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Introdução

Resultados
Uso do solo nas sub-bacias Gestão florestal nos municípios de
hidrográficas do Sorbe Cantalojas e Galve de Sorbe

A reconstrução do registo histórico de incêndios e das dinâmicas da paisagem no meio
rural é um assunto central para entender a influência dos fatores humanos sobre o
regime do fogo e a geografia atual deste risco ambiental
A Serra de Ayllón, no extremo oriental do Sistema Central, é um exemplo representativo da dinâmica da paisagem rural relativamente à evolução do regime de incêndios
numa zona de montanha do interior da Península Ibérica

Decréscimo e
extinção do gado caprino

Objetivos




Expansão
das áreas
abertas

Densificação
da floresta

Reconstruir o registo histórico de incêndios no meio rural anteriores à estatística
geral de incêndios florestais (EGIF) iniciada em Espanha em 1968
Analisar a interação dos fatores territoriais (socio-espaciais) e o regime de fogo durante os séculos XIX e XX na bacia hidrográfica do Alto Sorbe

Fonte: Planimetrias 1896-97 (IGN), Fotografia aérea voo americano 1956-57 (CEGET), Corine Land Cover
2000 (CNIG). Elaboração própria

Fonte: Documentos geo-históricos administrativos (arquivo histórico provincial de Guadalajara, arquivos municipais de Cantalojas e
Galve de Sorbe. Elaboração própria

Economia florestal
dominante e consolidada

População e povoamento Organização da propriedade
Grande extensão de
propriedade pública

Zona rural
em declinio

Municípios de Cantalojas e Galve de Sorbe, que formam parte de um dos casos de estudo do projeto FIRESCAPE, que inclui 4 sub-bacias hidrográficas do Sorbe situados no
Maciço de Ayllón (Província de Guadalajara)
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Dados Geo-espaciais




Planimetrias 1895-97
Voo americano 1956-57
Corine Land Cover 2000

Fonte: Catálogo de montes de
utilidade pública da provincia de Guadalajara

Discussão
Interação do regime de fogo e dinâmicas da paisagem

Materiais e Métodos
Documentos escritos geohistóricos (administrativos,
hemerográficos e policiaisjudiciais, desde o século
XVIII, para a reconstrução
do registo histórico de incêndios florestais (RHIF)

A Serra de Ayllón apresenta um
sistema de povoamento concentrado nos núcleos rurais. A deficiente articulação do território
à escala comarcal limita as
oportunidades de desenvolvimento e aumenta consideravelmente o risco de incêndios florestais no final dos anos 70

Autor: Catarina Sequeira

1. Presença histórica do fogo no território
(registos da base de dados de incêndios florestais históricos, RHIF)
2. Frequência de piro-topónimos
3. Representatividade dos usos do solo e paisagem florestal na região natural do Sistema
Central

Fonte: Dados de população intercensal (INE). Elaboração própria

Autor: Catarina Sequeira

Localização e critérios de seleção do caso de
estudo

Autor: Catarina Sequeira

Caso de Estudo

A estrutura atual da propriedade da terra é o resultado da
desarticulação das Comunidades de Villa y Tierra, e da demarcação dos municípios, na
segunda metade do séc. XIX.
Os MUP, pertencentes às câmaras municipais, tem origem nos
baldios, que representavam a
maior parte do território durante o Antigo Regime

Estatística e dados socioeconómicos
Estatística geral de incêndios florestais (EGIF)
Dados históricos de aproveitamentos florestais
Dados históricos de população
Catálogo de montes de
utilidade publica (MUP)




Apesar do baixo índice de ocupação humana e dos conflitos
entre habitantes, a gestão do território com base na pecuária e o valor económico dos aproveitamentos florestais
reduziram significativamente a incidência histórica dos incêndios na Serra de Ayllón no seu contexto regional. A estrutura e dinâmicas da paisagem representaram um desfasamento temporal das pirotransições que tiveram lugar no
Sistema Central no final do séc. XIX e meados do século XX



Litigio do Monte Pinar, Galve de Sorbe



Alimentação da base de
dados RHIF em access, com
60 campos de informação
normalizada para tratamento e 45 registos relativos ao caso de estudo das
sub-bacias hidrográficas do
Sorbe (1741-1992)

Reconstrução dos polígonos
de uso do solo em SIG e
com técnicas de fotointer- Tratamento dos dados geopretação, com criação e
históricos e estatísticos
harmonização de uma le- mediante técnicas de anágenda comum para o estu- lise qualitativas e quantido comparado
tativas
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Os conflitos entre os povoados das antíguas mancomunidades pela propriedade e uso dos montes, e o uso do fogo
nas diversas práticas de aproveitamento dos recursos do
meio rural, estiveram historicamente na origem dos incêndios florestais

“8. Queimadas ou incêndios florestais: Entre as
várias queimadas ou incêndios
ocorridos
no
monte pinar de Galve
ocasionados na sua maioria pelo descuido dos pastores de gado ovino e caprino de Valdepinillos e
La Huerce, e do dos habitantes de Valverde ao fazer carvão de urze, salientam-se os acontecidos
nos anos 1787, 1860 e
Fonte: Arquivo Municipal de Galve de Sorbe

Conclusão
A sub-bacia hidrográfica do Sorbe analisada apresenta uma economia de montanha
centrada na pastorícia e aproveitamentos florestais que se manteve ao longo dos séculos XIX e XX, apesar das suas características se terem adaptado. Consequentemente, a presença do fogo neste território alterou-se, assim como os seus atributos, não
chegando contudo a registar-se a existência de pirotransições significativas. Para este
facto contribuiu sobretudo a estabilidade do sistema de propriedade e a consolidação
do sector florestal. É de salientar a relação comprovada existente entre a estrutura e
dinâmicas da paisagem na evolução do regime do fogo, bem como o aumento do risco
decorrente do seu desenquadramento das antigas atividades de gestão florestal e de
pastoreio

