragem foi diferente entre si, mas 

qualquer dos casos a finalidade foi a mesma: a monitorização da qualidade da água após 

um incêndio. 

A área de estudo de Pessegueiro do Vouga possuía quatro encostas alvo de estudo, com 

diferentes declives, e em que cada uma delas foi colocado um sistema de recolha de 

águas com dois bidões, de onde as amostras eram posteriormente extraídas. No que se 

refere às amostras recolhidas na encosta ardida de Pessegueiro do Vouga, foram 

extraídas de open plots (O.P.), que são parcelas abertas, delimitadas por anteparos, 

onde a água da chuva é encaminhada para bidões. O modo de funcionamento dos open 

plots baseia-se em fazer um tipo de barreira às escorrências que ocorram na encosta e, 

por meio de mangueiras, “desviá-las” para os bidões, que efectuam a recolha destas 

águas. Para uma melhor compreensão, visualizar as Figura A.I – 2 a 5, presentes no 
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Anexo I, onde se pode entender melhor a disposição destes bidões e o seu 

funcionamento. Para que as mangueiras não ficassem entupidas com sedimentos, que 

conduziriam a erros (e portanto os open plots não recolheriam as escorrências totais), 

foram colocados filtros metálicos nos locais de onde saia a mangueira (ver Figura A.I – 6, 

Anexo I). O funcionamento dos open plots era contínuo, uma vez que a estrutura ficou 

instalada na encosta ao longo de todo o trabalho prático. Assim sendo, desde que se 

verificassem escorrências provenientes dos eventos chuvosos, os bidões estavam em 

constante recolha de amostras. Destas amostras, as que tiveram como finalidade a 

determinação de sedimentos foram transferidas para garrafas normais de água de 1,5L. 

As que se destinaram a posterior análise laboratorial de nutrientes foram colocadas em 

frascos de polietileno de alta densidade. 

Cada encosta da área ardida em estudo possuía dois bidões, por exemplo o O.P.1-4 e o 

O.P. 2-4, (ver Figura A.I – 3, Anexo I). Para as amostras destinadas à determinação de 

sedimentos, foi recolhido 1,5L de cada bidão, que preencheu cada uma das garrafas de 

água. No entanto, para as amostras de nutrientes foi recolhida uma amostra dois bidões 

nas proporções da água existente em cada bidão da respectiva encosta. 

As amostragens no rio Vouga foram efectuadas somente nos dias em que ocorreram 

saídas de campo. Nas colheitas efectuadas a partir da margem utilizou-se um varão 

extensível com um frasco de polietileno na sua extremidade, dispositivo que permitia 

aceder a uma zona do leito do rio com uma maior intensidade da corrente e, por 

conseguinte, mais representativa da qualidade da água, Figura A.II – 2 e Figura A.II – 5, 

Anexo II. Nos casos em que as colheitas foram efectuadas a partir de pontes, Figura A.II 

– 3 e Figura A.II – 4, Anexo II, recorreu-se a um frasco de polietileno com um peso no 

fundo, ligado a uma corda de sustentação que permitia a recolha de amostras no ponto 

da secção do rio onde a velocidade da corrente aparentava maior intensidade. Em 

qualquer um dos casos, as amostras foram recolhidas a cerca de 20 cm de profundidade, 

enxaguando previamente o amostrador com a água dos locais. Uma vez efectuada a 

recolha, a amostra era transferida para um frasco de polietileno, previamente lavado com 

uma solução ácida, e armazenada numa mala térmica portátil para que se conservassem 

a uma temperatura baixa durante o transporte até ao laboratório. 

O último tipo de local de amostragem referiu-se a duas ribeiras: ribeira 1 (Rb1), Figura 

A.III – 1 e ribeira 2 (Rb2), Figura A.III – 2, presentes no Anexo III. Nestas duas ribeiras 

foram colocados dispositivos de colheita de amostras por meio de mangueiras que 

ligavam o curso de água da ribeira a pequenos frascos. Esta recolha de água foi 
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efectuada durante toda a semana, tal como acontecia com os open plots, sendo recolhida 

água dos frascos, para posterior análise, somente no dia da ida ao campo. 

Tanto no que concerne às amostras recolhidas na área ardida, como ao longo do trecho 

do rio Vouga, como também às das duas ribeiras, as que se destinaram a futura análise 

de nutrientes, em laboratório, foram recolhidas em frascos opacos brancos de polietileno 

de alta densidade, que foram armazenadas numa arca frigorífica portátil, para que se 

conservassem frescas ao longo de todo o dia de colheita até ao seu processamento em 

laboratório. 

Todo o trabalho de campo possuía uma metodologia e um protocolo. Os formulários de 

campo usados nos três tipos de amostragens realizadas neste trabalho (open plots, rio 

Vouga e ribeiras) apresentam-se no Anexo VI, pp. xxvi – xxviii, Tabela A.V – 1, Tabela 

A.V – 2 e Tabela A.V – 3, respectivamente, por outro lado, o protocolo seguido encontra-

se descrito em Eaton et al. (1995). 

 

 

3.2. Análises laboratoriais  

 

Tal como se referiu anteriormente, a avaliação dos efeitos de um incêndio florestal sobre 

a qualidade da água numa área ardida implica a determinação de parâmetros físicos e 

químicos. As amostras recolhidas ao longo deste estudo foram submetidas a análises de 

condutividade eléctrica (C.E.) (µS/cm), pH, fósforo total (mgP/L) e nitratos (mgNO3
-/L). 

À chegada ao laboratório as amostras eram separadas para a determinação dos 

diferentes parâmetros. Assim, para a análise de fósforo total, transferiram-se 250 mL de 

amostra para um frasco de vidro e procedeu-se à adição de HCl concentrado, para 

conservação. Para a análise de nitrato, transferiram-se 50 mL de amostra para um frasco 

de vidro e procedeu-se à sua congelação. A amostra restante serviu para as 

determinações da condutividade eléctrica e de pH. 

A condutividade foi determinada por meio de um medidor WTW 330i, dotado de uma 

célula de grafite, enquanto o pH foi determinado com um medidor Hanna pH 211, 

equipado com um eléctrodo de vidro. 
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Para as determinações de fósforo total as amostras foram digeridas em meio ácido e o 

ortofosfato resultante foi quantificado pelo método espectrofotometrico do ácido 

ascórbico. Por sua vez, o nitrato foi medido por cromatografia iónica com supressão da 

condutividade eléctrica. 

Em qualquer dos casos seguiram-se procedimentos normalizados descritos em Eaton et 

al. (1995). 

 

 

3.3. Dados de precipitação e do nível de água  

 

Ao longo de todo o período de amostragem recolheram-se dados no campo, 

nomeadamente a quantidade de precipitação ocorrida em Pessegueiro do Vouga e a 

altura de água do rio Vouga. 

A quantificação da precipitação na área de estudo, Pessegueiro do Vouga, foi efectuada 

mediante um pluviómetro, com um diâmetro de 12,6 cm, instalado no solo de uma das 

encostas ardidas da área de estudo. Em cada deslocação ao campo, e sempre que se 

tinha verificado um evento de chuva, procedeu-se à recolha da informação relativa à 

quantidade de precipitação verificada na zona. 

Quanto aos dados de altura de água, esta informação era recolhida no ponto V4, em 

geral uma vez por semana, através de uma escala instalada na margem da ponte onde 

se procedia à colheita de amostras. 

 

 

 



Efeitos de Incêndios sobre a qualidade da água em á reas florestais 
 
 

Universidade de Aveiro                                                                                                                  39 

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Precipitação, Escorrência e Volume de água nos  open plots 

 

A Figura 11 mostra a quantidade de precipitação (mm) registada na área ardida em 

estudo, Pessegueiro do Vouga, durante todo o período de amostragem. Pela visualização 

desta figura constata-se que os eventos de precipitação de maior importância ocorreram 

no final de Novembro (75 mm), no início de Janeiro (com uma média de 85 mm), durante 

o mês de Abril (média de 94 mm) e em finais do mês de Maio (73 mm). Ao longo dos seis 

meses de amostragem (Novembro a Maio), a precipitação total quantificada em 

Pessegueiro do Vouga foi de 874 mm, apresentando uma média de 36 mm por semana. 
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Figura 11: Precipitação (mm) semanal na área ardida em estudo (Pessegueiro do Vouga) durante os seis 

meses de amostragem. 
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Os dados dos níveis de água do rio Vouga, medidos no ponto V4, são mostrados na 

Figura 12. Este gráfico mostra, claramente, que existem dois períodos distintos de picos 

de caudal registados ao longo do período de estudo, sendo um entre o início do mês de 

Janeiro e o outro a meados do mês de Abril. Estes dois períodos distintos de caudal 

parecem estar relacionados com a precipitação ocorrida na área de estudo, uma vez que 

existe uma resposta directa do caudal do rio ao evento chuvoso. 
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Figura 12: Alturas de água no ponto V4 ao longo do período de estudo. 

 

 

A Figura 13 mostra as quantidades de águas recolhidas nas quatro encostas ao longo do 

período de amostragem. Da visualização desta figura, claramente se constata que a 

quantidade de água colhida nas encostas ardidas está relacionada com a precipitação 

que ocorreu na área de estudo. De facto, nos períodos em que se verificou um acréscimo 

da precipitação, também se verificou um aumento de colheita de água dos open plots, 

nomeadamente no início de Janeiro, ao longo do mês de Abril e nos finais de Maio. 

As maiores quantidades de escorrência ocorreram nas encostas onde estavam instalados 

os open plots 3 e 7. Aliás, estas duas parcelas tiveram uma resposta, quanto à colheita 
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de amostra de água, muito semelhante entre si, à excepção das colheitas de meados de 

Janeiro e de finais de Abril, em que se verificou que o open plot 7 foi o que colheu mais 

água. 

O open plot 4 foi o que menos água colheu em todo do período de estudo, havendo 

mesmo períodos em que não se verificou água nos seus bidões. O facto desta encosta 

se localizar abaixo da do open plot 3 e possuir um declive acentuado, poderá ser uma 

explicação para a escassa colheita de água ao longo do estudo, isto porque, segundo 

estes dois factores, esta encosta estará mais propícia a receber cinzas e sedimentos da 

encosta acima. 

Já no que se refere à encosta referente ao open plot 9, embora se localizasse no fundo 

da área ardida, esta só sofria influência das escorrências provenientes da encosta do 

open plot 3, e os dados obtidos são consistentes visto ter-se verificado uma maior 

colheita de água, quando comparado com o open plot 4. 
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Figura 13:  Variação temporal das escorrências nas quatro encostas estudadas ao longo deste trabalho. 
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4.2. Condutividade Eléctrica  

 

A Figura 14 resume os valores medidos para o parâmetro condutividade eléctrica para os 

vários pontos de amostragem ao longo deste estudo. Os valores medianos da 

condutividade eléctrica obtidos nas encostas estudadas, open plots, são menores que os 

valores obtidos para o trecho do rio Vouga. Assim, um influxo relevante das escorrências 

da área ardida no rio Vouga deveria levar a um decréscimo da condutividade eléctrica 

entre os pontos V1 e V2/3. De facto, os valores medianos obtidos nos pontos V2 e V3 

são, claramente, inferiores ao valor mediano no ponto V1. No entanto, não se verifica 

uma clara alteração da condutividade eléctrica a jusante da área ardida, sendo os valores 

medianos dos pontos V4 e V5, basicamente, iguais aos pontos V2 e V3. 

A diferença nos valores medianos da condutividade eléctrica das duas ribeiras contrasta 

com a diferença referida anteriormente entre as encostas e o ponto V1. O valor mediano 

da ribeira na área não ardida, Rb1, é semelhante aos valores das encostas, enquanto o 

valor da ribeira na área de estudo, Rb2, é semelhante aos valores dos pontos V2 e V5. 
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Figura 14: Perfil dos padrões temporais, da condutividade eléctrica, máximos, mínimos e medianos no trecho 

do rio Vouga, nas duas ribeiras e nos open plots. 
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A Figura 15 mostra as variações da condutividade eléctrica ao longo do período de 

estudo para as quatro encostas ardidas, open plots. No caso do O.P. 3, existe um padrão 

temporal notável, envolvendo um decréscimo forte da condutividade eléctrica entre finais 

de Dezembro e inícios de Janeiro, sendo que após este período a C.E. só mostra 

variações reduzidas. Este padrão é consistente com o efeito de um incêndio que diminui 

com o tempo após o fogo (Earl & Blinn, 2003). No caso do O.P. 7, existe ainda a 

sugestão de um padrão parecido, mas certamente não nos casos dos O.P. 4 e 9. 

É de realçar, no entanto, que não houve escorrência suficiente para os tanques dos O.P. 

4 e 9, não havendo, por isso, recolha de amostra durante as primeiras três datas de 

amostragem. 

Um outro aspecto a anotar é o facto de, a partir das datas onde a chuva foi maior, meses 

de Janeiro e Abril, os níveis da condutividade eléctrica terem baixado drasticamente até 

se verificar uma tendência para o seu valor se manter constante. Aliás, foi no período de 

maior intensidade de chuva, verificado nas três últimas semanas do mês de Abril, com 

uma intensidade média de 94 mm, que o valor deste parâmetro obteve a menor gama 

média de valores na ordem dos 20 µS/cm. 

A análise ao comportamento deste parâmetro nos open plots parece mostrar que as 

primeiras chuvas arrastam consigo a maior parte das espécies solúveis, sendo 

consistente observações anteriormente efectuadas por Shakesby & Doerr (2006), 

verificando-se, ainda, uma estabilização da condutividade eléctrica, pois a disponibilidade 

de iões tende a ser cada vez mais baixa. 
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Figura 15: Variação temporal da condutividade eléctrica nos open plots. 

 

 

A Figura 16 mostra os padrões temporais da condutividade eléctrica para os pontos de 

amostragem ao longo do trecho do rio Vouga. Em conformidade com as diferenças (em 

valores medianos mostradas na Figura 14), há tendência para a condutividade eléctrica 

ser mais elevada no ponto V1 que nos outros pontos. A ausência desta diferença durante 

as últimas amostragens e a sua inversão em meados de Janeiro parecem estar 

relacionadas com os elevados caudais registados neste período (ver Figura 12), 

reflectindo deste modo um efeito de diluição. 

Os valores da condutividade eléctrica dos pontos dentro (V2), no final (V3) e a jusante 

(V4 e V5) da área de estudo são muito semelhantes para quase todas as amostragens, 

apresentando um valor médio na ordem dos 60 µS/cm, não permitindo identificar claras 

diferenças entre eles. Uma vez que o ponto V2 se localiza na envolvente da área ardida, 

seria de esperar um comportamento diferente do valor deste parâmetro, relativamente ao 

ponto V1, que é o único localizado antes do incêndio, principalmente após episódios de 

precipitação que levariam à ocorrência de enxurradas, e com elas, ao transporte de iões 

solúveis que poderiam ainda estar presentes na superfície do solo ardido. Uma possível 

explicação poderá passar pelo facto do trecho do rio ser demasiado curto para um 
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desfasamento dos valores a montante da área de estudo. A propósito, convém realçar 

que não entram ribeiras no rio Vouga entre os pontos V3 e V5. 

Saliente-se ainda que os pontos V2 a V5 mostram uma tendência para apresentarem 

valores da condutividade eléctrica mais altos na primeira do que na segunda parte deste 

estudo. Estes valores podem estar relacionados com o caudal de água neste período, 

uma vez que na primeira parte deste estudo ocorreu um pico acentuado no caudal da 

água do rio (ver Figura 12) e a consequente descida da C.E. ocorreu quando este pico de 

caudal sofreu um decréscimo. Até finais de Dezembro, os valores deste parâmetro 

rondavam os 80 µS/cm, enquanto que entre Fevereiro e Abril rondavam os 60 µS/cm, 

podendo estar relacionado com o padrão verificado para o O.P. 3 após o fogo, visto que o 

comportamento desta parcela foi idêntico. 
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Figura 16: Variação temporal da condutividade eléctrica no trecho do rio Vouga. 

 

 

A Figura 17 apresenta os valores obtidos para a condutividade eléctrica nas duas 

ribeiras. Quanto à ribeira 1 (Rb1), que se encontra fora da área de estudo, só houve 

escorrência suficiente para encher os frascos durante as semanas de muita chuva, visto 

tratar-se de uma ribeira com regime superficial. 
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No entanto, no que diz respeito à ribeira 2, sempre houve escorrência suficiente para a 

recolha das amostras, uma vez que se trata de uma ribeira que é, provavelmente, de 

regime subterrâneo, excepto após períodos secos, como foi o caso quando se 

seleccionaram os pontos de amostragem. Isto indica, claramente, que estamos perante 

duas ribeiras com regimes hidrológicos distintos e, portanto, pouco comparáveis. Os 

valores da condutividade eléctrica verificados para a ribeira 2, basicamente constantes ao 

longo da maior parte do estudo, parecem confirmar esta hipótese. No entanto, o 

decréscimo da C.E. durante as primeiras três amostragens, pode indicar um efeito dos 

incêndios (Earl & Blinn, 2003), nomeadamente pela mistura com escorrências 

superficiais. Por outro lado, a ribeira 1 revela diferenças bastante maiores ao longo deste 

estudo que não têm uma explicação muito óbvia. 
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Figura 17: Variação temporal da condutividade eléctrica nas duas ribeiras. 
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4.3. pH 

 

A Figura 18 resume os valores medianos para o parâmetro pH, ao longo do período de 

amostragem, para os três tipos de locais de amostragem. O gráfico mostra que os 

valores medianos obtidos nas encostas da área ardida são inferiores aos valores tanto do 

trecho do rio Vouga, como das duas ribeiras. Um outro aspecto importante a retirar dos 

dados do gráfico refere-se ao facto da gama de valores máximos nos open plots nunca 

serem superiores à mediana dos valores do trecho do rio Vouga, nem das duas ribeiras. 

Assim, tal como se verificou para o parâmetro condutividade eléctrica, um influxo 

relevante das escorrências das áreas ardidas no rio Vouga deveria levar a um 

decréscimo do pH entre os pontos V1 e V2/3. Deste modo, pela análise gráfica, estes 

dados parecem sugerir que o incêndio não terá tido grande impacto, no que concerne ao 

parâmetro pH, no curso do rio Vouga dentro e a jusante da área ardida, nem nas duas 

ribeiras. No entanto, pela revisão bibliográfica, e segundo os autores Earl & Blinn (2003), 

visto que o período de colheita de amostras ter sido efectuado passados quase quatro 

meses após o incêndio, as amostras colhidas poderiam já estar a voltar às suas 

condições originais de pré-incêndio, não mostrando, deste modo, o efeito do incêndio na 

água. 

Mais uma vez, tal como se constatou para a condutividade eléctrica, existe uma diferença 

clara nos valores medianos entre as duas ribeiras, no entanto como possuem regimes 

hidrológicos distintos, não é possível compará-las com um eventual efeito do incêndio. 
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Figura 18: Perfil dos padrões temporais, do pH, máximos, mínimos e medianos no trecho do rio Vouga, nas 

duas ribeiras e nos open plots. 

 

 

A Figura 19 mostra as variações do pH ao longo do período de estudo para as quatro 

encostas ardidas. Os dados mostram que o parâmetro em causa varia muito de encosta 

para encosta, não existindo um padrão temporal notável em relação ao período após o 

incêndio. 

É de realçar que, quando se comparam os valores de pH obtidos para a encosta ardida, 

com os valores de precipitação (ver Figura 11) ocorridos na área de estudo, verifica-se 

que não há uma relação clara entre estes dois parâmetros. Neste sentido, realça-se que, 

aquando da precipitação ocorrida no início do mês de Janeiro, constatou-se uma 

diminuição dos valores de pH para os open plots 3 e 7, mas que aquando da chuva do 

mês de Abril, os dados mostram um aumento dos valores de pH para as quatro encostas 

ardidas. 

A ausência de valores para os tanques O.P. 4 e 9, nas primeiras três datas de 

amostragem, está relacionada com o facto de não ter havido escorrência suficiente 

nestas duas encostas. 
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Figura 19:  Variação temporal do pH nos open plots.. 

 

 

A Figura 20 mostra os padrões temporais do pH para os pontos de amostragem ao longo 

do trecho do rio Vouga. Em concordância com as diferenças (mostradas em valores 

medianos na Figura 18), há tendência para o pH nos pontos V1 e V4 serem inferiores aos 

dos restantes pontos. 

Os dados mostram que, ao longo dos cinco pontos de amostragem no rio Vouga, não 

existiu uma variação notória do pH, ao longo do período de estudo. Aliás, o 

comportamento deste parâmetro, em todos os pontos de amostragem no rio, foi muito 

semelhante, não sugerindo uma influência directa do incêndio neste parâmetro. 

Tal como aconteceu com os open plots, os dados mostraram não existir uma relação 

clara entre os eventos de precipitação e o pH, visto não se ter observado um padrão 

temporal notável entre estes dois parâmetros. No entanto, a análise ao valor de pH para 

o ponto V3, parece mostrar que este teve um comportamento idêntico sempre que se 

verificou um evento importante de chuva (ver Figura 11). Note-se que, tanto no início de 

Janeiro como no mês de Abril, datas dos eventos chuvosos, o valor de pH no ponto V3 

sofreu um aumento. 
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Mais uma vez, tal como já se tinha verificado com a condutividade eléctrica, o ponto V1 

apresentou um padrão comportamental distinto dos restantes pontos do rio Vouga. A 

análise aos dados reflecte, de um modo claro, que este ponto, em quase metade do 

período de estudo, apresentou valores inferiores de pH, quando comparados com os 

restantes locais de amostragem. Uma possível explicação para este padrão no ponto V1 

poderá dever-se a possíveis descargas poluentes, que terão ocorrido a montante deste 

local. 
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Figura 20: Variação temporal do pH no trecho do rio Vouga. 

 

 

A Figura 21 apresenta os valores obtidos para o pH nas duas ribeiras. É visível a 

diferença de comportamentos entre as duas ribeiras, mas como já foi referido 

anteriormente, isto poderá ter-se devido ao facto de uma ser superficial (ribeira 1) e da 

outra ser subterrânea (ribeira 2). Assim, quanto à ribeira 1 (Rb1) esta só apresenta 

caudal algum tempo após episódios de precipitação elevada, e daí só mostrarem valores 

de pH em algumas datas de colheita. 

Os dados revelam que, sempre que a ribeira 1 apresenta água no seu curso, o seu valor 

de pH tende a aumentar, com excepção da colheita do dia 28 de Março, em que se 

verificou um decréscimo muito acentuado do seu valor. Esta tendência para o aumento 
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do valor deste parâmetro pode ser justificada pelo facto da água desta ribeira ir 

incorporando sais que o solo possa conter. 

A análise ao comportamento deste parâmetro na ribeira 2 (Rb2), parece mostrar dois 

períodos distintos, em que no primeiro, até inícios de Janeiro, se verificou um decréscimo 

do seu valor, e, em que, no segundo, houve um aumento gradual, com tendência para 

estabilizar os valores até ao final do estudo. Este comportamento por parte da ribeira 2 

parece estar relacionada com grandes chuvadas, uma vez que os dados mostraram um 

aumento do seu valor após os eventos de precipitação ocorridos no final de Novembro e 

no início de Janeiro. Este comportamento é consistente com o facto de, após grandes 

chuvadas, se verificarem escorrências da área queimada, onde poderá ter havido 

arrastamento de cinzas. 
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Figura 21:  Variação temporal do pH nas duas ribeiras. 
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4.4. Fósforo Total  

 

A Figura 22 resume os valores medidos para o fósforo total nos vários pontos de 

amostragem ao longo deste estudo. Contrariamente ao que se tinha verificado para os 

parâmetros condutividade eléctrica e pH, os valores medianos do fósforo total obtidos nas 

encostas estudadas, são maiores que os valores, tanto dos cinco locais do rio Vouga, 

como das duas ribeiras. Portanto, esperava-se que o influxo das escorrências 

provenientes da área ardida no rio Vouga levasse a um aumento do fósforo total entre os 

pontos V1 e V2/3. 

Os dados mostram que o comportamento deste parâmetro é oposto ao que foi verificado 

tanto para a condutividade eléctrica como para o pH, podendo este acontecimento ser 

explicado pelo facto do fósforo total estar, maioritariamente, associado às partículas, ao 

passo que os outros dois parâmetros estão relacionados só com iões dissolvidos. 

Com excepção do ponto V1, em que se obtiveram valores máximos quase na gama dos 

valores máximos verificados na encosta ardida, os restantes pontos do trecho do rio 

Vouga apresentarem valores máximos que caem dentro da gama dos valores medianos 

dos obtidos nos open plots. 

É de realçar que, também para a ribeira 2, se esperaria que houvesse uma resposta 

idêntica à esperada para o ponto V2. No entanto, os dados mostram que a gama de 

valores medianos para este parâmetro na ribeira 2 é a mais baixa de todos os locais 

estudados. 

Mais uma vez, tal como se constatou para os parâmetros condutividade eléctrica e pH, 

existe um padrão comportamental diferente nos valores medianos entre as duas ribeiras, 

mas como possuem regimes hidrológicos distintos, mais uma vez não é possível 

compará-las com um possível efeito do incêndio. 
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Figura 22: Perfil dos padrões temporais, do Fósforo Total (mg/L), máximos, mínimos e medianos no trecho 

do rio Vouga, nas duas ribeiras e nos open plots. 

 

 

A Figura 23 mostra as variações do fósforo total ao longo do período de estudo para as 

quatro encostas ardidas. Os dados mostram, claramente, que é no open plot 3 onde, 

inicialmente, se obteve uma maior concentração de fósforo total, podendo dever-se, 

principalmente, ao facto da encosta apresentar um maior declive propiciando a erosão, e, 

assim, o arrastamento do fósforo, que estaria associado aos sedimentos presentes nos 

solos ardidos, por acção da escorrência. No caso do open plot 4 verifica-se um padrão 

comportamental semelhante, embora numa gama de valores médios de fósforo total 

inferior, ao verificado para o open plot 3. Tal pode-se justificar pelo facto desta encosta 

não apresentar um declive muito acentuado e, consequentemente, não se ter verificado 

um arrastamento tão grande de partículas nesta encosta. 

Para o caso do open plot 7, os dados parecem mostrar que, nos finais de Fevereiro e de 

Março, o aumento de fósforo total verificado para esta encosta poderá estar relacionado 

com uma possível libertação de sedimentos da superfície do solo ardido, como 

consequência de um provável episódio de erosão dos solos ocorrido após o incêndio. 

Este padrão comportamental também foi verificado para o open plot 9, e para o mesmo 

período. Aliás, como estas duas encostas se localizavam nas partes mais inferiores da 
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área ardida, eventualmente poderiam ter recolhido mais sedimentos, que estariam à 

superfície do solo.  

É de realçar, portanto, que os dados da Figura 23 mostram que os níveis de 

concentração do fósforo total na encosta ardida tendem a decrescer ao longo do período 

de estudo. Este acontecimento poderá ser explicado pelo facto do fósforo, ao ser 

libertado pelas cinzas, poder ter sido facilmente incorporado nos solos, ou ter sido 

perdido no transporte das cinzas durante, ou até mesmo após o incêndio, ou então ter 

sido perdido após os eventos de chuva que foram observados ao longo do período de 

amostragem, que conduziram à ocorrência de enxurradas e, como consequência, a 

possíveis episódios de erosão nos solos. 
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Figura 23:  Variação temporal do Fósforo Total (mg/L) nos open plots. 

 

 

A Figura 24 mostra os padrões temporais da concentração do fósforo total nos cinco 

pontos de amostragem ao longo do trecho do rio Vouga. Os dados mostram que, nos 

cinco locais alvo de amostragem, houve um comportamento semelhante entre si. Em 

concordância com os dados obtidos para os valores medianos do fósforo total (ver Figura 
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22), existe claramente um padrão comportamental idêntico verificado para os cinco locais 

de amostragem. 

Aliás, só se verificou um aumento dos valores da concentração do fósforo total no ponto 

V1 na amostragem realizada no final do evento chuvoso, ocorrido no início de Janeiro 

(ver Figura 11). Os dados parecem sugerir que este aumento da sua concentração 

poderá, em parte, estar relacionado com o evento chuvoso verificado na semana da 

colheita, que eventualmente poderia ter arrastado sedimentos que estariam a montante 

deste local. E, por outro lado, tendo em conta que o rio Vouga em Pessegueiro do Vouga 

apresenta cargas poluentes (ver Figura 7 e 8), este aumento da concentração do fósforo 

total poderá ser devido a possíveis descargas de águas residuais ou à lixiviação de solos 

de outras áreas (Spencer and Hauer, 1991). No entanto, os dados mostram que existe 

um efeito de diluição ao longo do trecho do rio Vouga, uma vez que a concentração do 

fósforo total no ponto V1 ao longo do período de estudo não mostrou mais nenhum 

extremo de concentração. 

No entanto, a figura mostra um pico na concentração do fósforo total nos cinco locais de 

amostragem do rio Vouga, após o evento chuvoso ocorrido nos inícios de Janeiro. Uma 

possível explicação poderá passar pelo facto de, como o fósforo está associado a 

partículas, o evento chuvoso poderá ter propiciado escorrência e, consequentemente, 

arrastamento de sedimentos (Tom Meixner, 2004; Johnson et al., 2007). Contudo, como 

os valores do fósforo total no ponto dentro (V2) e no final (V3) da área de estudo 

apresentaram um comportamento semelhante ao ponto localizado antes da área ardida 

(V1), os dados parecem sugerir que os efeitos que o incêndio poderia ter na qualidade da 

água não são muito notórios durante o período de estudo. 

Os dados mostraram uma tendência, no comportamento dos níveis do fósforo total, para 

se tornarem estáveis, a partir do mês de Março. No entanto, os valores obtidos no ponto 

V4 não foram consistentes com os verificados pelos autores Silva e Oliveira (2005), em 

que os níveis máximos de fósforo total no rio Vouga, medidos neste local, entre Abril de 

200 e Maio de 2004, foram de 0,2 mg/L, com uma gama média de 0,1 mg/L. 
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Figura 24: Variação temporal do Fósforo (mg/L) no trecho do rio Vouga. 

 

 

A Figura 25 apresenta os valores obtidos para o fósforo total nas duas ribeiras, ao longo 

do período de amostragem. O padrão comportamental entre estas duas ribeiras foi muito 

distinto, o que evidenciou, mais uma vez, que estamos perante duas ribeiras com 

regimes hidrológicos distintos e, portanto, pouco comparáveis. 

Quanto à ribeira 1, tal como já foi referido anteriormente, só houve escorrência suficiente 

para encher os frascos durante as semanas de elevada precipitação (ver Figura 11), visto 

tratar-se de uma ribeira com regime superficial. Aliás, quando comparada com os 

restantes pontos de amostragem no rio Vouga, incluindo a outra ribeira (Rb2), foi nesta 

ribeira onde se obtiveram os valores mais elevados para a concentração do fósforo total. 

Os dados mostram, igualmente, que após o evento de chuva ocorrido no mês de Janeiro, 

e em Abril, houve um aumento na sua concentração, seguido de uma inversão dos seus 

valores. Este padrão comportamental verificado nesta ribeira pode estar relacionado com 

o facto de, ter ocorrido acumulação de sedimentos nos períodos em que não se verificou 

chuva. Logo após um evento chuvoso estes sedimentos são libertados pela escorrência. 

O aumento na concentração do fósforo total poderá também estar relacionado com a 

presença de fertilizantes nos solos, uma vez que a ribeira 1 se localiza no seio de uma 

área agrícola. 
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Os dados referentes à ribeira 2 mostram que esta apresenta um padrão comportamental 

muito idêntico ao encontrado nos locais de amostragem ao longo do rio Vouga. Mais uma 

vez se verificou que, após o evento de chuva ocorrido no início de Janeiro (ver Figura 

11), houve um aumento na concentração de fósforo total. Uma vez que esta ribeira se 

localiza na área ardida, este aumento poderá ser justificado pela existência de um influxo 

relevante das escorrências desta área nesta ribeira, e que poderiam conter grandes 

quantidades de sedimentos libertados dos solos ardidos (Johnson et al., 2007). 
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Figura 25:  Variação temporal do Fósforo Total (mg/L) nas duas ribeiras. 

 

 

4.5. Nitratos  

 

A Figura 26 resume os valores medianos para os nitratos para os vários pontos de 

amostragem, ao longo deste estudo. Tal como se tinha verificado para os parâmetros 

condutividade eléctrica e pH, e contrariamente ao que se constatou para o fósforo total, 

os valores medianos de nitratos nos open plots são inferiores quando comparados com 

os obtidos para os cinco locais do rio Vouga e para a ribeira 1. No entanto, os dados 
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mostram que na ribeira 2, os valores medianos obtidos são semelhantes aos valores 

obtidos para os open plots na encosta ardida. 

 

Mais uma vez se esperaria que o influxo das escorrências provenientes da área ardida no 

rio Vouga levasse a uma diminuição do valor dos nitratos entre os pontos V1 e V2/3. De 

facto, os valores medianos a partir dos pontos V2 e V3 são inferiores ao valor mediano no 

ponto V1. No entanto, não se verifica uma clara alteração do valor da concentração de 

nitratos a jusante da área ardida, sendo os valores medianos dos pontos V4 e V5 

basicamente iguais aos pontos V2 e V3. 

Mais uma vez, tal como se constatou para todos os parâmetros anteriores (condutividade 

eléctrica, pH e fósforo total), existe uma diferença clara nos valores medianos entre as 

duas ribeiras, no entanto, como possuem regimes hidrológicos distintos, não é possível 

compará-las com um possível efeito do incêndio. 
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Figura 26: Perfil dos padrões temporais, dos Nitratos (mg/L), máximos, mínimos e medianos no trecho do rio 

Vouga, nas duas ribeiras e nos open plots. 
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A Figura 27 mostra as variações da concentração de nitratos ao longo do período de 

estudo nas quatro encostas ardidas. É de realçar que, quando ocorreram os eventos de 

chuva nos inícios de Janeiro e no mês de Abril (ver Figura 11), para os nitratos não se 

verificou nenhum padrão comportamental que reflectisse um possível efeito da 

precipitação. Neste sentido, e segundo Britton (2004), as perdas de nitratos após o 

incêndio vão decrescendo progressivamente com o aparecimento da vegetação e com o 

restabelecimento do ciclo de nutrientes nos solos e nas plantas. Deste modo, os dados 

são consistentes com estes autores, pois no período inicial do estudo, os valores obtidos 

para os nitratos eram bastante superiores, quando comparados com os obtidos em 

meados do período de colheita. A Figura AI – 5, presente no Anexo I, é uma imagem 

esclarecedora do rápido crescimento da vegetação na área ardida. 
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Figura 27:  Variação temporal dos Nitratos (mg/L) nos open plots. 

 

 

A Figura 28 mostra os padrões temporais da concentração de nitratos para os pontos de 

amostragem ao longo do trecho do rio Vouga. É notório que, no período inicial de 

amostragem, os seus valores eram bastante elevados, quando comparados com os 

valores obtidos para as encostas, rondando os 10 mgNO3
-/L e que ao longo do período 

de amostragens se verificou um decréscimo, obtendo-se uma média de valores na ordem 
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dos 5 mgNO3
-/L. Este acontecimento poderá ser explicado pela variação sazonal que 

ocorre num qualquer rio. Ou seja, no Outono é normal que os níveis de nitratos sejam 

mais elevados, isto porque as primeiras chuvas arrastam consigo nutrientes que estariam 

nos solos de toda a Bacia do rio Vouga e que, eventualmente, se teriam acumulado ao 

longo do período seco. Assim, com a “lavagem” dos solos, e com o aumento do caudal 

escoado pelo rio, como consequência do Inverno, os teores de nitratos tendem a diminuir. 

É de realçar que, após o evento de precipitação ocorrido no início de Janeiro (ver Figura 

11) houve um acréscimo do valor da concentração dos nitratos no rio Vouga, seguido de 

uma diminuição ao longo do período de estudo (Spencer et al., 2003). 

Em conformidade com as diferenças, relativas aos valores medianos mostradas na 

Figura 26, há tendência para a concentração de nitratos ser mais elevada no ponto V1 do 

que nos outros pontos, mostrando deste modo que o rio Vouga, em Pessegueiro do 

Vouga, apresenta importantes focos de poluição. 
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Figura 28: Variação temporal dos Nitratos (mg/L) no trecho do rio Vouga. 

 

 

A Figura 29 apresenta os valores obtidos para a concentração de nitratos nas duas 

ribeiras. Quanto à ribeira 1, que se localiza fora da área de estudo, mais uma vez só 
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houve escorrência suficiente para encher os frascos durante as semanas de muita chuva, 

visto tratar-se de uma ribeira com regime superficial. É de realçar que, no que se refere à 

ribeira 2, a análise da água no mês de Dezembro não detectou presença de nitratos. 

Mais uma vez, os dados mostram que as duas ribeiras apresentam padrões 

comportamentais muito distintos, e dado que possuem regimes hidrológicos diferentes, 

não poderão ser alvo de comparação entre elas. 

No que diz respeito à ribeira 1, após um decréscimo do valor da concentração de nitratos 

num período inicial, verificou-se um aumento, seguido de uma estabilização, num 

segundo período de amostragens. Isto poderá estar relacionado com o facto desta ribeira 

poder drenar áreas agrícolas, fazendo com que os níveis deste parâmetro sofram um 

aumento na sua concentração. 

Relativamente à ribeira 2, nota-se que existe uma diminuição no padrão comportamental 

ao longo do período de estudo (Binkley et al., 2004). No entanto, na primeira colheita, os 

níveis deste parâmetro estavam mais elevados quando comparados com os valores nas 

restantes datas. Tendo em conta que esta ribeira se localiza dentro do perímetro da área 

ardida, uma possível explicação para este valor poderá ficar a dever-se à solubilização 

dos nitratos disponíveis nos solos, como consequência da água dos primeiros eventos de 

precipitação, ocorridos no final de Novembro (ver Figura 11). O facto de, nas restantes 

colheitas de amostras, neste local, se verificar um decréscimo no valor da concentração 

deste parâmetro, parece mostrar que terá ocorrido uma lavagem pela precipitação e uma 

não reposição durante este período. Para esta ribeira, o valor médio verificado para a 

concentração de nitratos foi bastante inferior ao detectado na ribeira 1, mas por seu 

turno, bastante idêntico ao encontrado para os open plots presentes na encosta ardida. 

Por este facto, os dados parecem mostrar que a ribeira 2 poderá ter sido afectada pelos 

efeitos do incêndio de Pessegueiro do Vouga. 
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Figura 29:  Variação temporal dos Nitratos (mg/L) nas duas ribeiras. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 

 

Os resultados obtidos ao longo deste estudo permitem tecer uma série de considerações 

acerca dos efeitos que um incêndio florestal poderá exercer na qualidade da água 

superficial numa área ardida situada na bacia hidrográfica do rio Vouga. 

Ao longo do período de amostragem constatou-se que o regime hidrológico das duas 

ribeiras seleccionadas era diferente, causando assim uma dificuldade acrescida ao 

estudo, uma vez que estas apresentavam regimes hidrológicos distintos, pelo que seriam, 

logo à partida, pouco comparáveis. Quanto à primeira ribeira (Rb1), encontrava-se a 

montante da zona ardida e é caracterizada por apresentar um carácter superficial, no 

sentido em que só houve escorrência suficiente para encher os frascos durante as 

semanas de muita chuva. Já no que se refere à ribeira 2 (Rb2), situava-se no perímetro 

da zona ardida verificando-se que houve sempre escorrência suficiente para a recolha 

das amostras, uma vez que se tratava de uma ribeira de regime subterrâneo, excepto 

após períodos secos. Esta segunda ribeira, embora pouco profunda, devido à sua 

origem, ao longo do seu percurso, vai interagindo com o solo e formações geológicas, 

dissolvendo e incorporando substâncias, sendo por isso mais mineralizada do que uma 

água superficial. A escolha destas duas ribeiras teve como finalidade verificar qual o 

efeito que um incêndio teria numa ribeira cujo percurso atravessasse uma área ardida, 

em oposição a uma outra que marginava a área ardida. 

Não obstante o estudo realizado para as duas ribeiras tinha incidido sobre vários 

parâmetros de qualidade, os dados não puderam ser comparados entre si, tal como seria 

de esperar se se tratassem de regimes hidrológicos idênticos. 

Um outro aspecto que se detectou ao longo do estudo foi o facto de não se ter registado 

escorrência suficiente para os tanques dos open plots 4 e 9, não havendo, por isso, 

recolha de amostra durante as primeiras três datas de amostragem. 

 

Há que evidenciar que o incêndio teve lugar em Agosto de 2007 e que o primeiro 

episódio de precipitação se verificou em Outubro do mesmo ano, mas que, devido à sua 
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pouca intensidade e duração, a sua ocorrência não foi tida em conta como de grande 

importância. Neste sentido, este episódio de chuva foi considerado não relevante para as 

perdas de nutrientes e para os eventos de erosão na encosta em estudo. Ao longo do 

período de amostragem foram detectados quatro importantes eventos de chuva, sendo o 

primeiro no final de Novembro (75 mm), o segundo no início de Janeiro (com uma média 

de 85 mm), o terceiro durante o mês de Abril (média de 94 mm) e o último nos finais do 

mês de Maio (73 mm). 

Os eventos de precipitação ocorridos no início do mês de Janeiro e o de meados do mês 

de Abril foram responsáveis pela subida no nível da água do rio Vouga, registado no 

ponto V4. Estas ocorrências de precipitação para além de influenciarem o caudal do rio 

Vouga, também contribuíram para o aumento da quantidade de água recolhida nos open 

plots instalados na encosta ardida. 

No que se refere à quantidade de água recolhida pelos bidões localizados na área ardida, 

verificou-se que foi na encosta 4 que menos água se colheu, o que poderá dever-se ao 

facto deste terreno apresentar um declive bastante acentuado, facilitando, deste modo, o 

transporte de grandes quantidades de sedimentos, de matéria orgânica e de cinzas pela 

encosta ardida abaixo, como resultado da erosão dos solos. Estes sedimentos 

provocaram o entupimento dos filtros, impedindo por isso que a água entrasse nas 

mangueiras. Os filtros tiveram como finalidade fazer barreira aos sedimentos, cinzas e 

mais partículas que, eventualmente, poderiam estar presentes na superfície do solo e 

que, como consequência das enxurradas ocasionadas pela precipitação, e pela acção da 

gravidade, foram transportados pela encosta abaixo. Esta barreira serviu, principalmente, 

para que estes sedimentos não entrassem nas mangueiras e, consequentemente, as 

entupisse, levando a que, deste modo, as águas das enxurradas não enchessem os 

respectivos bidões, contribuindo assim para a ocorrência de erros experimentais. 

 

Os valores medianos tanto da condutividade eléctrica, como do pH e dos nitratos obtidos 

nas quatro encostas estudadas foram inferiores aos valores obtidos para o trecho do rio 

Vouga. Assim, seria de esperar que um influxo das escorrências provenientes da área 

ardida, no rio Vouga, levasse a um decréscimo destes três parâmetros entre os pontos 

V1 e V2/3. Deste modo, os dados parecem sugerir que o incêndio não terá tido grande 

impacto, no que concerne aos parâmetros condutividade eléctrica, pH e nitratos, neste 

curso do rio dentro e a jusante da área ardida. No entanto, pela revisão bibliográfica, e 
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segundo os autores Earl & Blinn (2003), visto que o período de colheita de amostras 

ocorreu passados quase quatro meses após o incêndio, as amostras que se colheram 

poderiam já estar a voltar às suas condições originais de pré-incêndio, não mostrando, 

deste modo, o efeito do incêndio florestal na qualidade da água. 

Uma vez que a condutividade eléctrica, o pH e os nitratos se referem a iões dissolvidos, 

era de esperar que o padrão comportamental dos seus valores medianos fosse bastante 

idêntico. No entanto, visto que o fósforo total está associado a partículas, para além dos 

iões dissolvidos, era de esperar que este apresentasse um padrão comportamental 

oposto ao verificado para os restantes três parâmetros. Deste modo, contrariamente ao 

que se verificou para os parâmetros condutividade eléctrica, pH e nitratos, os valores 

medianos do fósforo total obtidos nas encostas estudadas, são maiores do que os 

valores dos cinco locais de amostragem do rio Vouga. Embora o padrão comportamental 

seja oposto ao dos restantes três parâmetros, esperava-se, na mesma, que o influxo das 

escorrências provenientes da área ardida no rio Vouga influenciasse a concentração de 

fósforo total entre os pontos V1 e V2/3. 

 

Tal como já se verificou para a condutividade eléctrica, para o pH e para os nitratos, o 

ponto V1 do rio Vouga possuiu um padrão comportamental distinto dos restantes pontos 

do rio Vouga. A análise aos dados reflectiu, de um modo claro, que este ponto, para o 

parâmetro condutividade eléctrica e nitratos, se apresentou mais elevado quando 

comparado com os restantes locais do rio Vouga. Ao passo que o pH, em quase metade 

do período de estudo, apresentou valores inferiores, quando comparados com os 

restantes locais de amostragem. Uma possível explicação para este padrão no ponto V1 

poderá estar relacionada com possíveis descargas poluentes, que terão ocorrido a 

montante deste local. 

Já para o fósforo total, só se verificou um desvio no padrão comportamental do ponto V1 

numa única data de amostragem, realizada no final do evento chuvoso ocorrido no início 

de Janeiro. Este evento chuvoso, eventualmente, poderia ter arrastado sedimentos (Tom 

Meixner, 2004; Johnson et al., 2007) que estariam a montante deste local. Mas, tendo em 

conta que rio Vouga, em Pessegueiro do Vouga, apresenta cargas poluentes, este 

aumento da concentração do fósforo total poderia ser devido a possíveis descargas de 

águas residuais ou à lixiviação de solos de outras áreas (Spencer and Hauer, 1991). 
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No que se refere às ribeiras, para o parâmetro condutividade eléctrica, o valor mediano 

da ribeira na área não ardida, Rb1, foi semelhante aos valores das encostas ardidas, 

enquanto que o da ribeira na área de estudo, Rb2, foi análogo aos valores dos pontos V2 

e V5. Já para o pH, o valor mediano registado para a ribeira 1 caiu na gama do valor V4 

do rio Vouga, ao passo que para a ribeira 2 o seu valor foi o mais elevado dos três tipos 

de locais de amostragem. Relativamente ao fósforo total, os valores medianos verificados 

na ribeira 1 situaram-se acima da gama dos valores medianos do rio Vouga, mas abaixo 

da gama dos open plots. Já para a ribeira 2, para este mesmo parâmetro, os seus valores 

obtidos foram os mais baixos dos três tipos de locais de amostragem. Foi só para os 

nitratos que se verificou que os valores medianos da ribeira 2 caíram na gama mediana 

dos valores das encostas ardidas. Já a ribeira 1 apresentou valores medianos muito 

próximos dos verificados para o rio Vouga. 

Sempre que a ribeira 1 apresentou água no seu curso, o valor de pH tendeu a aumentar, 

à excepção da colheita do dia 28 de Março, onde se verificou um decréscimo muito 

acentuado do seu valor. Esta tendência para o aumento do valor deste parâmetro poderá 

estar relacionada com o facto da água desta ribeira ir incorporando sais que o solo possa 

conter. 

Os dados mostram que, após o evento de chuva ocorrido no mês de Janeiro e em Abril, 

houve um aumento na concentração de fósforo total para a ribeira 1, seguido de uma 

inversão dos seus valores. Este padrão comportamental verificado nesta ribeira pode ter 

relação com o facto de ocorrer acumulação de sedimentos nos períodos em que não se 

verificou chuva, e, logo após um evento chuvoso estes sedimentos são libertados pelas 

escorrências. Convém notar que a ribeira 1 se localiza no seio de uma área agrícola e 

que o aumento na concentração do fósforo total e dos nitratos poderá também estar 

relacionado com o facto desta ribeira poder drenar áreas agrícolas e, com isto, escoar 

fertilizantes dos solos. 

É de realçar que, também para a ribeira 2, se esperaria que houvesse uma resposta 

idêntica à esperada para o ponto V2. No entanto, ao longo do período de amostragem, o 

decréscimo da condutividade eléctrica verificado na ribeira 2 durante as primeiras três 

amostragens, pode indicar um efeito de incêndios (Earl & Blinn, 2003), nomeadamente 

pela mistura com escorrências superficiais. Após o evento de chuva ocorrido no início de 

Janeiro, houve um aumento na concentração de fósforo total para a ribeira 2. Uma vez 

que esta ribeira se localizava na área ardida, este aumento poderia ser justificado pela 

existência de um influxo relevante das escorrências, desta área na ribeira, e que 
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poderiam conter grandes quantidades de sedimentos libertados dos solos ardidos 

(Johnson et al., 2007). No entanto, os dados mostram que a gama de valores medianos 

para este parâmetro na ribeira 2 é a mais baixa de todos os locais estudados. 

Ainda no que se refere à ribeira 2, os dados mostraram que existe uma diminuição no 

padrão comportamental dos nitratos ao longo do período de estudo (Binkley et al., 2004). 

Este padrão poderá ter-se devido à sua lavagem pela precipitação e à não reposição 

durante este período. Para esta ribeira, o valor médio verificado para a concentração de 

nitratos foi bastante inferior ao detectado na ribeira 1, mas por seu turno, bastante 

idêntico ao averiguado para os open plots presentes na encosta ardida. Por este facto, os 

dados parecem mostrar que a ribeira 2 poderá ter sido afectada pelos efeitos do incêndio 

de Pessegueiro do Vouga. 

Tal como se constatou, existe uma diferença clara nos valores medianos entre as duas 

ribeiras, para os quatros parâmetros em estudo, uma vez que possuem regimes 

hidrológicos distintos, e como tal não foi possível compará-las com um possível efeito do 

incêndio. 

 

Os dados obtidos, ao longo deste estudo, não parecem mostram grandes impactos do 

incêndio ocorrido em Pessegueiro do Vouga na qualidade da água do trecho do rio 

Vouga. Já no que se refere à ribeira 2, os dados parecem sugerir que existem alguns 

efeitos provenientes do incêndio florestal. No entanto, pela revisão bibliográfica, 

facilmente nos deparamos com grandes impactos dos incêndios num curso de água. 

Uma possível explicação pelo facto de não termos obtido resultados tão notórios poderá 

provir pelo facto do incêndio, por um lado, ter sido de pequenas dimensões quando 

comparado com as dimensões e caudais do rio Vouga, e por outro por ter abrangido uma 

área muito inferior à que os vários autores descreveram nos seus artigos. Um outro 

aspecto muito relevante reside no facto de as nossas amostragens só se terem iniciado 

dois meses após o final do incêndio e pelo facto de não termos colhido água das 

primeiras chuvas ocorridas após o fogo. 
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ANEXOS 

Anexo I: Amostragem na encosta da área ardida de Pessegueiro do Vouga 

 

 

Figura A.I – 1:  Vista geral da área ardida em Pessegueiro do Vouga. 

 

 

Figura A.I – 2: Posicionamento de um open plot (O.P. 7-3 e 8-3) na área ardida em estudo. 



 

Figura A.I – 3:  Posicionamento de um open plot (O.P. 1-4 e 2-4) na área ardida em estudo. 

 

 

 

Figura A.I – 4: Posicionamento de um open plot (O.P. 3-7 e 4-7) na área ardida em estudo, Pessegueiro do Vouga. 
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Figura A.I – 5:  Posicionamento de um open plot (O.P. 5-9 e 6-9) na área ardida em estudo. Imagem esclarecedora do 

crescimento da vegetação na área em estudo. 

 

 

 

Figura A.I – 6: Saída das duas mangueiras, que se vão ligar a dois bidões, e a respectiva rede. 

 



Anexo II: Locais de Amostragem ao longo do rio Vouga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.II – 1:  Primeiro local de amostragem no Rio Vouga, a montante da área ardida (V1). 

 

 

  

Figura A.II – 2: Segundo local de amostragem no Rio Vouga, a meio da área ardida (V2). 
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Figura A.II – 3:  Terceiro local de amostragem no Rio Vouga, final da área ardida (V3). 

 

 

  

Figura A.II – 4:  Quarto local de amostragem no Rio Vouga, a jusante da área ardida, lado direito da margem (V4). 

 

 



 

Figura A.II – 5: Quinto local de amostragem no Rio Vouga, a jusante da área ardida, lado direito da margem (V5). 
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Anexo III: Amostragem nas duas ribeiras 

 

  

Figura A.III – 1: Ribeira número 1 (Rb1) localizado a montante da área ardida. 

 

 

 

Figura A.III – 2: Ribeira número 2 (Rb2) localizado a meio da área ardida. 



Anexo IV: Mapas da Bacia Hidrográfica do Rio Vouga. 

 

 

Figura A.IV – 1:  Mapa da Bacia Hidrográfica do rio Vouga, com a respectiva sinalização de Sever do Vouga. (Fonte: 
http://www.ccdrc.pt/regiao/bacias-hidrograficas/vouga) 
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Figura A.IV – 2:  Índices de temperatura média anual para a Bacia Hidrográfica do Rio Vouga. (Fonte: 
http://www.ccdrc.pt/regiao/bacias-hidrograficas/vouga) 

 

 

Figura A.IV – 3:  Índices de humidade média anual para a Bacia Hidrográfica do Rio Vouga. (Fonte: 
http://www.ccdrc.pt/regiao/bacias-hidrograficas/vouga) 

 



 

 

Figura A.IV – 4: Níveis dos diferentes riscos actuais de erosão para a Bacia Hidrográfica do Rio Vouga. (Fonte: 
http://www.ccdrc.pt/regiao/bacias-hidrograficas/vouga) 
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Anexo V: Formulários de campo 

Tabela A.V – 1: Formulário para os O.P. em Pessegueiro do Vouga. 

 C.E. pH 

O.P. 4   

O.P. 7   

O.P. 9   

O.P.3   

EROSFIRE monitoring site code: E-ms Pessegueiro do Vouga  

EROSFIRE monitoring site readout code: E-ms    P.V       -rout  

Date (dd-mm-yy) Observers: 

Plot code  Runoff  
volume (ml) or water height (cm) 

Runoff sampling 

  E-ms P.V –rout     -OP1 – 4  
-rs1 [   ]  / -rs2 [   ]   / -rs3[   ]              

 
OP1 - 4 
 

remarks 

  E-ms P.V –rout     -OP2 – 4  
-rs1 [   ]  / -rs2 [   ]   / -rs3 [   ]              

 
OP2 - 4 
 

remarks  

  E-ms P.V –rout     -OP3 – 7  
-rs1 [   ]  / -rs2 [   ]   / -rs3 [   ]              

 
OP3 - 7 
 

remarks  

  E-ms P.V –rout     -OP4 – 7  
-rs1 [   ]  / -rs2 [   ]   / -rs3 [   ]              

 
OP4 - 7 
 

remarks  

  E-ms P.V –rout     -OP5 – 9  
 -rs1 [   ]  / -rs2 [   ]   / -rs3 [   ]              

 
OP5 - 9 
 

remarks  

  E-ms P.V –rout     -OP6 – 9  
-rs1 [   ]  / -rs2 [   ]   / -rs3 [   ]              

 
OP6 - 9 
 

remarks  

  E-ms P.V –rout     -OP7 – 3  
-rs1 [   ]  / -rs2 [   ]   / -rs3 [   ]              

 
OP7 - 3 
 
 remarks  

  E-ms P.V –rout     -OP8 – 3  
-rs1 [   ]  / -rs2 [   ]   / -rs3 [   ]              

 
OP8 - 3 
 

remarks  

REMARKS 



 

Tabela A.V – 2:  Formulário para o rio Vouga. 
Fieldform Rio Vouga  Date:       

   Persons:       

   Lab-date:       

V1             Photo:     

Field observations, Commentes:           Time:     

Weather:                  

   EC:          

   pH:          

V2             Photo:     

Field observations, Commentes:           Time:     

Weather:                  

   EC:          

   pH:          

V3             Photo:     

Field observations, Commentes:           Time:     

Weather:                  

   EC:          

   pH:          

V4             Photo:     

Field observations, Commentes:           Time:     

Weather:                  

   EC:          

   pH:          

V5             Photo:     

Field observations, Commentes:           Time:     

Weather:                  

   EC:          

   pH:          

 

 

Tabela A.V – 3:  Formulário para as Ribeiras. 

Date:   Persons:  

Rb1   Time: @SP = at Sampling Point   

General observations:        



Efeitos de incêndios sobre a qualidade da água em á reas florestais  
 
Discharge:   Highest water level:   

Photo nr.:       

Observations:   Leaves @SP None/ some/ a lot/ full 

   Branches @SP None/ some/ a lot/ full   

   Ashes @SP None/ some/ a lot/ full   

Water samples:   cm     

Lowest 1       

  2       

  3       

  4       

Highest 5       

Rb2 
    @SP = at Sampling Point   

General observations:        

    Highest water level:   

Photo nr.:       

Observations:   Leaves @SP None/ some/ a lot/ full 

    Branches @SP None/ some/ a lot/ full   

    Ashes @SP None/ some/ a lot/ full   

Discharge   Volume    

10 Sec. interval 1       

  2       

  3       

  4       

 

 


