
 Medidas inovadoras de recuperação 
preventiva em áreas ardidas           

(Espanha-Portugal) 

I Jornadas Projeto Terramater 

Público alvo 
Dirigentes e técnicos de organismos centrais, regionais e municipais do 
sector público e do setor privado, empresários, produtores e agentes 
locais, comunidade científica e estudantes, público em geral, com 
interesse na temática. 

Organização e contactos 
Instituto Politécnico de Bragança: Tomás Figueiredo, Felícia Fonseca.  
Laboratório Colaborativo MORE: Zulimar Hernández, Sónia Geraldes. 
Participação livre com emissão de certificado, mas inscrição obrigatória 
através do endereço: sgeraldes@morecolab.pt 

Equipa Terramater 

Programa de financiamento 
O projeto TERRAMATER é cofinanciado pelo Programa Operacional EP - 
INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP), com um orçamento global 
de 1,1 M€ em 3 anos (até 30/09/2021). 

Avda. Cidade de León 506, Ed. Brigantia EcoPark 
Bragança, Portugal, 1 de outubro 2019 



Projeto TERRAMATER 
 

O ano de 2017 será lembrado pela enorme devastação sofrida na 
montanha galega e extensas zonas do território português causadas 
pelos incêndios. O fatídico mês de Outubro desse ano trouxe à 
evidência a necessidade de conjugar os esforços dos dois países no 
sentido de uma gestão sustentável das áreas afetadas e de manter 
ativo o intercâmbio de experiências levadas a cabo em ambos os lados 
da fronteira, como contributos essenciais para promover uma efetiva 
colaboração ibérica na luta contra os incêndios – problema que assola 
recorrentemente e de modo cada vez mais grave ambos os países, em 
especial a Euroregião Galiza – Norte de Portugal. 
Objetivos: O Projeto TERRAMATER – Medidas inovadoras de 
recuperação preventiva em áreas ardidas têm como objetivo principal 
a recuperação das funções ambientais e produtivas de áreas ardidas, 
acelerando o processo, reduzindo perdas de solo por erosão e 
aumentando a sua resistência face a novos episódios de incêndio.  
Com a melhoria das condições ecológicas nas áreas recuperadas 
pretende-se também que manchas florestais vizinhas de áreas ardidas 
vejam reduzida a ameaça de agentes nocivos. Tal será conseguido 
através da formulação e avaliação do desempenho em áreas ardidas 
de corretivos do solo, preparados “à la carte”, ou seja de acordo com o 
conhecimento aprofundado e local das condições ecológicas pós-fogo 
e dos processos biogeoquímicos associados à recuperação e melhoria 
da qualidade dos solos afetados. 
Resultados esperados: O projeto prevê a criação de um sistema de 
alerta precoce e um corpo de procedimentos para a definição de 
zonas críticas de risco de incêndio, com base numa rede de sensores e 
na elaboração de curvas de dessecação (solo e vegetação).  
A aplicação dos corretivos formulados e testados conduzirá ao 
aumento da matéria orgânica, promovendo a proteção e a melhoria 
da qualidade do solo, do que resultará a oportunidade para o 
repovoamento florestal das áreas ardidas recuperadas e a redução de 
emissões de gases de efeito de estufa. Na verdade, os corretivos 
aplicados incorporam resíduos que de outro modo contribuiriam para 
emissões de metano e, por outro lado, o carbono recalcitrante contido 
nestes corretivos constitui-se como sumidouro de carbono.  
Espera-se que os manuais a elaborar durante o projeto sirvam como 
base comum a Portugal e Espanha de documentação normativa no 
âmbito da cooperação transfronteiriça na temática dos incêndios 
florestais. 

Jornadas Terramater,  1 de outubro 2019 
 

9.30 h. Sessão de Abertura: 
            Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 
            Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes 
            Câmara Municipal de Bragança 
            Universidade de Santiago de Compostela, Espanha 
            Instituto Politécnico de Bragança 
 

10.15 h. Breve apresentação do projeto Terramater 
                Tomás de Figueiredo. (TERRAMATER). Professor da Escola     
Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança (IPB). 
 

10.30 h. Matéria orgânica do solo e alterações climáticas.   
               Fernando Santos Francés  (orador convidado). Professor de 
Edafología e Química Agrícola. Faculdade de Ciências Agrárias e 
Ambientais, Universidade de Salamanca, Espanha. 
 

11.15 h. Pausa para café. 
 

11.30 h. Impactos do fogo em processos e propriedades do solo: 
investigação em curso no IPB.  
                Felícia Fonseca (TERRAMATER). Professora da Escola 
Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança (IPB). 
 

12.15 h. O projeto TERRAMATER: apresentação e desafios.  
                Felipe Macías (TERRAMATER, coordenador). Professor 
emérito de Edafología e Química Agrícola. Universidade de Santiago 
de Compostela (USC), Espanha. 
 

13:00 h. Debate. 
13:30 h. Encerramento. 



                                 
 

O Projeto TERRAMATER: 

Medidas inovadoras de recuperação preventiva em áreas ardidas 

O passado ano de 2017 será lembrado pela enorme devastação sofrida pela montanha galega 
e extensas zonas do território português. O fatídico mês de Outubro desse ano trouxe à 
evidência a necessidade de conjugar os esforços dos dois países no sentido de uma gestão 
sustentável das áreas afetadas e de manter ativo o intercâmbio de experiências levadas a cabo 
em ambos os lados da fronteira, como contributos essenciais para promover uma efetiva 
colaboração ibérica na luta contra os incêndios – problema que assola recorrentemente e de 
modo cada vez mais grave ambos os países, em especial a Euroregião Galiza – Norte de 
Portugal. 

Objetivos: O Projeto TERRAMATER – Medidas inovadoras de recuperação preventiva em 
áreas ardidas têm como objetivo principal a recuperação das funções ambientais e produtivas 
de áreas ardidas, acelerando o processo, reduzindo perdas de solo por erosão e aumentando a 
sua resistência face a novos episódios de incêndio. Com a melhoria das condições ecológicas 
nas áreas recuperadas pretende-se também que manchas florestais vizinhas de áreas ardidas 
vejam reduzida a ameaça de pragas. Tal será conseguido através da formulação e avaliação do 
desempenho em áreas ardidas de corretivos do solo, preparados “à la carte”, ou seja de 
acordo com o conhecimento aprofundado e local das condições ecológicas pós-fogo e dos 
processos biogeoquímicos associados à recuperação e melhoria da qualidade dos solos 
afetados. 

Resultados esperados: O projeto terá como resultados a criação de um sistema de alerta 
precoce e um corpo de procedimentos para a definição de zonas críticas de risco de incêndio, 
com base numa rede de sensores e na elaboração de curvas de dessecação (solo e vegetação). 

A aplicação dos corretivos formulados e testados conduzirá ao incremento da matéria 
orgânica, promovendo a proteção e a melhoria de qualidade do solo, do que resultará a 
oportunidade para o repovoamento florestal das áreas ardidas recuperadas e a redução de 
emissões de gases de efeito de estufa. Na verdade, os corretivos aplicados incorporam 
resíduos que de outro modo contribuiriam para emissões de metano e, por outro lado, o 
carbono recalcitrante contido nestes corretivos constitui-se como sumidouro de carbono. 

Espera-se que os manuais a elaborar durante o projeto sirvam como base comum a Portugal e 
Espanha de documentação normativa no âmbito da de cooperação transfronteiriça na 
temática dos incêndios florestais. 

Parceiros: Universidade de Santiago de Compostela, Espanha (Beneficiário Principal); Recursos 
y Valorización Ambiental, S.L.N.E, Espanha; Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
Portugal; Instituto Politécnico de Bragança, Portugal; Universidade do Minho, Portugal. 
Coordenação científica: Professor Felipe Macías Vasquez, Catedrático Emérito de Edafologia e 
Química Agrícola da Universidade de Santiago de Compostela. 

Programa de financiamento: O TERRAMATER é cofinanciado pelo Programa Operacional EP - 
INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP), com uma dotação global de 1,1 M€ em 3 anos (até 
30/09/2021). 

 

                                              



                                 
 

El Projeto TERRAMATER: 

Medidas innovadoras de recuperación preventiva en áreas ardidas 

El pasado año 2017 será recordado por la enorme devastación sufrida en la montaña gallega y 
en las extensas zonas del territorio portugués. El terrible mes de octubre de ese año puso en 
evidencia la necesidad de unir los esfuerzos de ambos países en el sentido de una gestión 
sustentable de las áreas afectadas, y de activar el intercambio de experiencias llevadas a cabo 
a ambos lados de la frontera, como contributos esenciales para promover una efectiva 
colaboración ibérica en la lucha contra los incendios, problema que acontece recurrentemente 
y de modo cada vez mas grave en ambos países, en especial en la Euroregión Galicia-Norte de 
Portugal. 

Objetivos: El proyecto TERRAMATER: Medidas innovadoras de recuperación preventiva en 
áreas ardidas tiene como objetivo principal la recuperación de las funciones ambientales y 
productivas de las áreas ardidas, reduciendo las pérdidas de suelo por erosión y aumentando 
la resiliencia a nuevos episódios de incendios.  Con la mejoría de las condiciones ecológicas de 
las áreas recuperadas se pretende también que las masas forestales vecinas de las áreas 
ardidas vean reducida la amenaza por plagas. Esto será conseguido a través de la evaluación 
de corretivos de suelo en áreas ardidas, preparados “a la carta”, o sea de acuerdo con el 
conocimiento profundo y local de las condiciones ecológicas pos-fuego y de los procesos 
biogeoquímicos asociados a la recuperación y mejoría de calidad de los suelos afectados.  

Resultados esperados: El proyecto tendrá como resultado la creación de un sistema de alerta 
precoz y en conjunto de procedimientos para la definición de las zonas críticas de riesgo de 
incendios, con base a una red de sensores y a la elaboración de las curvas de desecación (suelo 
y vegetación).  

La aplicación de correctivos de suelo, formulados y testados previamente, conducirá a un 
incremento de materia orgánica, promoviendo la protección y la mejoría de calidad del suelo, 
lo que resultará en una oportunidad para la restauración ecológica de las áreas quemadas 
recuperadas y de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los correctivos de 
suelo aplicados incorporan resíduos agropecuarios que, de otra manera, contribuirían a las 
emisiones de metano y, por otro lado, la fracción orgánica recalcitrante contenida en estos 
corretivos constituye un sumidero de carbono.  

Se espera que los manuales que se elaboren durante el proyecto sirvan como base común de 
documentación normativa para Portugal y España en el ámbito de cooperación trasfronteriza 
en la temática de los incendios forestales.  

Participantes: Universidad de Santiago de Compostela, España (Coordinador); Recursos y 
Valorización Ambiental, S.L.N.E, España, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal; 
Instituto Politécnico de Bragança, Portugal; Universidade do Minho, Portugal.        
Coordinación científica: Profesor Felipe Macías Vasquez, Catedrático Emérito de Edafologia y 
Química Agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Programa de financiamiento: El TERAMATER es un proyecto financiado por las intituciones 
participantes y por el Programa Operacional EP  INTERREG V A España Portugal (POCTEP), con 
un presupuesto global de 1,1 M€ para 3 años (hasta 30/09/2021). 
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