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Resumo: Desenvolveuse un sistema de axuda á decisión para asistir os xestores a 

valorar o risco de incendios nas interfaces urbano-forestais, analizando tamén a 

eficacia preventiva das manipulacións de combustible que se deben realizar nesas 

áreas. 
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A xestión das interfaces urbano-forestais é un dos puntos clave das actuacións de 

prevención e extinción de incendios forestais en todos os países desenvolvidos. Os 

equipos de loita contra o lume teñen que dedicar a maior parte do seu esforzo a 

protexer as vidas humanas e as edificacións, pasando a loita contra o lume a un 

segundo plano. Isto encarece e dificulta enormemente a extinción, ao permitir que o 

incendio se desenvolva en moitos casos con maior extensión e intensidade. O 

proxecto planteouse como obxectivo o desenvolvemento dun sistema de axuda á 

decisión para asistir os xestores a valorar o risco de incendios nas devanditas 

interfaces, analizando tamén a eficacia preventiva das manipulacións de combustible 

que se deben realizar nesas áreas.  

Para acadar isto, efectuáronse ensaios de laboratorio e lumes experimentais de 

campo, analizando as respostas ao lume de estruturas en contacto con áreas 

forestais. Tamén se caracterizaron numerosos complexos de combustible forestal, 

representativos de ecosistemas mediterráneos.  

Como resultados principais do estudo, cómpre destacar a obtención dun modelo 

bidimensional de propagación do lume en diversas formacións vexetais e interfaces 

que se utiliza como ferramenta principal de simulación de comportamento do lume 

e, polo tanto, permite analizar o impacto das actividades preventivas nesas 

interfaces. Con isto, obtivéronse criterios que poden orientar as políticas de 

regulación urbanística nesas áreas críticas. Tamén se mellorou o noso coñecemento 

sobre a modelización dos combustibles forestais e sobre os efectos do incendio na 

poboación e edificios expostos ao lume. 

Mais información pode encontrarse en: www.eufirestar.org 




