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Incendios forestais (ano 2017 ata 15.oct.)



Clima mediterráneo
Condicións propicias para os incendios

• Outubro-Maio (hemisferio norte): temperaturas mornas e precipitacións 
abondas (condicións axeitadas para producción de biomasa)

• Xuño-Agosto: seca importante (facilidade para

• facer combustible a biomasa, risco de ignicións)



Incendios na cunca mediterránea (2000-2010)



Fases píricas de Bowman,D. (2011)



Fase pírica B
Incendios naturais biosféricos

• Incendios sen intervención humana

• Os primeiros coñecidos:

• Hai 400 millóns de anos (Silúrico)

• Posiblemente foron factores

• importantes da evolución dos

• ecosistemas (como no caso do

• xénero Pinus)



Fase pírica C
Ignicións  naturais e humanas

• Aparecen os primeiros homínidos en África 

• hai 2.5 millóns .

• Existen evidencias de que o homo erectus 

• hai 1.5 millóns comezaba a ter un certo 

• control sobre o uso do lume.

• Hai  800.000 anos coas súas emigracións xa 

• era coñécido o uso do lume en Eurasia 

• (no Este Próximo)

• CAZADORES RECOLECTORES 

• Clareo de matos e bosques, 

• apertura de camiños, control de alimañas,

• axuda para a caza, cociñado de

• alimentos, arma de guerra.



Fase pírica D
Lume antropoxénico (NEOLÍTICO)

• Queimas para 

• rexeneración de

• Pastos.  PASTOREO

• Queimas para establecemento dun cultivo de cereais (rozas, 
estivadas, arroteamentos, etc.). AGRICULTURA



Espallamento da agricultura en Europa



Datos paleobotánicos Galicia-Portugal. Menendez Amor (1961) (Serra 
do Xistral), Jansen (Serra da Estrela, Lagoa Comprida 1981)



Serra da Estrela- Charca da Candieira (2012)



O uso do lume en G-P

• Primeiras sinais (anteriores ao Neolítico) : 11.400-11.300 BP 
(Serra da Estrela) .  7.500 BP. (Montes do Buio-Xistral)

• Pastoreo de gando (ovino e vacún?)
• 6.400 BP. Serra da Estrela (consolidación : 4.000 BP)

• 6.300 BP. Campo Lameiro (consolidación 5.500-4.000 BP.)

• 5.000-4000 BP. Boa parte das serras galego portuguesas deforestadas

• Agricultura mediante o lume (ignicultura)
• 6.450-6.240. Primeiros indicios, Chan de Lamoso (consolidación 4º 

milenio)

• 3.700 BP. Xeneralización a todo o territorio galaico-portugués “Estepa 
cultural” (P. Ramil, 1992)



Época castrexa e romanización

• Persitencia da

• cultura castrexa

• (ata o século IV

• foron habitados

• moitos castros)

• Estabilización dos asentamentos

• asentamentos

• grazas ao gando

• Expansión  de

• Castanea



Epoca sueva

• Actividade co lume  nos montes

• Incremento das rozas

• Comezo da utilización do

• centeo como cereal .

• Iníciase un importante proceso

• deforestador a partir do século

• VII con incremento das herbas

• e mato. Paisaxe aberta.

• Aparecen as primeiras  

• referencias escritas aos castigos

• dos incendiarios  no 

• FUERO JUZGO ( 634 )



FUERO JUZGO. Libro VIII. Titulo II.



Idade Media

• Séculos VII a XIII:

• Período de crecemento da poboación, 

• (aproveitamento case total das terras máis aptas para o 
cultivo, a expasión tívose que facer a conta das rozas. Uso do 
ulex como fertilizante-control do mato)

• Século XIII:

• Independencia de Portugal, mantense unha boa relación con 
Galicia polo Camiño de Santiago.

• Séculos XIV an XV:

• Período de crise (rarean os recursos, loitas civís e 
fronteirizas, fame e peste). Menor presión sobre a terra



Idade Moderna

• Crecemento urbano moderado en G-P:

• Comezos do XVI : Lisboa (100.000 habs.)

• Santiago, Pontevedra, Oporto, Braga, Coimbra (< 10.000 habs.)

• Incremento da demanda de ferro e vidro que precisaban carbón vexetal



Crecemento demográfico importante

• Nos séculos XVI-XVIII a poboación

• chegou a duplicarse.

• Incrementouse a demanda de

• alimentos (novas rozas) e outros

• productos como a lá (importancia

• do pastoreo), moi protexido polos

• nobles e soberanos (A Mesta). 

• O carbón vexetal foi outro 

• producto moi demandado 

• (calor, ferro, vidro,ect.)

• Santiago (1685) : …tan secos fueron el verano y el estío de 1685, que se 
agotaron las fuentes y río: ardían los montes.



Efectos do lume e a deforestación
A erosión dos solos e a colmatación de cauces e rías

• Coimbra (río Mondego)

• 1492:
• …grande dano que o campo da nosa çidade de cojimbra  Reçebe pelas 

mujtas áreas que nelle rrecreçem por causa dos muijtos fogos que se 
poeem per as matas e charnecas arredor do Rio mondeguo…”

• Galicia-Asturias (rías cantábricas)

• 1778:

• …a que parte arrojaremos la vista en que el fuego repetido de 6 en 6 
años por una reprensible costumbre no haya llevado á punto final la 
desolación…De aquí tiene origen el haberse visto en nuestros días (o 
cuando más desde principio de este siglo) atollar muchos de los Puertos 
de mar casi inhabilitados para la navegación mercantil.



A construción naval
O control estatal do bosque

• A necesidade de atender á importante 

• expansión colonial de España e Portugal 

• promoveu a construcción naval e a 

• necesidade de dispor de madeiras perto 

• dos grandes asteleiros. Os mellores 

• bosques e plantíos pasaron a depender 

• da Marina e os regulamentos e normas 

• progresaron moito tecnicamente.

• PORTUGAL:

• Ordenacións Manuelinas (1521, Manuel I):

• …pelo facto dos pinhais nâo serem limpos do mato, seguem-se grandes 
inconvenientes de serem queimados.

• Ordenacións Filipinas (1603, Felipe I de Portugal e II de España)

• …Defendemos, que nenhuma pessoa de cualquier qualidade e condiçao que 
seja, ponha fogo em parte alguma, e pondo-se algum fogo em lugar que 
possa seguir dano, o Juizes e Oficiais das Cidades, Vilas e lugares…

• Acudam, e façam eles acudir con muita diligencia para prestes de apagar.

•



A política forestal da Marina
A expansión do piñeiro bravo

• A Marina promoveu en España e Portugal unha 

• política de repoboacións apoiada na obriga dos 

• concellos en plantar árbores así como

• nas “dehesas” e“matas” reais.

• No caso español ,promoveuse en Galicia, sobre 

• todo o xénero Quercus.

• En Portugal foi sobre todo o Pinus pinaster

• O Pinhal de Leiría, con máis de 10.000 has. foi

• o punto fundamental da súa difusión.

• En Galicia o piñeiro bravo entra no Baixo Miño  GALICIA:  1752 (240 has.)

• procedente de Portugal no século XVII.                                   1859 (6.689 h.)

• PORTUGAL: 1752 (15.000)

• 1875 (210.000)



O pensamento ilustrado

• Coa Ilustración o método e a  razón técnico-científica comeza

• a aplicarse á problemática dos incendios forestais.
• José Bonifacio Andrada e Silva (1763-1838)

• Politico e mineraloxista, profesor en Coimbra e 

• Guarda-mor de Bosques e Matas publica en 1815

• Memoria sobre…novos plantíos dos bosques en Portugal

• Antonio Raimundo Ibañez (1749-1809)

• Empresario (a primeira repoboación con P.pinaster  feita

• con criterios técnicos). Autor de varios escritos

• A pesar de la multitud de enemigos que por todas partes

• asaltan nuestros montes, nunca hubieran llegado al estado

• deplorable y lastimoso a que se hallan reducidos si la

• legislación se hubiera esforzado a desterrar los incendios.

• No es posible dar una cabal idea de los males que han causado.



Bosques e incendios na era das técnicas (fase F)
O naturalismo forestal alemán

• 1) A fase pírica F (fogos antropoxénicos industriais e domésticos)
• 2) A época na que se pasa dos incendios dependentes dos focos de ignición 

(poboación, superficie agrogandeira, ect.) a os relacionados
• co manexo do combustible (no contorno  de 1850, Guyette-Pausas)
• 3) Os comezos da silvicultura como especialidade (Moreira, 2010)

• A ciencia silvícola en España e Portugal vai ser debedora 
• do naturalismo forestal alemán de Cotta (Tharandt)

• ESPAÑA: 1846. Escuela Superior de Ingenieros de Montes
• PORTUGAL: 1864. Curso Superior de Silvicultura no 
• Istituto General de Agricultura de Lisboa (1836, Manual 
• de Instruccions Prácticas de Federico L.G. de Narnhagen, 
• Administrador Geral das Matas)   

• GALICIA: 1859. Chegan os primeiros enxeñeiros de montes para facerse 
cargo dos dous distritos forestais (Coruña-Lugo e Ourense-Pontevedra)



A expansión do bosque

• En Galicia nas primeiras décadas do XIX danse os mínimos de 
superficie arborada da súa historia recente (7-10% da 
superficie total)

• En Portugal este mínimo é anterior  (finais do XVIII)

• Fracaso das políticas de repoboación da Marina?

• Ata a mitade do XIX segue  o crecemento poboacional intenso

• A superficie de terras cultivables acadou a súa ocupación total

• O incremento dos rendimentos prodúceses por:

• a) Novas rozas en terras de monte

• b) Achegas masivas de toxo (Ulex europaeus) 

• para transformar en fertilizante orgánico .

• “O monte como  soporte do cultivo” (Bouhier)

• Outras funcións controladoras do mato: fonte de calor, alimentación do 
gando, protección de camiños, ect.)



Incendios clásicos e novos

• CLÁSICOS: derivados das queimas para a rexeneración de pastos, 
establecemento de novas rozas, carboeiros, queimas de restroballos, etc.

• NOVOS: 

• Conflictividade social derivada da política de desamortizacións e procesos de 
apropiación dos montes de uso comunal no XIX e, sobre todo, coa política do 
Estado Novo e o franquismo no XX. 

• Excursionismo, que aparece como un

• nova xeito de achegamento á natureza 

• sobre todo no contorno das cidades.

• Paella se ha comido en Navacerrada y 

• en Fonfría que costó dos duros de 

• “ingredientes” y un millón de pesetas

• de leña”  (Cánovas, A.  1924)



Incendios
Medidas preventivas (Pinhal de Leiría)

• Rede ortogonal de devasas (aceiros)

• Principios do século XX.



Incendios
Medios de ataque e control (Los incendios forestales 

en los montes públicos, Rafael Areses, 1929)

• Avisos a distancia de incidencias  de fogos mediante sinais de bandeiras 
e heliógrafos.

• Obriga  dos veciños de poñerse ás ordes dos forestais ou da Garda Civil. 
Medios manuais de ataque.

•



Superficie queimada na primeira mitade do XX

• PORTUGAL: incendios por debaixo das 5.000 has. anuais

• (1.131.500 has. arboradas (1928), sobre todo P.pinaster)

• GALICIA: incendios, sobre todo, de mato (Areses,R.)

• (200.000 has. arboradas con P. pinaster. -1931)



Fase pírica F (Segunda etapa)
O desartellamento do mundo rural

• Acumulación de combustible polo abondono do medio rural 
e desaparición das prácticas tradicionais de control do mato

• Poboación activa agraria:

• PORTUGAL:                                                       GALICIA:

• 1950: millón e medio de traballadores      1960: 660.000

• 1960: un tercio menos (1.100.000)              1990: 330.000

• 1970: menos da mitade (700.000)               2000: 110.000

• Comezo dos grandes

• Incendios en Portugal

• Con máis de 100.000 has.

• queimadas (1975, 1985)



Superficie queimada en Galicia (1961-2013)



Incendios forestais 1968-2017

• Primeira etapa, 1968-1974:
• Supérase a barreira das 20.000 has (1968 ,Portugal, 1972, Galicia)

• Segunda etapa, 1975-1990:
• Supérase a barreira dos 100.000 (1975, Portugal, 1978, Galicia)

• En 4 anos máis supérase este valor en Galicia e en 3 máis, en Portugal

• Comezan os megaincendios (> 10.000 has.) en Portugal

• Terceira etapa, 1991-2002:
• Incremento drástico do orzamento (x 5) en Galicia, os incendios 

mantéñense en xeral por baixo das 20.000 agás 3 anos que se achegan as 
50.000 has. En Portugal a tendencia non cambia con 4 anos que superan 
as 100.000 has.

• Cuarta etapa, 2003-2017:
• En Galicia mantense a tendencia (20-30.000 has.) agás o 2006 (90.000)

• En Portugal supérase a barreira das 300.000 has. (2003) que se sobarda 
en dous anos máis. Seguen a medrar os megaincendios.



Incremento dos medios de extinción

• ESPAÑA: primeiras melloras coa Axuda 

• Americana: en 1968 había 216 camións

• cisterna.

• En 1969 próbase, en Galicia, o primeiro

• Canadiar CL-215 español.

• Sobre os anos oitenta utilización de 

• helicopteros e brigadas aerotransportables

• Primeiras aplicacións do lume prescrito.

• Co novo século: Sensores remotos, 

• tratamento informático dos datos, etc.

• Creacion das UME no 2005.

• Mellora da coordinación dos diferentes

• axentes estatais e autonómicos.

• 2015. Control dos efectos sobre a erosión

• e as enxurradas.



Loita contra o lume en Portugal

• Un documento precursor (1965):

• Principios Básicos de Luta contra incendios

• Quintanilha, Silva e Moreira da Silva.

• Despois: escasez a de medios

• Dificultade de coordinación:

• Vixiancia e detección: GNR

• Prevención: Instituto de Conservación da Natureza

• Combate: Autoridade Nacional e Protección Civil.

• Octubro 2017: Relatorio sobre Pedrogâo



Un problema de país

• GALICIA:
• Unha das primeiras accións  públicas de toma de

• conciencia: Coordinadora de Montes Comunais

• de Galicia (Ourense, Pontevedra, … 1977)

• Parlamento Galego: Declaración despois dunha 

• Xornada de Estudos internacional (1987)

• Numerosas asociacións culturais, ambientais e

• públicas dedicáronlle publicacións e actividades.

• Dous coloquios no CCG (2006 e 2007)

• Atención prioritaria da prensa despois dos 

• oitenta e, sobre todo, do 2006. 

• No relativo á educación houbo publicacións da

• Xunta, universidades, coloquios, etc.

• Campañas na prensa e no rural.



Comunidade científico-técnica 
galego portuguesa

• A partir dos anos oitenta houbo unha moi

• Importante participación conxunta en

• congresos, coloquios, experiencias,etc. dos

• representantes das institucións científicas

• e técnicas dos dous países.

• Hai un pensamento común sobre a

• problemática dos incendios forestais.

• De todas maneiras moitos temas nos que

• hai acordo na comunidade científico-técnica 

• seguen abertos na opinión pública (especies

• pirofiticas, control do mato, prevención,

• investigación e castigo dos incendiarios, etc.)



• Unha nova xeración de lumes ?



Unha realidade cada vez máis evidente

• Incendios cada vez maíores e máis  intensos. Maior amplitude

• da temporada de risco de  incendios

• PORTUGAL: 2003-2012 , 14 megaincendios (> 10.000 has.)

• GALICIA > 500 ha.: 1991-2000 (10.6 % da sup. queimada), 2001-2010 
(27.8 %) e 2011-2017 (38.2 %)



Afección de zonas da interfase urbano forestal (IUF)
Causas dunha nova xeración de lumes

• Cada vez con máis frecuencia 

• vense afectadas superficies 

• da IUF que reciben a prioridade 

• dos medios de extinción.

• CAUSAS ?

• O cambio climático

• Urbanismo descontrolado

• Proliferación do mato por abandono do campo

• Outros factores (dinámica da vexetación post-fogo , eficiencia na 
extinción de pequenos fogos, repoboacións excesivamente 
mestas?)



Unha tráxica afinidade


