PROCESSOS DE EROSÃO HÍDRICA NA SERRA DA FOLGOSA (MAIA)
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Introdução

Resultados

Os processos de erosão hídrica contribuem de forma muito eficiente no
transporte de sedimentos em vertentes sujeitas a perturbação, como por
exemplo, aquelas sujeitas a incêndios florestais. Vários estudos têm
demonstrado a importância destes processos como fator de perda, e de
capacidade produtiva dos solos, em especial nas regiões subhúmidas e
semiáridas dos países Mediterrâneos. Considerando que as projeções ambientais
globais indicam que os sistemas climáticos e hidrológicos estarão sujeitos a
mudanças importantes nas próximas décadas, urge a necessidade de aplicação
de programas que visem medidas mais eficazes de prevenção e controle face aos
problemas relacionados com a erosão hídrica, em especial, nas áreas afetadas
por incêndios florestais, que pela destruição do coberto vegetal, tendem a
ampliar a eficácia dos processos erosivos.

Os resultados sugerem valores de perda de solo não negligenciáveis. Verificou-se
um aumento substancial de elementos grosseiros, traduzido pelo aumento do
número de clastos com diâmetro superior a 1 cm, em especial nas caixas
colocadas em setores da vertente com maior declive (figuras 1 e 2), e uma
redução da fração silto-argilosa, o que indica uma ação erosiva particularmente
intensa na vertente.
Caixa 1 (Cx_1) fotografia tirada a 18/11/2020

Caixa 1 (Cx_1) fotografia tirada a 07/04/2021

Objetivos
No trabalho apresentado pretende-se analisar as principais alterações ocorridas
na camada edáfica superficial, numa vertente recentemente incendiada, na
serra da Folgosa (Maia), considerando a presença de elementos grosseiros e a
granulometria do solo.

Área de Estudo

Caixa 2 (Cx_2) fotografia tirada a 12/12/2020

Caixa 2 (Cx_2) fotografia tirada a 07/04/2021

A área de estudo é constituída, do ponto de vista litológico, pelos
metassedimentos, que se caraterizam por xistos verdes, cinzentos, silicoscarbonosos com intercalações do topo para a base de quartzitos escuros,
quartzitos claros e níveis espessos de ampelitos e liditos. O material mais
recente corresponde a sedimentos constituídos principalmente por saibros
grosseiros, com calhaus angulosos, areias finas, micáceos argilosos e argila grés,
argiloso grosseiro e argilas.

Fig. 2 - Fotografia das caixas instaladas.

Fig. 1 - Localização da área de estudo.
Fig. 3 - Evolução do número de clastos superiores a 1 cm de diâmetro na camada superficial edáfica.

Metodologia
Foram instaladas 3 parcelas de erosão, com uma dimensão de 150 cm por 150 cm, em
diferentes setores de uma vertente, com declives de 5º (caixa 3), 11º (caixa 1) e 14º
(caixa 2). O período de monitorização iniciou-se em outubro de 2020 e cessou em abril
de 2021.
Foi feita a análise granulométrica da camada edáfica superficial, no inicio e no
final do período de monitorização. As amostras foram reduzidas a um peso que
oscilou entre 200 e 300 gramas, sendo posteriormente secas em estufa, a uma
temperatura entre 60 e 70°C, durante pelo menos 12 horas. Depois de secas,
foram submetidas a um processo de peneiramento durante 10 minutos, induzido
por um agitador a 70/80 vibrações por minuto. Para a classificação das
diferentes frações foi utilizada a escala de Wentworth. A fração fina corresponde
à soma dos elementos de dimensão inferior a 0,063mm (fração silto-argilosa).
Foram ainda contados todos os clastos com um diâmetro superior a 1 cm ao longo do
período de monitorização, para as 3 caixas de erosão, identificados macroscopicamente,
na camada edáfica superficial.

Conclusão
Ainda que, numa fase inicial, o estudo sugere que os processos de erosão hídrica
contribuem de forma significativa para a perda de solo, evidenciado pelo
aumento do número de clastos de diâmetro superior a 1 cm, e pela redução
substancia da fração silto-argilosa. Estas mudanças verificadas ao longo do
período de monitorização foram verificadas nas caixas identificadas como 1
(Cx_1) e 2 (Cx_2), instaladas nos setores da vertente de declives mais elevados,
11º e 14º, respetivamente. Por outro lado, na caixa instalada no setor da vertente
de menor declive, 5º (Cx_3), verificou-se um aumento da fração silto-argilosa,
não se verificando alteração no número de clastos de diâmetro superior a 1 cm.
O estudo sugere perdas de solo significativas por ação hídrica, relacionada com
um escoamento difuso, ao longo da vertente.
O incêndio florestal, ao destruição grande parte da vegetação arbustiva e herbácea, terá
permitido uma maior exposição do solo à ação erosivo, aumento, desta forma, a
suscetibilidade da vertente à ação erosiva.

