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Introdução
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Incêndios x Solo
Enquanto ocorre a queima, a cobertura

vegetal e a camada orgânica são

esgotadas, e o solo mineral é aquecido,

resultando em mudanças nas

características físicas, químicas,

mineralógicas, e propriedades biológicas

do solo

No solo, os impactos dos incêndios

podem ser imediatos ou prolongarem-se

no tempo, provocando alterações em suas

propriedades

O objetivo deste trabalho foi avaliar as 

modificações dos solos sob o impacto 

do fogo ao longo do tempo, 

comparando áreas ardidas e não 
ardidas



Área de estudo
Distrito:

Bragança

Freguesias:

Soutelo (ST)

Parâmio (PR)

Quintela de 
Lampaças (QL) 

Extensão e severidade;
Tipo de solo;

Zona climática;
Topografia



Metodologia

Soutelo

• Ardida em 2015

• Leptossolos dístricos órticos de xistos e 
rochas afins

Parâmio

• Ardida em 2016

• Leptossolos dístricos órticos de magmáticos
e gneisses blastomynolíticos

Quintela de Lampaças

• Ardida em 2017

• Leptossolos úmbricos de xistos e rochas
afins

Vegetação: Matos densos
(COS)

Todas as áreas situam-se na
Terra Fria (T média anual < 
12°C)

Incêndios ocorreram no 
verão, e apresentaram
severidade elevada

Colheita de amostras em 4 
pontos aleatórios, zonas 
ardidas e não ardidas
Prof. 0-5 cm e >5 cm.

Ardida e 
Não ardida

Ardida e 
Não ardida

Ardida



Resultados
0-5 cm

> 5 cm

Devido a maior ocorrência de erosão após o fogo, perdem-se as partículas mais finas e por 
isso os solos podem adotar uma textura mais grosseira.



Resultados
Dap – camada superficial 

(0-5 cm)

Porosidade – camada
superficial (0-5 cm)

A dap do solo aumenta posteriormente ao fogo, fenômeno que está diretamente
relacionado com a diminuição da porosidade, devido a dispersão dos agregados pelo

impacto das gotas das chuvas e obstrução dos poros pelas cinzas. Dessa forma, há 
diminuição da infiltração e aumento do escoamento superficial e erosão.



Resultados
Capacidade máxima para a 

água (0-5 cm)
Capacidade de campo 

(0-5 cm)

Comparando as propriedades CMA e CC, verificar-se um padrão semelhante de variação
entre as áreas amostradas, associáveis aos elevados teores de matéria orgânica das 

áreas amostradas, com maiores valores registrados nas áreas não ardidas.



Resultados

Matéria orgânica (0-5 cm) Matéria orgânica (>5 cm)

Na profundidade >5 cm os teores de MO são inferiores aos da camada superficial, e no 
decorrer dos anos após o incêndio o percentual de MO foi diminuindo. O efeito do fogo

sobre a MO do solo está muito dependente, entre outros fatores, do tipo e da 
intensidade do fogo, da humidade do solo, do tipo de solo e da natureza dos materiais

que foram ardidos. (González-Pérez et al., 2004).



Resultados

pH H2O (0-5 cm) pH H2O (>5 cm)

Nas três áreas de estudo, os valores de pH incluindo as áreas ardidas e não ardidas
apresentaram diferenças significativas. Os Resultados do pH tendem para ácidos, com 

aumento após o fogo na camada superficial em Soutelo e diminuição por outro lado em
Parâmio. Em profundidade, o pH nas áreas ardidas foi maior.



Resultados
Fósforo extraível P2O5

(0-5 cm)
Fósforo extraível P2O5

(>5 cm)

Na camada superficial, nota-se uma diminuição devido à ocorrência da mineralização do 
fósforo a partir das formas orgânicas, que tende a ficar depositado nas cinzas. Essa 
diminuição é significativa em Soutelo. Em profundidade, os teores de fósforo são

significamente menores em Parâmio e Soutelo, classificados como baixos assim como
Quintela.



Resultados
Potássio extraível K2O

(0-5 cm)
Potássio extraível K2O

(>5 cm)

Para este parâmetro, nota-se que o teor de potássio extraível diminuiu em profundidade
(>5cm), explicadas pelas elevadas temperaturas que o solo atingiu. Na camada

superficial, verificar-se flutuações nos teores dentre as áreas estudadas, possivelmente
afetados também pelos fenômenos de lixiviação.



Resultados
Alumínio de troca (Al3+) 

(0-5 cm)
Alumínio de troca (Al3+) 

(>5 cm)

Os teores de alumínio de troca são muito parecidos dentro de cada área de estudo. 
Apenas em Soutelo na profunidade >5cm que a área ardida apresentou aumento nesse

parâmetro.



Resultados
Acidez de troca

(0-5 cm)
Acidez de troca

(>5 cm)

A acidez do solo tende a diminuir após as queimadas, uma vez que a MO é ardida e 
várias das substâncias nela contida são liberadas em formato de óxidos, restando os
carbonatos, que normalmente apresentam uma reação alcalina. Houve uma ligeira

diminuição da acidez na camada superficial. 



Resultados
Soma de Bases de Troca

(0-5 cm)
Soma de Bases de Troca

(>5 cm)

Verificou-se uma diminuição para as áreas ardidas neste parâmetro, significativo para a 
camada superficial em Parâmio. Os menores valores foram registrados para Quintela de 

Lampaças



Resultados
Capacidade de Troca

Catiónica efetiva (0-5 cm)
Capacidade de Troca

Catiónica efetiva (>5 cm)

O padrão de variação da CTCe não é similar no decorrer do tempo. Os menores valores foram 
registrados para Quintela. Devido a destruição da MO, a capacidade dos catiões

permanecerem retidos no complexo adsorvente é dimunuída, o que os deixa mais aptos a 
serem lixiviados em profundidade no perfil do solo, ou pela água, conduzindo à um 

empobrecimento do solo em nutrientes. 



Resultados
Grau de Saturação de Bases 

(0-5 cm)
Grau de Saturação de Bases 

(>5 cm)

A diminuição do GSB, verificada de forma mais expressiva em Soutelo, decorre do 
decréscimo da soma das bases de troca e da elevada acidez de troca no solo, que 

ocorreu ao longo do tempo após os incêndios. 



Avaliação global dos impactos
do fogo

Referência: áreas não ardidas. 
Após dois (PR) e três anos (ST) 

os efeitos do fogo ainda são
visíveis em algumas 

propriedades: MO, Fósforo, 
Potássio, na soma de bases de 

troca, CTC, GSB, CMA, CC.
Apenas o pH e o Al+3

mostraram valores
significamente maiores pós-

fogo. 



Conclusão

A camada superficial teve uma recuperação um pouco mais rápida, 
interpretado como consequência da atividade biológica e os processos de 

intemperismo que são mais fortes na superfície. 

Na área mais recentemente ardida esses valores são ainda menos favoráveis
do que nas áreas com períodos de recuperação de até dois anos

Os resultados sublinham a complexidade dos processos de recuperação dos 
solos queimados e a necessidade de medidas de mitigação.

Embora com diferenças locais, as características dos solos das áreas ardidas
apresentam valores menos favoráveis à qualidade do solo em comparação

com as correspondentes áreas não ardidas. 
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