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NOTA DE ABERTURA

Todas as anteriores reuniões cien-

tíficas internacionais organizadas pela 

RISCOS t iveram um ou dois  dias 

trabalho de campo, com realização de 

visitas técnicas/viagens de estudo que, 

in loco ,  permitiram observações de 

diferentes manifestações de riscos, bem 

como de outros aspetos relacionados 

com a paisagem em que se manifestaram.

A primeira dessas visitas decorreu a 31 

de maio 2009 e destinou-se à observação 

das consequências da manifestação 

dos riscos dendrocaustológico (2005) e 

hidrogeomorfológico (2006) na serra do 

Açor, bem como à posterior reabilitação 

da área por eles afetada nas imediações do 

Piódão, tendo sido distribuída documentação 

de suporte, designadamente duas Coletâneas 

Cindínicas: Paisagens de socalcos e Riscos 

Naturais [http://www.uc.pt/fluc/nicif/

Publicacoes/Colectaneas_Cindinicas/

Coletanea_Cindinica_VI] e Riscos Ambientais 

Formação de Professores [http://www.

uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/Colectaneas_

Cindinicas/Coletanea_Cindinica_VII].

A seguinte, realizou-se durante os 

dias 22 e 23 de Maio 2010, nas serras 

da Cordilheira Central (Lousã, Açor e 

Estrela), bem como na Cova da Beira e 

Beira Interior, para observação dos efeitos 

de algumas manifestações dos riscos 

OPENING REmARks

All the previous international scientific 

meetings organized by RISCOS have 

had one or two days of field work, with 

technical visits/study trips that, in loco, 

enabled the observation of different 

manifestations of risks, as well as other 

aspects related to the landscape in which 

they manifested.

The first of those visits took place of 

May 31st 2009 and was aimed at observing 

the consequences of risk manifestations 

of the dendrocaustologic (2005) and 

hydrogeomorphologic (2006) risks in 

Serra do Açor, as well as the subsequent 

rehabilitation of the affected area in the 

vicinity of Piodão; support documentation 

was provided to the participants, namely 

two Cindynic Collections: Landscapes of 

terraces and Natural Risks [http://www.

uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/Colectaneas_

Cindinicas/Coletanea_Cindinica_VI] 

and Environmental Risks Teacher Training 

[http://www.uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/

Colectaneas_Cindinicas/Coletanea_

Cindinica_VII].

The next visit took place on May 22nd 

and 23rd 2010, in the mountains of the 

Central Mountain Range (Lousã, Açor 

and Estrela), as well as in Cova da Beira 

and Beira Interior, for the observation 

of the effects of the manifestations of 
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geomorfológico (movimentação em massa, 

em Pedrógão Grande, e o deslizamento 

na ribeira da Alfocheira - Manteigas) e 

dendrocaustológico (grande incêndio 

florestal do  Sabugal, do final de Agosto 

de 2009) e, também, da reabilitação das 

áreas por eles afectadas. Do mesmo modo, 

também foi distribuída documentação 

científica de suporte à problemática em 

apreço, desde material fotocopiado a 

textos publicados, como, por exemplo, 

um sobre a arborização das vertentes 

serranas, entendidas como uma medida de 

proteção contra as enxurradas, enquanto 

que os incêndios florestais constituem 

um atentado a essas arborizações e são 

um incentivo ao desenvolvimento de 

enxurradas [http://www.uc.pt/fluc/nicif/

Publicacoes/Colectaneas_Cindinicas/

Download/Colecao_IV/Artigo_IX.pdf ].

A terceira vista técnica teve lugar no 

dia 7 de novembro de 2014 e destinou-se 

à observação de manifestações de riscos 

no NW de Portugal, designadamente em 

Mesão Frio (recuperação do deslizamento 

da  EN 206) ,  em V.  N.  Famal icão 

(incêndios florestais) e em Esposende, 

Foz do Neiva e Ofir (erosão costeira). No 

que respeita à documentação distribuída 

aos participantes, esta viagem marcou 

um ponto de viragem em relação às 

anteriores, na medida que se deu início 

à publicação do respetivo livro-guia 

some geomorphologic (mass movement, 

in Pedrogão Grande, and land slide in 

the Alfocheira – Manteigas creek) and 

dendrocaustologic (large forest fire in 

Sabugal, during late August 2009) risks, 

but also the rehabilitation of the areas 

affected by them.  In the same manner,  

scientific support documentation was 

delivered to the participants, from copied 

material to published texts, such as, 

for example, one about forestation of 

the mountain slopes, understood as a 

protection measure against floods, while 

forest fires attack that forestation and 

are an incentive to the development 

of floods [http://www.uc.pt/fluc/nicif/

Publicacoes/Colectaneas_Cindinicas/

Download/Colecao_IV/Artigo_IX.pdf ].

The third technical visit has occurred 

on November 7th 2014 and was aimed 

at observing risk manifestation in NW 

Portugal, namely Mesão Frio (recovery 

from the land slide in the EN 206 road), 

in V. N. Famalicão (forest fires) and in 

Esposende, Foz do Neiva and Ofir (coastal 

erosion). Concerning the documentation 

given to the participants, this trip has been 

a turning point in relation to the previous 

ones, the printing of the respective guide-

book [http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/

pub/guias/Livro_Guia_Viagem.pdf ], an 

initiative that has been kept since then and 

that we will seek to continue stimulating.
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[http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/pub/

guias/Livro_Guia_Viagem.pdf ], um 

procedimento que se tem mantido e 

procuremos continuar a estimular.

A última saída para trabalho de campo 

efetuou-se no dia 6 de novembro de 2015, 

para observação dos efeitos, sobretudo no 

solo, do incêndio florestal da “Catraia”, que 

ocorrera entre os dias 18 e 22 de julho 

de 2012, na serra do Caldeirão (Algarve), 

cujo livro-guia também está disponível 

[http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/pub/

guias/Livro_Visita_Tecnica_Catraia.pdf ].

Neste ano, entendemos voltar a inovar e, 

assim, em vez de incluirmos numa mesma 

viagem de estudo a observação de diversos 

tipos de manifestações de riscos, optámos 

por tratar cada um deles em visitas separadas, 

dando-lhes um cunho mais técnico, razão 

pela qual uma trata do risco de incêndio 

florestal, aquele que está mais omnipresente 

no território continental e, por isso, sob 

perspetivas diferentes, ele esteve presente 

em todas as anteriores visitas técnicas. 

Outra se destina ao risco de inundação do 

Baixo Mondego e, uma terceira, analisa o 

risco de erosão costeira entre a Figueira da 

Foz e Esmoriz, tendo sido elaborado para 

cada uma delas o respetivo livro-guia que, 

depois de distribuído, na versão impressa, 

aos respetivos participantes, também será 

disponibilizado, como os anteriores, em 

formato digital.

The last field work trip has been 

made on November 6th 2015, to observe 

the effects, mostly on the soil, of the 

forest fire in “Catraia”, occurred on July 

18th and 22nd 2012, in Serra do Caldeirão 

(Algarve), whose guide-book is also 

available [http://www.uc.pt/fluc/nicif/

riscos/pub/guias/Livro_Visita_Tecnica_

Catraia.pdf ].

This year, we have decided to keep 

on innovating and, thus, instead of 

including the observation of several types 

of risk manifestation in one single study 

trip we have chosen to dedicate separate 

trips to each one of them, allowing these 

trips a more technical nature: this is 

aimed at the risk of forest fire, which 

is more omnipresent in the mainland 

territory and, therefore, under different 

perspectives, it has been present in all 

the previous technical visits. Another 

deals with the  flood risk in the Lower 

Mondego, and a third trip is dedicated 

to the risk of coastal erosion between 

Figueira da Foz and Esmoriz. Each of 

the trips has its own guide-book, which 

will be provided to the participants in 

printed version, and will also be available 

afterwards, similarly to  the previous 

ones, in a digital format.

We hope that this guidebook is  

useful, helping the participants to better 

understand the theme of this visit; we are 
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Na expectativa de que possa ser útil, 

ajudando os participantes a um melhor 

entendimento dos temas abordados,  

agradeço ao Eng.º Manuel Rainha a 

disponibilidade para orientar esta visita 

técnica e a todos desejo uma boa viagem.

                                                                                  (Luciano Fernandes Lourenço) 

grateful to the colleague Eng.º Manuel 

Rainha for the availability to guide this 

technical visit and we wish you all a 

good trip.



IV International Congress on Risks
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

Guidebook of the Study Trip n.º 1 7

PERCURSO E HORÁRIO

ITInErary and sChEdulE
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08:30 – Saída de Coimbra (Largo D. Dinis fig.1) (fig.1);
Departure from Coimbra (Largo D. Dinis);

10:00 - 10:30 – Parque de Campismo do Merujal (Paragem técnica) (fig. 2);
Merujal camping site (Technical stop);

10:45 - 11:00 – Paragem 1 - Miradouro da Frecha da Mizarela;
Stop 1 - Frecha da Mizarela viewpoint;

11:15 - 11:30 – Paragem 2 - Miradouro do Detrelo da Malhada;
Stop 2 - Detrelo da Malhada viewpoint;

11:45 - 12:00 – Paragem 3 - Aerogerador n.º 9; 
Stop 3 - N.º 9 wind turbine;

12:15 - 12:30 – Paragem 4 - Cando;
Stop 4 - Cando;

13:00 - 14:00 – Parque de Campismo da Fraguinha (Paragem técnica e almoço);
Fraguinha camping site (Technical stop and lunch);

14:15 - 14:30 – Paragem 5 - Coelheira;
Stop 5 - Coelheira;

15:00 - 15:15 – Paragem 6 - São Macário;
Stop 6 - São Macário

15:30 - 15:45 – Paragem 7 - Portal do Inferno;
Stop 7 - Portal do Inferno;

16:15 - 16:30 – Paragem 8 - Ponte de Telhe;
Stop 8 - Ponte de Telhe;

16:45 - 17:00 – Paragem 9 - Senhora da Mó;
Stop 9 - Senhora da Mó

17:15 - 18:00 – Arouca (Paragem técnica);
Arouca (Technical stop);

18:00 – Saída de Arouca;
Departure from Arouca;

20:00 – Chegada a Coimbra (Largo D. Dinis).
Arrival toCoimbra (Largo D. Dinis).
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Fig. 1 – Mapa do percurso a realizar, feito com recurso ao Google Maps.

Fig. 1 – Map of the travel route, obtained from Google Maps.

Fig. 2 – Pormenor do percurso a realizar no Maciço da Gralheira (serras da Freita, Arada e 
São Macário, feito com recurso ao Google Maps.

Fig. 2 – Detail of the path to be followed in the Gralheira massif (Freita, Arada and São Ma-
cário mountains), obtained from Google Maps.
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INTRODUÇÃO

Portugal, no passado ano de 2016, 

voltou a ser fustigado por grandes incêndios 

florestais, tendo 194 deles registado área 

ardida superior a 100 ha e, em 55 deles, 

ela foi superior a 500 ha. De entre estes, 

18 ficaram compreendidos entre 1 000 e 

4 999ha, 3 entre 5 000 e 9 999 ha e, um, 

ultrapassou mais de 20 000 ha (ICNF, 

2016). Será este incêndio o objeto da 

presente visita técnica, pelo que fará todo 

o sentido que, no local, se tente perceber 

porque é que ele terá atingido tão extensa 

área no chamado Maciço da Gralheira. 

Além disso, porque não foi o único 

a registar-se nas serras da Gralheira, 

e uma vez que os incêndios florestais 

que ocorreram neste maciço surgiram 

num quadro que importa caracterizar, 

sobretudo para uma melhor compreensão 

do comportamento do incêndio de Telhe, 

junta-se mais alguma informação sobre 

a área, não só para o ajudar a enquadrar 

nas condições que então se fizeram sentir, 

mas também porque ele afetou uma parte 

substancial do Geoparque de Arouca, 

tendo danificado algumas estruturas, 

designadamente queimando parte dos 

conhecidos passadiços do Paiva.

Pela sua dimensão, não será possível 

percorrer, num único dia e com o 

detalhe necessário, toda a área varrida 

INTRODUCTION

During the past year of 2016, Portugal 

was once again devastated by large forest 

fires − 194 of them left a burnt area of 

more than 100 ha; and in 55 of those, the 

burnt area was larger than 500 ha. Among 

these, 18 were between 1000 and 4999 ha, 

3 of them were between 5000 and 9999 ha, 

and one was larger than 20,000 ha (ICNF, 

2016). The latter will be the object of 

our technical visit, therefore it will make 

sense to assess onsite why it has reached 

such an extensive area of the so-called 

Gralheira massif.

Besides, because it was not the only one 

to happen in the mountains of Gralheira, 

and given that the forest fires which have 

taken place in this massif have arisen in a 

framework that is important to characterise, 

mostly towards a better understanding 

of the Telhe fire’s behaviour, some more 

information about the area is added, not 

only in order to help contextualising it 

considering the given conditions at the 

time, but also because it has affected a 

substantial part of the Arouca Geopark, 

having damaged some structures, namely 

burning down part of the well-known 

Paiva walkways.

Due to its dimension, it will not be 

possible to travel in just one day and with 

the necessary detail through the whole area 
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pelo incêndio, como nem sequer haverá 

grande disponibilidade de tempo para 

contactar com os habitantes das aldeias 

que ficaram rodeadas pelas chamas e 

perceber as sensações que sentiram e 

viveram nessas circunstâncias. Por essa 

razão, delineámos um percurso que 

se desenvolve essencialmente pelas 

cumeadas, privilegiando-se assim vistas 

panorâmicas sobre as áreas percorridas pelo 

incêndio, com algumas paragens onde se 

analisarão aspetos ligados à progressão e 

comportamento do incêndio, por forma 

a que, in situ, se observem alguns dos 

aspetos descritos neste livro, que outra 

pretensão não tem que não seja a de 

servir guia orientador, que possa ajudar à 

melhor interpretação dos problemas que se 

debatem nos espaços rurais portugueses e, 

muito em particular, nos espaços serranos 

com aptidão florestal, onde a floresta de 

uso múltiplo parece ser a melhor solução 

para o aproveitamento destes territórios, 

mas que tarda em encontrar solução para 

os incêndios florestais que, década após 

década, são cada vez mais violentos e de 

maior dimensão.

swept by the fire, in the same way as there 

will not be enough time to contact with 

the inhabitants of the villages surrounded 

by the flames and understand how they 

felt and lived under those circumstances. 

For that reason, we have outlined a path 

which develops essentially through the 

ridges, thus privileging panoramic views 

on the areas covered by the fire, so that, 

onsite, a few of the aspects described in this 

book are observed. This book has no other 

intention than serving as a guide to help 

the better interpretation of the problems 

with which the Portuguese rural spaces 

struggle and, particularly, in mountain 

areas with forests, where the multiple-use 

forest seems to be the better solution for 

the development of those territories, but 

where a solution for forest fires, which 

are larger and larger decade after decade, 

cannot come soon enough.
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1  BREVE CARATERIZAÇÃO FÍSICA 

DO MACIÇO DA GRALHEIRA

1 BRIEF PHYSICAL CHARACTERISA-

TION OF THE GRALHEIRA MASSIF

Serras que se sucedem em altura, umas a seguir às outras;
vales espartilhados que desaguam, estreitos, uns nos outros;

caminhos que levam a lugar nenhum e aldeias perdidas,
vazias de gente, de nomes esquecidos e histórias por contar,
eis o retrato da vertente oriental do maciço da Gralheira,
um pedaço recalcado de terra que este percurso há-de revelar

em toda a sua plenitude, ou não fosse esta a terra que a 
má fortuna dos homens,

entre o degredo dos coutos mineiros de «volfro»
e a canseira das leiras de terra cravadas em magros socalcos,

fez bravia e arisca,
plena de lendas e fantasias que perduraram no tempo até 

aos dias de hoje.
M. Nunes e J. Nunes (2008, p. 103)

A designação de Maciço da Gralheira 

foi sugerida por Amorim Girão (1922) e, 

mais tarde, continuou a ser utilizada por 

diversos autores para designar “um conjunto 

complexo de elevações situadas entre os rios 

Douro-Paiva e Vouga-Sul” (O. Ribeiro 

et al., 1943, p. 81) uma série de relevos, 

cheios de contrastes, que se desenvolvem 

entre as serras do Caramulo, a sul, e de 

Montemuro, a norte (A. Brum Ferreira, 

1978, p. 218), correspondendo a um 

bloco ‘grosso modo’ hexagonal, definido 

por vertentes que refletem uma forte 

influência da tectónica (A. M. Rochette 

Cordeiro, 2004, p. 75) e que diz respeito 

às serras da Freita, da Arada, do Arestal e 

de S. Macário (fig. 3). 

A cadeia montanhosa da Gralheira, 

situada entre os rios Paiva e Vouga, é uma 

cordilheira geologicamente complexa, 

Mountains that ensue in height, one after the others;
torn valleys, that channel, narrow, in each other;

paths that lead nowhere and lost villages,
empty of people, with forgotten manes and stories to be told,
that is the portrait of the Gralheira massif ’s oriental slope,

a stepped piece of land which this path will reveal,
in all its fullness, as this is the land that to 

the misfortune of men,
between the exile of the «tungst» mines

and the weariness of the dirt furrows crimped in meagre terraces,
made wild and fierce,

full of legends and fantasies which have lasted 
until today.

M. Nunes and J. Nunes (2008, p. 103)

The designation of Gralheira massif 

was suggested by Amorim Girão (1922) 

and, later, it continued to be used by 

several authors to designate “a complex 

set of elevations located between the Douro-

Paiva and Vouga-Sul Rivers” (O. Ribeiro 

et al., 1943, p. 81), a series of reliefs, 

filled with contrasts, which develop 

between the Caramulo mountain, to the 

south, and Montemuro mountain, to the 

North (A. Brum Ferreira, 1978, p. 218), 

corresponding to a “roughly” hexagonal 

block, defined by slopes which reflect a 

strong tectonic influence (A. M. Rochette 

Cordeiro, 2004, p. 75) concerning the 

Freita, Arada, Arestal and S. Macário 

mountains (fig. 3).

The Gralheira mountain chain, located 

between the Paiva and Vouga Rivers, 

is a geologically complex range, being 
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estando totalmente implantada no Maciço 

Antigo ou Hespérico (Rochette Cordeiro, 

1988, p. 91), sendo constituída por rochas 

graníticas em cerca de 50 % da sua área, 

bem como por xistos do Complexo Xisto-

Grauváquico ante-Ordovícico, assim como 

por xistos e grauvaques do Ordovícico e 

Carbónico de fácies continental e, ainda, 

por alguns afloramentos quartzíticos. 

Possui abundantes xistos luzentes, que 

surgem sobretudo nas zonas de contacto 

entre as formações graníticas e os xistos 

do Complexo Xisto-Grauváquico ante-

Ordovícico, podendo ter-se formado 

através de metamorfismo de contacto 

(João Almeida, 2009, p. 40)

Esta diferenciação litológica dá azo a 

formas geomorfológicas bem diferenciadas. 

Assim, a ocidente, no dizer de O. Ribeiro 

et al. (1943), o planalto de Albergaria da 

Serra, inteiramente talhado no granito, 

corresponde a uma extensa plataforma, 

muito regular. Já a NE, desenvolve-se uma 

área muito diferente, formada por uma 

sucessão de vales profundos e alinhamentos 

montanhosos, estando ambos dispostos 

segundo os rumos hercínicos. Por sua vez, 

a SE, todas as cristas parecem reunidas 

por outra que, grosso modo, se lhes 

pode considerar transversal, mas que, na 

realidade, é formada por uma série de arcos 

sucessivamente côncavos e convexos em 

relação ao resto do maciço.

fully implanted in the Iberian Massif 

(Rochette Cordeiro, 1988, p. 91), and 

being comprised of granite rocks in around 

50% of its area, schist from the pre-

Ordovician Schist-Greywacke Complex, 

as well as schist and greywacke from the 

Ordovician and Carboniferous epochs 

with continental facies and even a few 

quartzite outcroppings. It has abundant 

phyllites, which arise mostly in the contact 

areas between the granite outcroppings and 

the schist from the pre-Ordovician Schist-

Greywacke complex, and they may have 

formed through contact metamorphism 

(João Almeida, 2009, p. 40).

This lithological differentiation may 

lead to differentiated geomorphological 

forms. Thus, to the west, as O. Ribeiro 

et al. (1943) stated, the Albergaria da 

Serra plateau, entirely carved in granite, 

corresponds to a very irregular and extensive 

platform. To the NE, on the other hand, 

a very different area is developed, formed 

by a string of deep valleys and rocky 

lines, both being positioned according to 

Hercynian orientation. On its turn, to the 

SE, all ridges seem collected by another 

one which can be broadly considered 

transversal, but that in reality is formed by 

a series of sequentially concave and convex 

arches regarding the rest of the massif.

This way, the authors continue, from 

northeast to the southwest there are three 
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Deste modo, prosseguem os autores, de 

Nordeste para Sudoeste distinguem-se três 

ou quatro cristas de orientação rectilínea, 

separadas por dois vales com a mesma 

nítida orientação:

•	 O vale sinuoso do Paiva;

•	 A crista, muito aguçada, de Monte 

Redondo (950 m) a Pedra-de-Água 

(761 m);

•	 O vale da Ribeira de Covas do Rio;

•	 O alinhamento de Drave (99l m) a 

Couto Agudo (952 m);

•	 O vale da Ribeira de Paivô;

•	 A linha que se estende alto da Cabria 

(1 073 m), a Cabrita (1 067 m), 

separada por um afluente do Paivô, de 

um alinhamento - este já mal marcado 

- entre os picos da Arada (1 057 m) e 

Chãs (1 116 m).

isto é, três ou quatro cristas de orientação 

rectilínea, separadas por dois vales também 

com a mesma nítida orientação.

A cumeada transversal descreve uma 

série de arcos que parecem reunir as 

diversas cristas (pontos culminantes: Arada 

- 1 057 m; Cabria - 1 073 m; cota 952 m, 

a Oeste de Pedras-Altas; Guarim - 989 m; 

Cumieira - 985 m; S. Macário - 1 053 m; 

Monte-Redondo - 950m). Esta linha serve 

de divisória das águas que correm para o 

Paiva, a Noroeste e para o Sul, a Sueste.

or four ridges of rectilinear orientation, 

separated by two valleys with the same 

clear orientation:

•	 The meandering Paiva valley;

•	 The very sharp ridge in Monte Redondo 

(950 m) and Pedra-de-Água (761 m);

•	 The valley of Ribeira de Covas do Rio;

•	 The line from Drave (99l m) to Couto 

Agudo (952 m);

•	 The valley of Ribeira de Paivô;

•	 The line extending from the top of 

Cabria (1073 m), the Cabrita (1067 

m), separated by an affluent of the 

Paivô, in a line – barely marked – 

between the peaks of Arada (1057 m) 

and Chãs (1116 m).

that is, three or four ridges of rectilinear 

orientation, separated by two valleys with 

the same clear orientation.

The transversal ridge describes a series 

of arches which seem to collect the several 

crests (culminating points: Arada - 1057 m; 

Cabria - 1073 m; level 952 m, west from 

Pedras-Altas; Guarim – 989 m; Cumieira 

– 985 m; S. Macário - 1053 m; Monte- 

-Redondo – 950 m). This line divides the 

waters flowing towards the Paiva River, to 

the northeast, and towards the Sul River, to 

the southeast.
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Fig. 3 – Mapa de enquadramento das serras que constituem o Maciço da Gralheira (Fonte 
dos dados: CAOP versão 2015, DGT. Mapa elaborado por Sofia Bernardino).

Fig. 3 – Map of the mountains comprehended by the Gralheira massif (Data source: CAOP 
version 2015, DGT. Map by Sofia Bernardino).

1.1  Serra da Freita

A serra da Freita é de constituição 

essencialmente granítica, serve de nascente 

ao rio Caima e apresenta uma orientação 

noroeste-sueste, com uma altitude máxima 

de 1 085 metros no pico de São Pedro 

Velho, situado na freguesia de Albergaria da 

Serra. Além desta freguesia, localizada no 

sueste do concelho de Arouca, estende-se 

também pelas freguesias de Manhouce e de 

Valadares, situadas a oeste do concelho de 

São Pedro do Sul e, ainda, pelas freguesias 

1.1  Serra da Freita

Serra da Freita is of essentially granitic 

constitution and it is the source of the 

Caima River. It presents a northwest-

southeast orientation, with a maximum 

altitude of 1085 metres at the São Pedro 

Velho peak, located in the parish of 

Albergaria da Serra. Besides this parish, 

located at the southeast of the municipality 

of Arouca, it also includes the parishes of 

Manhouce and Valadares, located West 

from the municipality of São Pedro do Sul 
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de Arões e de Cepelos, dispostas a nordeste 

do concelho de Vale de Cambra.

A serra da Freita apresenta importantes 

atrações naturais, atualmente designadas 

por geossítios, de que destacamos a 

impressionante queda de água da Frecha da 

Mizarela (fot. 1), as Pedras Parideiras (fot. 

2) e as Pedras Broa (fot. 3).

1.1.1  Frecha da Mizarela

Ao abordar a geologia da Serra da Freita, 

A. de Amorim Girão (1941: 616-617) 

refere-se a zona de contacto entre os xistos 

do Pré-Câmbrico e o maciço granítico, 

na qual se encontram “micaxistos luzentes, 

acompanhados de cristais de estaurolito em 

grande profusão”, assim como “possantes 

assentadas de quartzito”, atribuindo à 

transição entre a zona granítica e a zona 

xistosa, “em virtude do diferente grau de 

dureza das duas rochas”, a origem das 

“descidas de nível muito acentuadas” que 

produzem quedas de água. 

Ora, a Frecha da Mizarela constitui 

uma imponente queda de água, a mais alta 

de Portugal, situando-se precisamente no 

contacto entre rochas do complexo xisto-

grauváquico e o granito da serra da Freita. 

Como o granito é mais resistente à erosão 

que resulta dos processos fluviais associados 

ao rio Caima, do que a generalidade dos 

and also the parishes of Arões and Cepelos, 

situated northeast of the municipality of 

Vale de Cambra.

Serra da Freita presents important natural 

attractions, currently named geosites, among 

which we highlight the impressive waterfall 

of Frecha da Mizarela (photo 1), the Pedras 

Parideiras (Rock Delivering Stones) (photo 

2) and Pedras Broas (photo 3).

1.1.1  Frecha da Mizarela

When approaching the geology of 

Serra da Freita, A. de Amorim Girão 

(1941: 616-617) mentions the contact 

area between the pre-Cambrian schist 

and the granite massif, where “mica schist 

accompanied by multiple staurolite crystals” 

can be found, as well as “mighty quartzite 

blocks”, presenting the transition between 

the granite and schist areas, “because of 

the different degree of hardness of the two 

rocks”, as the origin of the “accentuated 

drops” which produce waterfalls. 

However, the Frecha da Mizarela is a 

majestic waterfall, the highest in Portugal, 

located precisely in the contact between the 

rocks of the schist-greywacke complex and 

the granite in Serra da Freita. As the granite 

is more resistant to erosion resulting from 

the river processes associated to the Caima 

River than most of the schist and greywacke, 

throughout time a remarkable slope was 
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xistos e grauvaques, ao longo dos tempos 

foi-se formando um assinalável desnível, 

superior a 70 metros, que deu origem 

à Frecha da Mizarela. Todavia, além da 

erosão diferencial, Pereira et al. (1980) 

consideram que a orientação dos sistemas 

de falhas que afetam todo o bloco da serra 

da Freita, tiveram influência direta na 

formação desta escarpa singular. 

A grandeza e as características desta 

queda de água conferem-lhe elevado 

interesse geomorfológico, o que permite 

atribuir-lhe um uso turístico e didático. 

Por tal razão, é considerada um geossítio 

de elevado valor à escala nacional.

1.1.2   Pedras Parideiras

As Pedras Parideiras da Castanheira 

são assim chamadas por, no dizer popular, 

serem “pedras que parem pedras”, 

constituindo um fenómeno geológico raro, 

formado por um tipo de pedras que brota 

da rocha-mãe, daí o interesse em considerá-

lo como outro importante geossítios da 

serra da Freita (fot. 2). Trata-se dum relevo 

residual de granito, aflorante no planalto 

de Albergaria da Serra, que apresenta uma 

alteração em fissuração poligonal, cujas 

formas se enquadram nas denominadas 

microformas geneticamente relacionadas 

com a estrutura. São, pois, formas 

constituídas por uma rede poligonal de 

formed, higher than 70 metres, originating 

the Frecha da Mizarela. Nevertheless, apart 

from the differential erosion, Pereira et al. 

(1980) consider that the orientation of the 

faults systems that affect the whole block of 

Serra da Freita have had a direct influence 

in the formation of this singular cliff.

The greatness and characteristics of this 

waterfall make it highly interesting not 

only in geomorphologic terms, but also 

in terms of tourism and teaching. For that 

reason, it is considered a geosite of great 

value at the national scale.

1.1.2   Pedras Parideiras

The Pedras Parideiras da Castanheira 

(Rock Delivering Stones in Castanheira) 

have this name because, as the locals say, 

they are “rocks that give birth to rocks”. 

That is a rare geological phenomenon, 

formed by a type of rocks which sprout 

from the mother-rock, hence the interest 

in considering it as an important geosite 

in Serra da Freita (photo 2). It is a residual 

granite relief, outcropping in the Albergaria 

da Serra plateau, presenting an alteration 

in polygonal cracking, whose shapes 

are framed in the named microforms 

genetically related to the structure. Thus, 

they are formed by a polygonal network of 
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Fot. 1 – Aspeto da queda de água da Frecha da Mizarela 
(Fotografia de L. Lourenço, tirada a 5/4/2017).

Photo 1 – Visual aspect of the waterfall in Frecha da Mizarela 
(Photography by L. Lourenço, taken on 5/4/2017).
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fissuras de baixa profundidade, cuja génese 

estará relacionada com um conjunto de 

processos bastante complexos, diretamente 

relacionados com desequilíbrios nas 

plaquetas exteriores da rocha (Rochette 

Cordeiro, 1994a, 1994b e 2004).

Ora, este curioso fenómeno geológico 

fora descrito por A. de Amorim Girão 

(1941, p. 617) da seguinte forma: “Na Costa 

da Castanheira a mesma rocha apresenta, em 

pontos isolados, mas em grande quantidade, 

aglomerações lenticulares de mica escura 

com o carácter de verdadeiros micaxistos, 

reluzindo ao sol, como um mosaico de efeito 

surpreendente. Estas aglomerações, por vezes 

com a forma característica e dimensões 

aproximadas de ovos estrelados, separam-se 

com facilidade da rocha envolvente, devido 

à sua constante desagregação pelos agentes 

atmosféricos. É o fenómeno das «pedras que 

parem pedras» da linguagem popular”.

Alguns anos depois, C. Assunção 

e C. Teixeira (1954), descreveram as 

pedras parideiras como sendo os nódulos 

biolíticos, em forma de discos circulares 

ou medalhões, que podem variar entre 1 e 

20 cm de diâmetro e 5 a 6 cm de altura 

máxima, apresentando formas discóide 

e biconvexa (fot. 3), sendo constituídos 

pelos mesmos elementos mineralógica 

do granito, em que a camada externa é 

composta por biotite (mica preta) e a 

interna possui um núcleo de quartzo e 

low depth cracks, whose genesis is related 

to a set of rather complex processes, 

directly related to imbalances in the 

exterior rock slabs (Rochette Cordeiro, 

1994a, 1994b e 2004).

This curious geological phenomenon 

had been described by A. de Amorim 

Girão (1941, p. 617) in the following way: 

“In Costa da Castanheira, the same rock 

presents, in isolated points, but in large 

quantity, lenticular agglomerations of 

dark mica with the character of true mica 

schist, glowing in the sun, as a mosaic of 

surprising effect. These agglomerations, 

sometimes with the characteristic shape 

and dimensions as fried eggs, easily 

separate from the surrounding rock, 

due to its constant disaggregation by the 

atmospheric agents. It is the phenomenon 

of the «rocks that give birth to rocks», in 

the colloquial language”.

A few years later, C. Assunção and 

C. Teixeira (1954) described the Pedras 

Parideiras as biolytic nodules shaped like 

circular discs or medallions, which can 

vary between 1 and 20 cm in diameter and 

5 to 6cm of maximum height, shaped as a 

disc or with a biconvex shape (photo 3). 

They are being formed by the same mineral 

elements as granite, in which the outer 

layer is composed by biotite (black mica) 

and the internal has a quartz and potash 

feldspar. These nodules, when they detach 
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feldspato potássico. Estes nódulos, quando 

se desincrustam dos núcleos da rocha-mãe, 

por termoclastia/crioclastia, deixam nesta 

uma camada externa em baixo relevo e 

espalham-se à volta dos núcleos.

Sobre a génese deste granito da 

Castanheira Reavy et al. (1993) concluíram 

que a sua formação terá ocorrido na fase 

final da cristalização magmática do granito 

da Serra da Freita, devido à separação de 

um fluido cloretado rico em voláteis. No 

processo ter-se-á gerado um gradiente 

químico na interface magma/bolha de 

voláteis, que favoreceu a mobilização de 

ferro do magma residual e a bolha, menos 

densa que o magma, terá ascendido, 

ficando como que a flutuar no tecto desta 

parte da câmara magmática.

O tipo de granito que origina estas 

microformas é único em Portugal e raro no 

mundo, existindo apenas algo semelhante 

perto de São Petersburgo na Rússia, como 

é referido em diversos “sítios”, embora 

nenhum deles indique a fonte que permita 

obter mais informação. 

1.1.3   Pedras Broas

As “Pedras Broas”, ainda que mais 

conhecidas por “Pedras Boroas”, embora 

esta denominação corresponda a uma 

forma antiga e dialectal (Machado, p. 466) 

pois já são muito poucos os dicionários de 

from the mother-rock, by thermoclasty/

crioclastia, they leave an external layer in 

bas-relief and scatter around the cores. 

Concerning the genesis of this 

Castanheira granite, Reavy et al. (1993) 

have concluded that its formation probably 

took place during the final magmatic 

crystallisation stage of the Serra da Freita 

granite, due to the separation of a volatile-

rich chlorinated fluid. During the process, 

a chemical gradient would have been 

generated in the magma/volatile bubble 

interface, which favoured the mobilisation 

of iron from the residual magma and the 

bubble, less dense than the magma, would 

have risen, floating in the ceiling of the 

magmatic chamber.

The type of granite that originates these 

microforms is unique in Portugal and rare 

in the world. Something similar can be 

found near Saint Petersburg in Russia, as 

mentioned in several websites, although 

none of them indicates the source which 

would allow us to get more information 

about it.

1.1.3   Pedras Broas

The “Pedras Broas” are better known 

as “Pedras Boroas”, although that 

denomination corresponds to an ancient 

and dialectal form (Machado, p. 466), 

because there are not many Portuguese 
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Fot. 2 – Vista geral de um dos geossítios da Castanheira onde se podem observar pedras 
parideiras (Fotografia de L. Lourenço, tirada a 5/4/2017).

Photo 2 – Overall view of the Castanheira geosites, with the Pedras Parideiras 
(Photography by L. Lourenço, taken on 5/4/2017).

Fot. 3 – Pormenor de Pedras Parideiras (Fonte: http://aroucageopark.pt/pt/
explorar/o-que-visitar/museus-e-unidades-interpretativas/casa-das-pedras-parideiras-centro-

-de-interpretacao/).

Photo 3 – Detail of the Pedras Parideiras (Source: http://aroucageopark.pt/pt/explorar/o-que-
-visitar/museus-e-unidades-interpretativas/casa-das-pedras-parideiras-centro-de-interpretacao/).
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português que ainda referem este vocábulo, 

localizam-se no Junqueiro, num dos relevos 

residuais graníticos do planalto da serra da 

Freita, sendo constituídas por um conjunto 

de blocos, um dos quais fendido e deslocado 

por rotação basal de cerca de 90º da sua 

posição original, provavelmente devido à 

ação da gravidade. A superfície que define 

o plano de fratura encontra-se fortemente 

fissurada, com estrutura poligonal (fot. 4). 

As fissuras têm apenas alguns centímetros 

de profundidade e estendem-se por toda 

a superfície, delineando relevos de forma 

poligonal (fot. 5), regra geral com 5 a 6 lados 

irregulares (Lúcia Vasquez, 2010, p. 57-8).

dictionaries that still include that word. They 

are located in Junqueiro, in one of the most 

relevant granite residual reliefs in the Serra 

da Freita plateau, and they are formed by 

a set of blocks, one of which is cracked and 

dislocated due to basal dislocation of around 

90° regarding its original position, probably 

due to the action of gravity. The surface that 

defines the fracture plain is heavily cracked 

with a polygonal structure (photo 4). The 

cracks are only a few centimetres deep and 

they extend throughout the whole surface, 

outlining reliefs with a polygonal shape 

(photo 5), generally with 5 or 6 irregular 

sides (Lúcia Vasquez, 2010, p. 57-8).

Fot. 4 – Aspeto do geossítio das Pedras Broas, com um dos exemplares à esquerda 
(Fotografia de L. Lourenço, tirada a 5/4/2017).

Photo 4 – Visual aspect of the Pedras Broas geosite, with one of the specimens to the left 
(Photography by L. Lourenço, taken on 5/4/2017).
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Fot. 5 – Aspeto de pormenor de uma das Pedras Broa do Junqueiro 
(Fotografia de L. Lourenço, tirada a 5/4/2017).

Photo 5 – Visual aspect of a detail in one of the Pedras Broas in Junqueiro 
(Photography by L. Lourenço, taken on 5/4/2017). 

1.2   Serra da Arada

A serra da Arada (fot. 6) faz parte do 

Maciço da Gralheira é uma elevação com 

1071 metros de altitude, no Alto da Cabria. 

Localiza-se a noroeste de São Pedro do Sul, 

donde dista cerca de dez quilómetros de 

distância. Constitui um bom local para 

obter imagens panorâmicas para os vales 

que se abrem a norte, por onde progrediu o 

incêndio (fot. 7).

1.2  Serra da Arada

Serra da Arada (photo 6) is part of 

the Gralheira massif and is an elevation 

of 1071 m, in Alto da Cabria. It is 

located northwest of São Pedro do Sul, 

at a distance of around ten kilometres. It 

is a good location to obtain panoramic 

photographs to the valleys opening to 

the north, where the fire progressed to 

(photo 7.
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Fot. 6 – Vista sobre as Chãs da serra da Arada, tomada do Cabeço das Lameiras 
(Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-ZuHAyfn6lGo/Vz0aOVihIgI/AAAAAAAAGtA/NyKee-

CpjAFcYg2NKGa7HEd0jPhu3bHDzQCLcB/s1600/IMG_0088+B+Chas+desde+Gravia.jpg).

Photo 6 – Visual aspect of Chãs in Serra da Arada, seen from Cabeço das Lameiras 
(Source: https://1.bp.blogspot.com/-ZuHAyfn6lGo/Vz0aOVihIgI/AAAAAAAAGtA/NyKeeCpjA-

FcYg2NKGa7HEd0jPhu3bHDzQCLcB/s1600/IMG_0088+B+Chas+desde+Gravia.jpg).

1.3  Serra do Arestal

A serra do Arestal integra o Maciço 

da Gralheira e abrange parte do norte do 

concelho de Sever do Vouga e parte do sul 

do concelho de Vale de Cambra, ambos 

do distrito de Aveiro. Atinge 830 metros 

Fot. 7 – Vista geral sobre o vale do rio Paivô, que nasce na serra da Arada e por onde pro-
grediu o incêndio (Fotografia de L. Lourenço, tirada a 5/4/2017).

Photo 7 – Overall view of the Paivô River valley, sprouting in Serra da Arada and through 
which the fire has progressed (Photography by L. Lourenço, taken on 5/4/2017).

1.3  Serra do Arestal

The Serra do Arestal integrates the 

Gralheira massif and is includes part of 

the north area of the municipality of Sever 

do Vouga and part of the south of the 

municipality of Vale de Cambra, both in 
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de altura no seu ponto mais elevado. 

Talvez pela sua menor altitude é de todas 

a menos conhecida.

1.4  Serra de São Macário

A serra de São Macário (fot. 7) também 

integra o Maciço da Gralheira e no Alto 

de São Macário alcança 1 052 metros 

de altitude. Localiza-se a cerca de dez 

quilómetros a norte de São Pedro do Sul.

the district of Aveiro. It is 830 m high in its 

most elevated peak. Perhaps due to its lower 

altitude, it is the least well-known of all.

1.4  Serra de São Macário

Serra de São Macário (photo 7) also 

integrates the Gralheira massif and, at the 

Alto de São Macário [its peak], it reaches 

1052 metres. It is located around ten 

kilometres north of the municipality of 

São Pedro do Sul.

Fot. 8 – Serra de S. Macário vista desde o Alto de Drave 
(Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-MbA_rh184yA/UjN-k46HxAI/AAAAAAAAFy4/UM-

pkJ5UZikU/s1600/SDC17652.JPG

Photo 8 – Serra de S. Macário seen from Alto de Drave 
 (Source: http://3.bp.blogspot.com/-MbA_rh184yA/UjN-k46HxAI/AAAAAAAAFy4/UMpkJ5U-

ZikU/s1600/SDC17652.JPG).
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2 E V O L U Ç Ã O  R E C E N T E  D A 

POPULAÇÃO

Se os factores físicos (formas de relevo, 

condições meteorológicas e combustíveis 

vegetais) condicionam o comportamento 

e a progressão do incêndio, o ser humano 

é o grande responsável pela ocorrência das 

ignições e, indiretamente, também pela 

propagação, ao não cuidar devidamente a 

capacidade de antecipação, bem como em 

resultado das prioridades que estabelece em 

termos de resposta à manifestação do risco 

de incêndio florestal.

Por outra parte, quer a recente evolução 

da população, quer as transformações 

que a sociedade rural sofreu, também 

contribuíram, como causa indireta, para 

o aumento das áreas consumidas pelos 

incêndios.

Com efeito, a redução da população 

residente (fig. 4), que se sentiu parti-

cularmente nas áreas serranas, a par da 

alteração da sua estrutura etária (fig. 5), 

que de jovem, nos anos sessenta do século 

passado, passou a idosa no início deste 

século, e, sobretudo, o abandono da 

atividade agrícola, incorporada no sector 

primário, cuja população empregada nesta 

atividade sofreu uma drástica redução 

(fig. 6), contribuíram para que se tivesse 

deixado de roçar o mato. Por outro lado, 

com o desenvolvimento criaram-se melhores 

2 RECENT EVOLUTION OF THE 

POPULATION

If the physical factors (forms of relief, 

weather conditions and vegetable fuels) 

condition the behaviour and progression 

of the fire, the human being is the major 

responsible for the occurrence of the 

ignitions and, indirectly, also for the 

propagation, by not considering properly 

the anticipation capacity, and as a result 

of the priorities established in terms of 

response of the manifestation of forest 

fire risk.

On the other hand, both the 

recent evolution of population and the 

transformations which the rural society 

has endured have also contributed, as an 

indirect cause, for the increase of the areas 

consumed by fires.

Actually, the reduction of the resident 

population (fig. 4) particularly felt in 

the mountain areas, alongside with the 

change of its age structure (fig. 5) in the 

1960s the population was young, but in 

the beginning of this century it became 

old, and, mostly, the abandonment of the 

agricultural activity, incorporated in the 

primary sector, the population employed 

by this activity has suffered a drastic 

reduction (fig. 6), have contributed to the 

end of the vegetation cutting. On the other 

hand, with the development, better life 
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condições de vida, as quais levaram à 

substituição dos estrumes orgânicos por 

adubos químicos, ou à utilização do carvão 

e da lenha para uso doméstico pelo uso do 

gás natural e da eletricidade, contribuindo 

assim para que a matéria orgânica que antes 

era retirada da floresta, tivesse passado a 

acumular-se nela, deixando disponível 

maior carga combustível para ser pasto 

dos incêndios, que assim se tornam 

mais violentos, para o que também tem 

contribuído a progressiva substituição do 

pinhal pelo eucaliptal.

conditions have been created, leading to the 

replacement of the organic manures with 

chemical fertilisers, or the replacement of 

the use of coal and wood for domestic use 

with the use of natural gas and electricity, 

thus contributing for the fact that the 

organic matter that was in the past removed 

from the forest is now accumulated there, 

leaving a greater amount of combustible 

available to propagate fires, which become 

more violent. The progressive substitution 

of the pine forest with the eucalyptus forest 

has also contributed to this.

Fig. 4 – Evolução da população residente nos municípios afetados pelo incêndio, entre 
1960 e 2011 (Fonte dos dados: INE).

Fig. 4 – Evolution of the population residing in the municipalities affected by the fire, between 
1960 and 2011 (Data source: INE).
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Fig. 5 – Comparação das pirâmides etárias dos quatro municípios afetados, referentes aos 
anos de 1960 (cor sólida) e de 2011 (demarcado) (Fonte dos dados: INE e elaboração de 

Sofia Bernardino).

Fig. 5 – Comparison of the age pyramids of the four municipalities affected, concerning the 
years of 1960 (solid colour) and 2011 (marked) (Data source: INE and data prepared by 

Sofia Bernardino).

AROUCA SÃO PEDRO DO SUL

CASTRO DAIRE VALE DE CAMBRA
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Fig. 6 – Distribuição da população dos quatro municípios afetados, por sectores de 
atividade: 1 - Primário; 2 - Secundário; 3 - Terciário (Fonte dos dados: INE).

Fig. 6 – Distribution of the population of the four municipalities affected, by activity sectors: 
1 - Primary; 2 - Secondary; 3 - Tertiary (Data source: INE).

3  OS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Há muito que os incêndios florestais 

afetam Portugal e o Maciço da Gralheira 

tem sido um dos seus palcos privilegiados. 

Assim, depois de uma breve apresentação 

da evolução dos incêndios florestais 

em Portugal Continental, passamos à 

caraterização dos incêndios da Gralheira.

3.1  Os incêndios florestais em Portugal

O número de ocorrências de incêndios 

florestais em Portugal continental, à parte 

do ano de 1989, quando se registou um 

pico, aumentou de forma progressiva e 

quase sempre contínua até ao ano de 1995, 

quando se registou um dos valores mais 

elevados. A parir de 1995 e até 2005, ano em 

3  FOREST FIRES

Forest fires have been affecting Portugal 

for a long time, and the Gralheira Massif 

has been one of its privileged venues. Thus, 

after a brief presentation on the evolution 

of forest fires in mainland Portugal, we 

will conduct a characterisation of the fires 

in Gralheira.

3.1  Forest fires in Portugal 

The number of forest fires in 

mainland Portugal, aside from the ones 

occurred in 1989 (when there was a 

peak), has increased progressively and 

almost always continuously up to 1995, 

when one of the highest numbers was 

registered. From 1995 onwards and until 

1960

1 2 3

2011

1 2 3
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que se alcançou o valor máximo, registou-

se uma certa estabilidade, com os valores 

mínimos a rondarem 25 000 ocorrências e 

com os máximos por volta de 35 000, o que 

sucedeu nos dois anos referidos e, também, 

em 1989 e 2000 (fig. 4).

Por sua vez, a área ardida apresentou um 

comportamento bastante mais irregular, 

com alguns anos bons, como foi o caso, 

entre outros, dos anos de 1977, 1988, 

1997, 2008 e 2014, em que as condições 

meteorológicas estivais foram desfavoráveis 

ao desenvolvimento de incêndios, por os 

verões terem sido frescos e húmidos. Pelo 

contrário, outros anos, tais como: 1985, 

1991, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005, 2013 

e 2016, em que os verões foram quentes 

e secos, as áreas queimadas situaram-se à 

volta de 150 000 ha, com exceção dos anos 

de 2005, cujo valor rondou 340 000 ha, 

e de 2003, que registou o valor máximo, 

superior a 425 000 ha (fig. 7). 

Estes anos foram verdadeiramente 

excecionais, o primeiro dele devido a um 

período de vários dias com temperaturas 

muito elevadas (máximas diárias >40ºC 

e mínimas >30ºC, mesmo durante a 

noite, que coincidiram com uma elevada 

simultaneidade de raios provenientes 

de trovoadas secas, os quais originaram 

muitos incêndios, sobretudo no vale do 

Tejo, onde são menos frequentes do que 

no Norte e Centro de Portugal. Em 2005, 

2005, the year when the lowest number 

was recorded, there was a certain stability, 

with the minimum numbers circling 

25,000 occurrences and the maximum 

of around 35,000 occurrences in the two 

mentioned years and also in 1989 and 

2000 (fig. 4).

On its turn, the burnt area has 

presented a rather irregular behaviour, 

with some good years, as was the case, 

among others, of 1977, 1988, 1997, 

2008 and 2014. During those years the 

summers were cool and humid, so the 

weather conditions were not favourable to 

the development of fires. On the contrary, 

there were other years, such as 1985, 1991, 

1998, 2000, 2003, 2005, 2013 and 2016, 

when the summers were hot and dry, thus 

the burn areas registered at circa 150,000 

ha, except for 2005, whose number was 

around 340,000 ha, and 2003, which has 

registered the peak number, more than 

425,000 ha (fig. 7).

Those years were truly exceptional. In 

the first year, a period of several days with 

very high temperatures (daily maximum 

temperatures > 40°C and minimum 

temperatures < 30°C, even during the 

night) coinciding with a high simultaneity 

of lightning from dry storms originated 

many fires, mostly in the Tagus River 

valley, where they are less frequent than 

in the north and centre areas of Portugal. 
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o verão voltou a ser quente, com ondas de 

calor em junho, em que as temperaturas 

máximas foram superiores a 30ºC durante 

vários dias e com vários deles em que foram 

superiores a 35ºC, valores que depois se 

repetiram no meses seguintes de julho 

e agosto. Esta situação agravou a de seca 

meteorológica, iniciada em outubro de 

2004 e que se prolongou até outubro de 

2005, com todos estes meses consecutivos 

em seca meteorológica severa e muito 

severa, situações que, do ponto de vista 

meteorológico favoreceram a progressão 

dos incêndios e, de certo modo, ajudaram 

a explicar estes dois verões dramáticos.

Por sua vez, a análise aos grandes 

incêndios mostra que o valor das áreas 

consumidas pelos incêndios tem aumentado 

de década para década. Com efeito, nos anos 

setenta do século passado, consideravam-se 

grandes incêndios florestais todos aqueles 

cuja área queimada era igual ou superior a 10 

hectares, ao passo que na atualidade o ICNF 

apenas considera grandes incêndios aqueles 

cuja área é igual ou superior a 100 hectares, 

um valor que sobe para 500 ha, quando 

os incêndios de 100 ou mais hectares são 

muito abundantes, como sucedeu nos anos 

de 2003 e 2005. 

Por outro lado, nessa década de 

setenta não se registaram incêndios com 

área superior a 10 000 ha e quando, na 

seguinte, de 80, surgiram os primeiros 

In 2005 the summer was again very hot, 

with heat waves in June and temperatures 

above 30°C for a number of days. In many 

of them the temperatures rose above 35°C, 

which happened again in the following 

months of July and August. This situation 

worsened the drought that had begun in 

October of 2004 and that continued until 

October 2005, with all those months of 

severe and very severe drought. All these 

situations, from a meteorological point of 

view, favoured the progression of the fires 

and, to a certain extent, help explain these 

two dramatic summers.

On the other hand, the analysis of 

the large fires shows that the amount of 

burnt areas consumed by the fires has 

increased in each decade. Actually, in the 

1970s, a large forest fire was any fire in 

which the burnt area was equal or above 

10 hectares. Nowadays, the ICNF defines 

large forest fires as those in which the 

burnt area is equal or higher than 100 

hectares, a number that rises to 500 ha 

when the fires affecting 100 or more 

hectares are very abundant, as in the years 

of 2003 and 2005.

On the other hand, in the seventies, 

there were no fires with an area larger than 

10,000 ha. When, during the eighties, 

the first forest fires affecting more than 

10,000 hectares took place (in Vila de 

Rei/Ferreira do Zêzere, in 1986, and 
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incêndios com mais de dez mil hectares 

(Vila de Rei/Ferreira do Zêzere, em 1986, 

e Arganil/Pampilhosa da Serra/Oliveira do 

Hospital, no ano seguinte, de 1987), foram 

situações consideradas verdadeiramente 

excepcionais. Entretanto, com o decorrer 

do tempo, fomo-nos habituando e os 

incêndios com áreas compreendidas entre 

dez e vinte mil hectares passaram a ser 

relativamente frequentes, como sucedeu 

nos anos de 2003 e 2005, quando cada 

um desses anos registou três incêndios com 

área compreendida entre dez e vinte mil 

hectares. Além disso, em 2003, registaram- 

-se mais três incêndios de maior dimensão, 

com área compreendida entre vinte e trinta 

Arganil/Pampilhosa da Serra/Oliveira do 

Hospital, in the following year, 1987), 

they were considered truly exceptional 

situations. Meanwhile, as time went by, 

we got more and more accustomed and 

fires with areas comprehended between 

ten and twenty thousand hectares became 

relatively frequent, as in 2003 and 2005, 

each of those years registered three fires 

with an affected area between twenty and 

thirty thousand hectares. That was also 

the case of the following years, 2004, 

2012 and 2016, in each of those years, 

there was a fire with an area larger than 

20,000 ha. The last one is the motto for 

this visit.

Fig. 7 – Evolução anual do número de ocorrências (N.º IF) e da área queimada (Ha) pelos 
incêndios florestais em Portugal continental, nos últimos quarenta anos: 1 - Área ardida em 

mato; 2 - Área ardida em povoamento florestal; 3 - Número de incêndios florestais 
(Fonte dos dados: ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas).

Fig. 7 – Annual evolution of the number of occurrences (N.º IF) and burnt area (Ha) by forest 
fires in mainland Portugal, in the last forty years: 1 - Area burned in bush; 2 - Area burned in 
forest stands; 3 - Number of forest fires (Data source: ICNF – Portuguese Institute for Nature 

and Forest Preservation).
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mil hectares, o que também sucedeu em 

anos seguintes, como foi o caso de 2004, 

2012 e 2016, quando cada um desses anos 

registou um incêndio com área superior 

a 20 000 ha, em que o último deu azo à 

organização desta visita.

Ainda em 2003, registou-se um 

incêndio com área compreendida entre 

vinte e trinta mil hectares e, um outro, 

com área superior a 40 000 ha, o que fez 

deste ano o mais grave em termos de área 

queimada (fig. 7).

3.2 Os incêndios florestais em Portugal 

em 2016

Em Portugal Continental, segundo 

dados do 9.º Relatório Provisório de 

Incêndios do Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF, 2016), 

durante o ano de 2016, arderam cerca 

de 160 000 ha, o que representa o valor 

mais elevado desde 2006, ano em que foi 

publicada a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, 

que aprovou o Plano Nacional de Defesa 

da Floresta contra Incêndios.

Ora, 63,3% da área ardida, cerca 

de 101 640 ha (fig.s 8, 9 e Quadro I) 

concentraram-se na região norte litoral de 

Portugal, correspondente aos distritos de 

Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo e 

61%, da área ardida, cerca de 96 477 ha, 

In 2003, a fire with an area 

comprehended between twenty and thirty 

thousand hectares and another with an area 

larger than 40,000 ha took place, turning 

this year into the most serious one in terms 

of burnt area (fig. 7).

3.2  Forest fires in Portugal during 2016

In mainland Portugal, according to 

the data from the 9th Provisional Fire 

Report of the Portuguese Institute for 

Nature and Forest Preservation (ICNF, 

2016), during the year of 2016, around 

160,000 ha of land burnt, representing the 

highest number since 2006, a year when 

the Resolution of the Portuguese Council 

of Ministers nº 65/2006, of 26 May, was 

published, approving the Portuguese 

national Plan for the Defence of the Forest 

against Fires.

63.3% of the burnt area, around 

101,640 ha (figs. 8, 9 and Table I) are 

concentrated in the coastal north area of 

Portugal, corresponding to the districts of 

Aveiro, Porto, Braga and Viana do Castelo, 
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ocorreu entre 6 e 12 de Agosto (fig. 10), o 

que representa uma média de 14 000 ha/dia.

Ainda que já referido anteriormente, 

outro facto a destacar é a ocorrência de 

4 incêndios com uma área individual 

superior a 5 000 ha, de entre os quais se 

destaca o ocorrido no dia 8 de Agosto, 

no concelho de Arouca, junto ao lugar de 

Telhe, que consumiu cerca de 21 910 ha 

(Quadro II), cuja área por ele queimada 

será o objetivo desta visita.

and 61% of the burnt area, which is 

around 96,477 ha, have occurred between 

6 and 12 August (fig. 10), representing an 

average of 14,000 ha/day.

Reinforcing what has been mentioned 

before, another fact to highlight is the 

occurrence of 4 fires with an individual 

area larger than 5,000 ha. One of them has 

occurred on 8 August, in the municipality 

of Arouca, near Telhe, consuming around 

21,910 ha (Table II). The observation of 

that burnt area is the goal of this visit.

Fig. 8 – Áreas queimadas em Portugal continental 
por incêndios florestais no ano de 2016 

(ICNF, 2016).

Fig. 8 – Areas burnt by forest fires in mainland 
Portugal in the year of 2016 

(ICNF, 2016).

Fig. 9 – Incêndios a 10 de Agosto de 2016 
(Fonte: https://worldview.earthdata.

nasa.gov/…)

Fig. 9 – Fires on 10 August 
(Source: https://worldview.earthdata.

nasa.gov/…)
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Distritos

Ocorrências Área ardida (ha)

Fogachos
(área <1ha

Inêndios 
Florestais Total Povoamentos Matos Total

Aveiro 950 78 1 028 39 549 2 071 41 620

Beja 24 17 41 412 2 414

Braga 998 470 1 468 5 899 7 554 13 453

Bragança 228 132 360  1 986 5 651 7 637

Castelo Branco 279 30 309  1818 523 2 341

Coimbra 240 25 265 652 1 406 2058

Évora 7 17 24 281 4 285

Faro 175 16 191 2 764 2 964 5 728

Guarda 186 146 332 3 158 8 625 11 783

Leiria 311 35 346 890 283 1 173

Lisboa 539 99 638 61 427 488

Portalegre 51 28 79 924 55 979

Porto  3495 565 4 060 5617 8 449 14 066

Santarém 337 57 394 3 491 354 3 845

Setúbal 516 40 556 220 144 364

Viana do Castelo 693 265 958 19 950 19 551 32 501

Vila Real 566 420 986 3191 9 222 12 413

Viseu 807 237 1 044 1922 7 420 9 342

Total 10 402 2 677 3 079 85 785 74 705 160 490

*dados provisórios constantes na base de dados do SGIF

Quadro I – Distribuição do Número de Ocorrências e dos Hectares de Área Ardida em 
2016, por distrito e por classes.

Table I – Distribution of the number of occurrences and hectares of burnt area in 2016, per 
district and per classes.

Fonte dos dados / Souce: ICNF, 2016.
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Fig. 10 – Distribuição temporal do valor diário acumulado da área ardida em 2016 
comparativamente com o valor médio do período de 2008 a 2015 

(Fonte dos dados: http://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/index.html).

Fig. 10 – Time distribution of the accumulated daily amount of burnt area in 2016 in 
comparison to the average amount in the period from 2008 to 2015 

(Data source: http://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/index.html).

4 OS INCÊNDIOS FLORESTAIS DO 

MACIÇO DA GRALHEIRA, DE 6 A 

12 DE AGOSTO DE 2016

Entre os dias 6 e 12 de Agosto 

deflagraram no maciço da Gralheira 

3 grandes incêndios (Rossas, Arões e 

Janarde) aos quais se juntou um quarto 

incêndio (Real). Em conjunto estes quatro 

incêndios queimaram cerca de 25 935 ha 

de espaços florestais contínuos (Quadro 

III e fig. 11). Segundo os registos oficiais 

o incêndio de Janarde terá sido o maior 

ocorrido em Portugal Continental, 

registado a norte da Cordilheira Central 

(serras da Lousã-Açor-Estrela).

4  FOREST FIRES IN THE GRALHEIRA 

MASSIF, FROM AUGUST 6TH TO 

12TH 2016

Between 6 and 12 August, there were 

3 major fires in the Gralheira massif 

(Rossas, Arões and Janarde), followed 

by a fourth fire (Real). Altogether, these 

four fires burnt around 25,935 ha of 

continuous forest spaces (Table II and 

fig. 11). According to the official records, 

the Janarde fire, recorded north of the 

Central mountain chain (Lousã-Açor- 

-Estrela Mountains), may have been 

the largest that has ever happened in 

mainland Portugal. 
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Distritos Concelho/Freguesia
Data de 
início

(dd/mm/aaaa)

Área de inicío (ha)

Povoamentos Matos Total

Aveiro Arouca/Janarde 08-08-2016 21 910 0 21910

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira/Covas 07-08-2016 3 191 5 661 8852

Aveiro Águeda/Préstimo 08-08-2016 6 837 261 7 098

Bragança Freixo de Espada à Cinta/Lagoaça 06-09-2016 1 900 3 250 5150

Viana do Castelo Vianan do Castelo/Meixedo 09-08-2016 2 317 2490 4804

Viana do Castelo Arco de Valdevez/Cabana Maior 08-08-2016 600 3844 4 444

Faro Monchique/Monchique 03-09-2016 1 661 2 064 3 725

Viana do Castelo Paredes de Coura/Rubiães 07-08-2016 3 184 480 3 664

Aveiro Anadia/Vila Nova de Monsarros 10-08-2016 3 081 357 3 438

Aveiro Arouca/Rossas 06-08-2016 2 577 0 2577

Santarém Abrantes/Fontes 23-08-2016 2 100 170 22 70

Vila Real Ribeira de Pena/Alvadia 06-09-2016 109 1 744  1 853

Aveiro Albergaria-a-Velh/Valmaior 09-08-2016 1753 45 1 798

Faro Silves/Sãi Marcos da Serra 08-08-2016 1 080 686 1766

Vila Real Boticas/Codessoso 05-09-2016 1 569 150 1719

Braga Barcelos/Tamel (Santa Leocádia) 07-08-2016 1 444 250 1 694

Viana do Castelo Caminha/Agrela 09-08-2016 929 750 1 679

Braga Cabeceiras de Basta/Rio Douro 06-08-2016 450 1 100 1 550

Coimbra Soure/Tapéus 05-09-2016 195 1 188 1383

Aveiro Castelo de Paiva/Real 10-08-2016  1000 351 1 351

Guarda Gouveia/Ribamondego 08-08-2016 48 1 276 1324

Viana do Castelo Arvos de Valdevez/Gavieira 02-08-2016 600 517 1 117

Aveiro Vale de Cambra/Aroes 07-08-2016 787 197 984

Quadro II – Lista dos Grandes Incêndios Florestais (>1 000 ha) registados em 2016.

Table II – List of the Major Forest Fires (>1 000 ha) recorded in 2016.

Fonte/Source: ICNF, 2016.
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Quadro III – Lista das ocorrências mais significativas observadas no maciço da Gralheira em 2016.

Table III – List of the more significant occurrences in the Gralheira massif in 2016.

Ocorrência
(Occurrence) 

ANPC

Distrito
(District)

Concelho
(Municipality)

Freguesia/Lugar
(Parish/Village)

Data | Hora inicio
(Date | Start time)

Data | Hora fim
(Date | End time)

Área 
(ha)

2016 010057926 Aveiro Arouca Rossas/Merujal 6-Ago-2016 | 18:55 17-Ago-2016 | --------     2 577

2016 010058061 Aveiro Vale Cambra Arões/Côvo 7-Ago-2016 | 07:30 09-Ago-2016 | 02:00 984

2016 010058554 Aveiro Arouca Janarde/Telhe 8-Ago-2016 | 14:35 17-Ago-2016 | -------- 21 023

2016 010059040 Aveiro Castelo Paiva Real/Real 10-Ago-2016 | 00:09 16-Ago-2016 | 09:00 1 351

Fonte/Source: ICNF, 2016.

Fig. 11 – Representação cartográfica dos grandes incêndios florestais (>1 000 ha) no 
maciço da Gralheira, em 2016 (Fonte dos dados ICNF. Elaboração de M. Rainha). 

Fig. 11 – Cartographic representation of the major forest fires (>1 000 ha) in the Gralheira 
massif, in 2016 (Data source: ICNF. Prepared by M. Rainha).

Deste modo, após proceder a uma 

breve análise do historial de incêndios 

nas serras da Gralheira, passaremos à 

This way, after a brief analysis of the 

history of forest fires in the Gralheira 

Mountains, we will describe the behaviour 
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descrição do comportamento destes 

grandes incêndios de 2016, e terminamos 

com uma menção a alguns aspetos 

físicos que ajudarão a compreender esse 

comportamento.

4.1 Perspectiva histórica dos grandes 

incêndios florestais no maciço da 

Gralheira

Uma análise ao historial de incêndios 

florestais indica que, desde 2005, o 

Maciço da Gralheira passou a integrar 

os territórios de Portugal Continental 

com incêndios >5 000 ha (fig.s 12 e 13). 

Contudo, analisando a cartografia dos 

perímetros dos incêndios florestais com 

mais de 500 e 1 000 ha, ocorridos entre 

1975 e o presente, é possível confirmar 

a existência de um enorme potencial 

para deflagração de incêndios com 

características (dimensão e severidade) 

semelhantes às do incêndio de Janarde, 

ocorrido a 8 de Agosto de 2016, uma vez 

que todo o território tem sido percorrido 

ciclicamente por incêndios florestais de 

grandes dimensões (fig.s 14 e 15).

O número de grandes incêndios 

florestais >500 ha, registados desde 1975 

na área onde ocorreu o incêndio de 2016, 

é significativo, tendo abrangido uma parte 

significativa da área percorrida pelo grande 

incêndio de 2016 (fig. 14).

of these large fires of 2016, and we will 

end with a reference to some physical 

aspects which will help to understand that 

behaviour.

4.1 Historical perspective of the major 

forest fires in the Gralheira massif

An analysis to the history of forest 

fires shows that, since 2005, the Gralheira 

massif has been integrated in the Portuguese 

mainland territories with fires > 5000 ha 

(figs. 12 and 13). However, when analysing 

the cartography of the forest fires’ perimeters 

larger than 500 and 1000 ha that have 

occurred between 1975 and the present 

day, it is possible to confirm the existence 

of an enormous potential for fires with the 

characteristics (size and severity) similar to 

those of the Janarde fire, which has occurred 

on 8 August 2016, given that all of the 

territory has been cyclically devastated by 

large forest fires (figs. 14 and 15).

The number of large forest fires > 500 

ha recorded since 1975 in the area where 

the 2016 fire took place is very significant, 

having comprehended a significant portion 

of the area devastated by the large fire of 

2016 (fig. 14).

So, based on the available data, one can 

conclude that the Gralheira massif has a 
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Fig. 13 – Grandes incêndios florestais (>5 000 ha) 
no maciço da Gralheira, 

entre 1975 e 2016. 

Fig. 13 – Large forest fires (>5 000 ha) 
in the Gralheira massif, 

between 1975 and 2016.

Fig. 12 – Grandes incêndios 
em Portugal Continental entre 

1975 e 2016 (> 5000 ha).

Fig. 12 – Large fires in 
mainland Portugal between 
1975 and 2016 (> 5000 ha.

Deste modo, com base nos dados 

disponíveis, verifica-se que o maciço da 

Gralheira tem um registo significativo 

de grandes incêndios, mesmo quando 

consideramos apenas os > 1 000 ha, os 

quais têm particular incidência na parte 

norte da área a visitar, correspondente 

ao flanco direito do incêndio de Janarde/

Telhe e que ocorreram nos anos de 1985, 

1986, 1987, 1991 e 1996. 

Por sua vez, a parte sul, correspondente 

ao flanco esquerdo do incêndio de Janarde/

Telhe, apresenta um historial com menor 

incidência de grandes incêndios, se bem 

que essa situação se tenha vindo a alterar a 

partir de 2005. Com efeito, em Agosto de 

significant record of large fires, even if we 

only consider the > 1000 ha, which have 

particular incidence in the northern part of 

the area to be visited, corresponding to the 

right flank of the Janarde/Telhe fire, and 

that have occurred in 1985, 1986, 1987, 

1991 and 1996.

On the other hand, the southern part 

corresponding to the left flank of the 

Janarde/Telhe fire presents a history of 

fewer incidences of large fires, although 

this situation has been changing since 

2005. Actually, in August 2005, a large 

fire has devastated, in a similar way, a 

significant part of the area which was 

again swept by the large fire of 2016 
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Fig. 15 – Cartografia dos incêndios florestais com área >1 000 ha.

Fig. 15 – Cartography of forest fires with an area >1 000 ha.

Fig. 14 – Distribuição espacial dos incêndios florestais com área >500 ha.

Fig. 14 – Space distribution of forest fires with an area >500 ha.
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2005, um grande incêndio percorreu, de 

modo semelhante, uma parte significativa 

da área que foi novamente varrida pelo 

grande incêndio de 2016 (fig. 15), o que 

do nosso ponto de vista indicia uma clara 

evolução do regime de incêndios.

4.1.1 Incêndios florestais do Maciço 

da Gralheira entre 1975 e 2016

Os incêndios florestais nas serras do 

Maciço da Gralheira apresentam um 

comportamento semelhante ao de outras 

regiões montanhosas de Portugal, na 

sequência de um processo que teve as 

suas raízes no colapso da economia rural, 

de subsistência, com início na década de 

60 do século passado e que acabou por 

promover o despovoamento do território 

e, consequentemente, a perda do mosaico 

agro-silvo-pastoril, característico das zonas 

rurais, tendo possibilitado uma grande 

recorrência de incêndios florestais (fig. 16).

Assim, uma análise atenta à evolução 

da distribuição espacial dos maiores 

incêndios (>1000 ha) ao longo do tempo, 

mais precisamente entre 1975 e 2016 

(fig.s 17 a 22), mostra que este território 

está no caminho da homogeneização dos 

combustíveis florestais em grande escala, 

deixando assim a porta “aberta” para 

eventos dendrocaustológicos de dimensão 

e severidade ainda maiores. 

(fig. 15), which, from our perspective, 

shows a clear evolution in the fire 

management.

4.1.1 Forest fires in the Gralheira 

massif between 1975 and 2016

The forest fires in the mountains of 

the Gralheira massif present a behaviour 

similar to those of other mountain areas 

in Portugal, as a result of a process rooted 

in the collapse of the rural subsistence 

economy beginning in the early 1960s 

which promoted the depopulation of the 

territory and, as a consequence, the loss of 

the agricultural-forestry-livestock mosaic, 

so characteristic of the rural areas, having 

enabled a large recurrence of forest fires 

(fig. 16). 

Then, a careful examination of the 

evolution of the space distribution of the 

largest fires (> 1000 ha) throughout time, 

more precisely between 1975 and 2016 

(figs. 17 to 22), shows that this territory 

is on the path of the homogenisation of 

forest fuels in a large scale, thus leaving 

the door “opened” to events of large size 

and severity.
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Fig. 16 – Carta da recorrência de incêndios entre 1975 e 2016.

Fig. 16 – Map of fire recurrence between 1975 and 2016.

Fig. 17 – Carta de áreas ardidas entre 1975 e 2016.

Fig. 17 – Map of the areas burnt between 1975 and 2016.
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Fig. 19 – Carta de áreas ardidas entre 1980 e 1989

Fig. 19 – Map of the areas burnt between 1980 and 1989.

Fig. 18 – Carta de áreas ardidas entre 1975 e 1979

Fig. 18 – Map of the areas burnt between 1975 and 1979.
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Fig. 21 – Carta de áreas ardidas entre 2000 e 2009.

Fig. 21 – Map of the areas burnt between 2000 and 2009.

Fig. 20 – Carta de áreas ardidas entre 1990 e 1999.

Fig. 20 – Map of the areas burnt between 1990 and 1999.
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Fig. 22 – Carta de áreas ardidas entre 2010 e 2016.

Fig. 22 – Map of the areas burnt between 2010 and 2016.

4.1.2 Incêndios florestais do Maciço 

da Gralheira de 2001 a 2016

Uma análise aos dados mais recentes, 

relativos ao período 2001-2016, mostra 

que as maiores áreas ardidas foram 

registadas nos anos de 2005 e 2010, tendo 

afetado simultaneamente os concelhos de 

Arouca, Castro Daire, São Pedro de Sul e 

Vale de Cambra. No entanto, existe uma 

diferença significativa entre estes concelhos, 

relativamente à variação interanual da 

respetiva área ardida e que é muito mais 

significativa no concelho de Arouca, com 

picos em 2005 e 2016 (fig. 23).

4.1.2 Forest fires in the Gralheira 

massif between 2001 and 2016

An analysis of the more recent data, 

regarding the period 2001-20106, shows that 

the largest burnt areas have been registered in 

the years of 2005 and 2010, having affected 

simultaneously the municipalities of Arouca, 

Castro Daire, São Pedro do Sul and Vale 

de Cambra. However, there is a significant 

difference between these municipalities as to 

the year-on-year variation of the respective 

burnt area, which is much more significant 

in the municipality of Arouca, with peaks in 

2005 and 2016 (fig. 23).
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Fig. 23 – Área ardida nos 4 concelhos, entre 2001 e 2016.

Fig. 23 – Burnt area in the 4 municipalities, between 2001 and 2016.

Por outro lado, durante este período 

de tempo, a área ardida em povoamentos 

florestais representou cerca de 58,5% do 

valor da área queimada (fig. 24).

On the other hand, during that period 

of time the burnt area in forest populations 

represented around 85% of the amount of 

burnt area (fig. 24).

Fig. 24 – Área ardida (ha) em povoamentos e mato, nos 4 concelhos da Gralheira, entre 
2001 e 2016.

Fig. 24 – Burnt area (ha), in forest type and bush, in the 4 municipalities of Gralheira, 
between 2001 and 2016.
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Considerando, agora, a evolução anual 

de incêndios e fogachos, entre 2001 e 

2016, verificou-se o acentuar da tendência, 

sobretudo a partir de 2009, para uma 

diminuição significativa do número de 

ocorrências (fig. 25).

Considering the annual evolution of 

fires and secondary fires, between 2001 

and 2016 there was an accentuation of 

the trend, mostly from 2009 onwards, for 

a significant reduction of the number of 

occurrences (fig. 25).

Fig. 25 – Evolução anual do número de ocorrências nos quatro municípios da Gralheira, 
entre 2001 e 2016.

Fig. 25 – Annual evolution of the number of occurrences in the four municipalities of 
Gralheira, between 2001 and 2016.

4.2 Análise dos incêndios de Agosto de 2016

Segue-se um breve enquadramento 

dos três incêndios com ignição em dias 

seguidos, 6, 7 e 8 de agosto, dando-se 

particular realce ao de Janarde (Telhe), por 

ter sido o que consumiu a maior área.

4.2.1 Incêndio de Rossas (Merujal) – 

6-Ago-2016 | 18:55 hrs | 2 577 ha

A ignição que deu início a este 

incêndio teve lugar no dia 6 de Agosto, 

4.2  Analysis of the August 2016 fires

Next, we present a summary context of 

the three fires ignited on consecutive days, 

6, 7, and 8 August, focusing on the Janarde 

(Telhe) fire, as it was the one that consumed 

the largest area.

4.2.1 rossas (Merujal) fire – aug. 6th 

2016 | 18:55 hrs | 2 577 ha

The ignition that started this fire 

occurred on 6 August around 6:55 p.m. 
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pelas 18:55 horas. O incêndio propagou-

se inicialmente com um comportamento 

topográfico numa área de mato, com cerca 

de 5 anos. 

Durante o período noturno (noite do 

dia 6 e madrugada do dia 7 de Agosto), 

com a entrada do vento do quadrante 

leste, o incêndio propagou-se com grande 

intensidade em direção à Sr.ª da Lage, 

seguindo para a Serra do Trebilhadouro 

(eixo de propagação principal). 

Durante os dias 7 e 8, com a entrada 

da brisa marítima (vento de NW) a partir 

do início da tarde (13 horas), a cabeça e 

o flanco direito estabilizaram e o incêndio 

adquiriu nova dinâmica na cauda e no 

flanco esquerdo. Este flanco extinguiu-

se durante a tarde do dia 7, quando se 

encontrou com o flanco direito do incêndio 

de Côvo. 

A cauda do incêndio foi controlada 

durante a madrugada do dia 7 de Agosto, 

sobre os viveiros florestais da Granja e até 

ao lugar da Ameixieira, contudo, após uma 

reativação, só ficou extinta ao final do dia 

8, nos terrenos situados sob os viveiros 

florestais da Granja.

4.2.2  Incêndio de Arões (Covo) – 

7-Ago-2016 | 07:30 hrs | 984 ha

Este incêndio terá tido início no dia 

6 de Agosto de 2016, junto à capela de 

The fire initially spread with a topo-

graphic behaviour in a forest area around 

5 years old.

During the night (on the night of 

the 6th and dawn of 7th), with the wind 

blowing from the east, the fire spread 

with great intensity towards Srª. da Lage, 

following to Serra do Trebilhadouro 

(main propagation axis).

During the 7th and the 8th, with the sea 

breeze (NW wind) at the beginning of the 

afternoon (1 p.m.), the head and the right 

flank stabilised and the fire acquired a new 

dynamics in the tail and in the left flank. 

This flank was extinguished during the 

afternoon of the 7th, when it met the right 

flank of the Côvo fire. 

The tail fire was controlled during the 

dawn of 7 August, near the tree nursery in 

Granja and until Ameixoeira. However, 

after reactivation, it was only completely 

extinct at the end of 8 August, in the lands 

located under the tree nurseries in Granja.

4.2.2 Arões (Covo) fire – Aug. 7th 

2016 | 07:30 hrs | 984 ha

This fire may have begun on 6 August 

2016, near the N. Sr.ª da Piedade chapel. 
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N. Sr.ª da Piedade. Depois de ter sido 

dado como extinto, este incêndio teve um 

forte reacendimento pelas 07:30 horas 

da manhã do dia seguinte, 7 de Agosto, 

provocado pelo vento forte e seco do 

quadrante leste. 

Nesta nova fase inicial, o incêndio 

propagou-se em áreas de mato, na parte 

superior da Serra da Freita, com uma 

carreira em direção ao lugar de Tabaçó e, 

uma segunda carreira, em direção ao lugar 

da Castanheira. 

Com um comportamento do tipo 

de incêndio de vento, o flanco direito 

propagou-se em descendente, no sentido 

NE/SW, tendo ficado estabilizado ao 

longo da margem esquerda do Rio Caima, 

excepto sob o lugar de Póvoa dos Chãos, 

onde se extinguiu, quando se encontrou 

com o incêndio do Merujal. 

Por sua vez, o flanco esquerdo 

propagou-se em descendente, com 

vento a favor, tendo ficado ancorado, na 

primeira metade, nas faixas de gestão de 

combustíveis e, na segunda metade, no 

caminho florestal Felgueira-Calvela. 

A cabeça do incêndio extinguiu-se 

quando se encontrou com o incêndio de 

Calvela, ocorrido em Julho de 2016. 

Nestes percursos merecem destaque 

os momentos críticos vividos nas áreas de 

interface urbano-florestal, nomeadamente 

no lugar da Castanheira.

After being considered extinct, this fire 

suffered a strong reactivation at 7:30 a.m. 

of the following day, 7 August, due to the 

strong and dry wind from the east. 

In this new initial stage, the fire spread 

through forest areas, in the upper part 

of Serra da Freita, with a front towards 

Tabaçó and a second front towards 

Castanheira.

With a wind fire type of behaviour, 

the right flank spread downwards, 

towards NE/SW, having been stabilised 

throughout the left bank of the Caima 

River, except near Póvoa dos Chãos, 

where it was extinguished when it met the 

Merujal fire.

In turn, the left flank spread 

downwards, with the wind, having been 

anchored, in the first half, in the fuel 

management strips and, in the second 

half, in the Felgueira-Calvela forest path.

The fire head was extinguished when it 

met the Calvela fire, occurred in July 2016.

Along these paths, the critical 

moments lived in the areas of the urban-

forest interface, namely in Castanheira, 

must be highlighted.
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4.2.3 Incêndio de Janarde (Telhe) – 

8-Ago-2016 | 14:35 hrs | 21 023 ha

Este incêndio teve início ás 14:35 horas 

do dia 8 de Agosto de 2016, numa pequena 

parcela de terreno agrícola situado sobre o lu-

gar de Telhe, tendo evidenciado desde o seu 

início (fotografia da capa) um enorme poten-

cial de crescimento devido: (i) às característi-

cas orográficas, um fundo de vale encaixado e 

na confluência de várias linhas de água; (ii) à 

estrutura e composição de combustíveis, com 

continuidade florestal e com predominância 

de povoamentos de eucalipto; (iii) à grande 

disponibilidade dos combustíveis e aos valores 

extremos de temperatura e humidade relativa 

do ar registados nos dias que antecederam o 

incêndio. A este conjunto de factores: topo-

grafia, meteorologia e combustíveis, juntou-se 

ainda: (iv) a simultaneidade de ocorrências, 

o que impossibilitou uma mobilização ad-

equada de meios de combate, pois estavam 

em curso trabalhos de consolidação perimetral 

e rescaldo nos incêndios de Rossas/Merujal e 

Arões/Covo; e depois, já na fase 3: (v) a baixa 

densidade de oportunidades de ataque asso-

ciada à rede viária.

A análise do comportamento do incên-

dio, feita com base na observação das ima-

gens de satélite MODIS (fig. 26) e nas ob-

servações efetuadas no terreno, indica que 

os factores que tiveram maior influência no 

desenho final do incêndio foram o vento e a 

4.2.3 Janarde (Telhe) fire – Aug. 8th 

2016 | 14:35 hrs | 21 023 ha

This fire began at 2:35 p.m. on 8 August 

2016, in a small agricultural land located in 

Telhe. Since its beginning (cover photo), it 

showed an enormous potential for growth 

due to (i) the orographic characteristics: 

valley bottom and confluence of several 

water lines; (ii) the structure and 

composition of fuels: forest continuity with 

predominantly eucalyptuses; and (iii) large 

availability of fuels due to the extremely 

high temperature and relative humidity 

registered in the days prior to the fire. This 

set of factors: topography, weather and 

fuels, was joined by (iv) the simultaneity 

of occurrences, preventing the proper 

mobilisation of fighting equipment, 

because they were consolidating the 

perimeter and suppressing the fires in 

Rossas/Merujal and Arões/Côvo; and 

afterwards, on stage 3 (v) the low density 

of attacking opportunities associated to 

the roads.

The analysis of the fire’s behaviour, 

made based on the observation of images 

from the MODIS satellite (fig. 26) and 

on the observations made onsite, indicates 

that the most influential factors in the 

final drawing of the fire have been the 

wind and the relief, given that the main 

dissemination axis are aligned with the 
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orografia, já que os principais eixos de propa-

gação estão em alinhamento com o rumo dos 

ventos e com os principais vales da área afeta-

da, que, no conjunto, determinaram as fases 

de desenvolvimento do incêndio (fig. 27).

Neste contexto, podemos considerar 

que o incêndio de Telhe teve dois momentos 

marcantes. O primeiro correspondeu à 

entrada do vento de leste, durante a noite 

wind’s direction and with the main valleys 

of the affected area which, altogether, have 

determined the fire’s development stages 

(fig. 27).

In this context, we can consider that 

the Telhe fire had two defining moments. 

The first corresponded to the coming of 

the wind from the east, during the night 

of 9 August, its speed rising from 10 to 

Fig. 26 – Imagens NASA com as colunas de fumo dos incêndios, de 6 a 13 de 
Agosto (Fonte: https://worldview.earthdata.nasa.gov/?p=geographic&l=VIIRS_SNPP_

CorrectedReflectance_TrueColor, MODIS_Fires_Terra, Coastlines(hidden).

Fig. 26 – NASA images with the fires’ smoke columns, between 6 - 13 August (Source: https://
worldview.earthdata.nasa.gov/?p=geographic&l=VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor, 

MODIS_Fires_Terra, Coastlines(hidden).
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Fig. 27 – Fases do desenvolvimento do incêndio de Janarde/Telhe.

Fig. 27 – Development stages of the Janarde/Telhe fire.

de 9 de Agosto, com a velocidade a subir de 

10 para 68 km/h, de acordo com os registos 

da estação meteorológica do Parque Eólico 

da Serra da Freita, rumo que se manteve até 

ao final da manhã do dia 11 e, o segundo, 

correspondeu à mudança do rumo do 

vento, de leste para noroeste, a partir da 

tarde desse dia 11 de Agosto até cerca das 21 

horas, quando mudou novamente de rumo, 

primeiro para NE e, depois para E (fig. 28). 

Tendo em conta estes dois momentos 

“chave”, bem como o momento em que 

o perímetro ficou estabilizado, foram 

consideradas quatro fases para caracterizar o 

desenvolvimento do incêndio (Quadro IV).

68 km/h, according to the records of the 

meteorological station of the Serra da Freita 

Wind Farm, until the end of the 11th; and 

the second moment corresponded to the 

change in the wind’s direction, from east 

to the northwest, from the afternoon of 

11 August until around 9 p.m., when it 

changed again, first to NE and then to E 

(fig. 28).

Considering these two key moments, 

as well as the moment when the perimeter 

was stabilized, four stages were considered 

for the development of the fire (Table IV).
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Fig. 28 – Valores do rumo e da velocidade do vento registados na estação meteorológica do 
Parque Eólico da Serra da Freita.

Fig. 28 – Data on wind direction and speed recorded in the meteorological station of the Serra 
da Freita Wind Farm.

4.3 Enquadramento físico da área a 

visitar

De entre os vários aspetos físicos 

que poderiam ser alvo de análise, por 

influenciarem o comportamento do 

incêndio, apenas faremos mais referência 

a alguns dos principais, designadamente 

às forma de relevo, às condições 

meteorológicas e às caraterísticas dos 

combustíveis.

4.3.1 Orografia

A orografia (fig. 29) teve um 

importante efeito potenciador na 

propagação do incêndio de Janarde/Telhe, 

4.3 Physical background of the area to 

be visited

From among the several physical 

aspects that could be analysed, due to 

influencing the behaviour of the fire, we 

will only mention some of the main ones, 

namely the relief, weather conditions and 

fuel characteristics.

4.3.1 Orography

The orography (fig. 29) had an 

important enhancer effect in the 

propagation of the Janarde/Telhe fire, 
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Fa
se

(S
ta

ge
)

Hora e Data
(Hour and date) Caracterização / Characterisation

Área ardida 
(estimativa)
Burnt area 
(estimate)

Área media 
ardida/

hora
Average 

burnt area/
hour

1

In
ic

io
(S

ta
rt

)

8-Ago-2016
14:35

Incêndio com comportamento topográfico, 
com vento contra, de leste, durante a fase 
diurna do dia 8. No dia 9 continuou o 
comportamento topográfico, mas agora com 
vento a favor, de noroeste (NO), durante a 
fase diurna. Sem problemas de interface.
Fire with topographic behaviour, with a 
headwind, from the east during the daytime 
of the 8th. On the 9th the topographic 
behaviour  has continued, but now with 
the wind blowing from behind, from the 
northwest (NW), during daytime. No 
interface problems.

250 ha 8 ha/horaFi
m

(E
nd

) 9-Ago-2016
21:35

Duração: 31:00 h
Duration: 31:00 h

2

In
ic

io
(S

ta
rt

) 

9-Ago-2016
21:35

Entrada de vento de este (E). Incêndio de 
vento com grande atividade durante a noite 
e madrugada (dias 9 e 10). Incêndio de 
interface urbano e rural.
Entrance of wind from the east (E). Wind 
fire with great activity during the night 
and dawn (9th and 10th). Urban and rural 
interface fire.

12 000 ha 293 ha/horaFi
m

(E
nd

) 11-Ago-2016
14:35

Duração: 41:00 h
Duration: 41:00 h

3

In
ic

io
(S

ta
rt

)

11-Ago-2016
14:35

Mudança do rumo do vento de E para NO. 
Comportamento topográfico ascendente (fase 
diurna) e topográfico descendente com ventos 
de subsidência (fase noturna).
Change in wind direction from E to NW. 
Rising topographic behaviour (during daytime) 
and downwards topographic behaviour with 
subsidence winds (during the night).

9 000 ha 187 ha/horaFi
m

(E
nd

) 13-Ago-2016
14:35

Duração: 48:00 h
Duration: 48:00 h

4

In
ic

io
(S

ta
rt

)

13-Ago-2016
14:35

Comportamento topográfico ascendente com 
vento moderado de SE
Rising topographic behaviour with moderate 
wind from SE.

300 ha 42 ha/hora

Fi
m

(E
nd

) 13-Ago-2016
19:35

Quadro IV – Fases do incêndio.

Table IV – Stages of the fire.

dada a proximidade da sua área de início a 

dois pontos de críticos ou multiplicadores, 

por se situarem no encontro das linhas 

de água principais com o Rio Paivô e que 

given the proximity of its beginning area 

to two critical or multiplying points, as 

they are located in the confluence of the 

main water lines with the Paivô River, 
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“facilitaram” o crescimento do incêndio 

durante a fase 2 (setas roxas). 

Durante a fase 3, o efeito potenciador 

associado à orografia foi dado (i) pelo 

alinhamento paralelo dos principais vales 

e linhas de cumeada (linhas a tracejado 

preto) com o rumo médio dos ventos 

que sopraram de NO, e (ii) pelos pontos 

multiplicadores, situados nas bifurcações 

das linhas de cumeadas (setas vermelhas).

Como é sabido, o declive representa um 

factor preponderante no comportamento 

do incêndio pelos efeitos que pode provocar 

tanto na progressão, como na tomada de 

decisão, a nível do combate. 

enabling the growth of the fire during stage 

2 (purple arrows).

During stage 3, the enhancing effect 

associated to the orography was provided 

(i) by the parallel alignment of the main 

valleys and ridge lines (black dashed line) 

with the average wind direction blowing 

from NW and (ii)by the multiplying 

points located in the bifurcations of the 

ridge lines (red arrows).

As it is known, the slope represents 

a preponderant factor in the behaviour 

of the fire due to the effects it can cause 

both in the progression and in the decision 

making, in terms of firefighting.

Fig. 29 – Mapa hipsométrico da área a percorrer com delimitação dos incêndios da 
Gralheira de 2016.

Fig. 29 – Hypsometric map of the area to be visited, with delimitation of the 2016 Gralheira fires
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No caso do incêndio de Janarde/Telhe, 

que se desenvolveu a partir da base das 

encostas do Rio Paivô, os acentuados declives 

(fig. 30) potenciaram significativamente 

o desenvolvimento explosivo do incêndio 

topográfico ascendente, que foi observado 

quer no início da fase 1 (fot. 9), quer 

durante o arranque da fase 2 (fot.s 10 e 11).

4.3.2  Condições meteorológicas

Não se trata de analisar exaustivamente 

as condições meteorológicas que estiveram 

associadas aos incêndios da Gralheira, mas 

In the case of the Janarde/Telhe fire, 

which developed from the base of the 

slopes of the Paivô River, the steep slopes 

(fig. 30) significantly enhanced the explosive 

development of the rising topographic fire, 

which was observed both in the beginning 

of stage 1 (photo 9) and during the kick-off 

of stage 2 (photos 10 and 11).

4.3.2 Weather conditions

IThis does not intend to be a thorough 

analysis of the weather conditions that were 

associated to the Gralheira fires, but only a 

Fig. 30 – Carta de declives da área a visitar com delimitação dos incêndios da 
Gralheira de 2016.

Fig. 30 – Map of the slopes in the areas to be visited, with delimitation of the 2016 
Gralheira fires.



IV International Congress on Risks
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

Guidebook of the Study Trip n.º 1 59

Fot. 9 – Perspectiva do incêndio sobre o lugar de Telhe (Fotografia de M. Rainha).

Photo 9 – Overview of the fire near Telhe (Photography by M. Rainha).

Fot. 10 – Perspectiva do incêndio em direção à Pena Amarela (Fotografia de M. Rainha).

Photo 10 – Overview of the fire towards Pena Amarela (Photography by M. Rainha).
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Fot. 11 – Aspeto das vertentes sobranceiras aos lugares de Bouceguedim e Ponte de Telhe, 
antes do incêndio, cujo declive potenciou o desenvolvimento explosivo do incêndio durante 

a fase 2 (Fotografia de M. Rainha).

Photo 11 – Visual aspect of the slopes overviewing Bouceguedim and Ponte de Telhe, before the 
fire. The slope enhanced the explosive development of the fire during stage 2 

(Photography by M. Rainha).

apenas de considerar alguns aspetos que, 

do ponto de vista meteorológico, terão 

ajudado à progressão dos incêndios.

4.3.2.1 Precipitação antecedente

Segundo o Boletim Climatológico de 

Portugal Continental, no mês de Julho de 

2016, a região onde se insere o maciço da 

Gralheira não se encontrava em situação de 

seca (IPMA, 2016a). Contudo, em muitas 

regiões do litoral Norte e Centro, Alentejo 

e Algarve não ocorreu precipitação durante 

o mês de Julho (fig. 31), nem na primeira 

quinzena de Agosto (fig. 32) o que 

consideration of a few aspects which, from 

a meteorological point of view, might have 

aided in the progression of the fires.

4.3.2.1  Preceding precipitation

According to the Weather Bulletin of 

Mainland Portugal, during the month of 

July 2016, the region where the Gralheira 

massif is located was not suffering from 

drought (IPMA 2016a). However, in 

many regions of the North and Centre 

coastal areas, Alentejo and Algarve, there 

was no precipitation during the month 

of July (fig. 31), nor during the first two 
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contribuiu para criar um deficit de água 

no solo e, consequentemente, aumentar o 

estado de secura da vegetação. 

Esta situação, conjugada com as 

elevadas temperaturas registadas nos dois 

dias que antecederam o incêndio, explica, 

em parte, a facilidade com que o incêndio 

se propagou, mesmo em situações de 

contra vento e contra declive devido à 

elevada disponibilidade de combustíveis.

weeks of August (fig. 32), contributing to 

create a deficit of water in the soil and, 

subsequently, to increase the dryness of 

the vegetation.

This situation, combined with the high 

temperatures recorded in the two days prior 

to the fire, partly explains the simplicity 

of the propagation of the fire, even in 

headwind and down slope situations due 

to the high availability of fuels.

Fig. 31 – Distribuição espacial da precipitação total e da respetiva percentagem em relação 
à média em julho (Fonte: IPMA, 2016a).

Fig. 31 – Space distribution of the full precipitation and respective percentage regarding the 
average in July (Source: IPMA, 2016a). 
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Fig. 32 – Distribuição espacial da precipitação total e da respetiva percentagem em relação 
à média em agosto (Fonte: IPMA, 2016b).

Fig. 32 – Space distribution of the full precipitation and respective percentage regarding the 
average in August (Source: IPMA, 2016b).

4.3.2.2  situação sinóptica

Um aspecto comum a todos os 

incêndios registados na Gralheira, entre 

os dias 5 e 12 de Agosto, foi a situação 

sinóptica que se fez sentir e que determinou 

condições meteorológicas muito favoráveis 

à ignição e progressão de incêndios, as 

quais se observaram antes e durante os 

dias com incêndios. A situação sinóptica 

correspondente a estes dias caracterizou-se 

por: (i) ar muito quente e seco; (ii) valores 

muito elevados da temperatura do ar; (iii) 

4.3.2.2 synoptic situation

A common aspect to all the fires 

recorded in Gralheira, between 5 – 12 

August was the synoptic situation that was 

felt and that determined weather conditions 

which were very favourable to the ignition 

and progression of fires observed before 

and during the days with fires. The 

synoptic situation corresponding to these 

days included: (i) very warm and dry air; 

(ii) very high values of air temperature; (iii) 

low value of relative air humidity; and (iv) 
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baixos valores da humidade relativa do ar; e 

(iv) ventos fortes. Estas condições ficaram a 

dever-se à entrada de uma corrente de leste 

(fig. 33), que transportava uma massa de 

ar quente, vinda do interior da Península 

Ibérica. Estas condições, associadas à 

disponibilidade de combustíveis, com 

baixo teor de humidade, aumentaram 

significativamente a facilidade de 

progressão das frentes dos incêndios.

A situação sinóptica apresentava um 

núcleo anticiclónico principal, localizado a 

noroeste da Corunha ou Golfo da Biscaia, em 

crista para o Mediterrâneo Ocidental e Norte 

de África, associado a uma depressão térmica, 

centrada a leste do habitual, no interior sudoeste 

strong winds. These conditions were due to 

the entrance of an East air flow (fig. 33), 

which carried a warm air mass from inside 

of the Iberian Peninsula. These conditions, 

associated to the availability of fuels with 

low humidity content, significantly helped 

the fire fronts to progress.

The synoptic situation presented a 

main anticyclone core located northeast 

from Corunha or Bay of Biscay, in a crest 

towards the Western Mediterranean and 

Northern Africa, associated to a thermal 

depression, centred East of the usual, in the 

southwest inland of the Iberian Peninsula 

(IPMA, 2016b). During the 9th and the 

10th, the anticyclone intensified, presenting 

Fig. 33 – Corrente de leste registada durante as madrugadas de 9 e 10 de Agosto (Fonte: 
https://embed.windytv.com).

Fig. 33 – Eastern air flow registered during the nights of 9 and 10 August 
(Source: https://embed.windytv.com).
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da P. Ibérica (IPMA, 2016b). Nos dias 9 e 10, 

o anticiclone intensificou, apresentando um 

valor máximo da pressão superior a 1040 hPa, 

o que originou um aumento significativo da 

corrente de leste (fig. 34).

a maximum pressure value higher than 

1040 hPa, originating a significant pressure 

from the East air flow (fig. 34).

Fig. 34 – Cartas de isotérmicas para os níveis geopotenciais de 500 hPa (em cima) e 850 
hPa (em baixo), nos dias (da esquerda para a direita) 8, 9 e 10 de agosto 

(Fonte: http://www.wetterzentrale.de/de/panels.php?model=gfs&map=1&var=1&lid=OP).

Fig. 34 – Isothermal charts for the geopotential levels of 500 hPa (above) and 850 hPa (below), 
on (from left to right) 8 and 9 August 

(Source: http://www.wetterzentrale.de/de/panels.php?model=gfs&map=1&var=1&lid=OP).

4.3.2.3 Temperatura e humidade relati-

va do ar, precipitação e vento

O período de 5 a 14 de agosto, 

no qual se integram os incêndios das 

serras da Gralheira, caracterizou-se pela 

persistência de valores muito altos de 

temperatura máxima do ar (superiores a 

31°C na média do território de Portugal 

4.3.2.3 Temperature and relative air hu-

midity, precipitation and wind

The period from the 5th to the 14th, 

when the Gralheira fires took place, was 

characterised by the persistence of very high 

maximum air temperature values (higher 

than 31°C n the average of mainland 

Portugal), in particular on the 6th, 7th and 
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Continental), sendo de destacar os dias 6, 

7 e 8 (fig. 35) em que foram registados 

valores ≥ 43°C em algumas regiões e em 

que a média do país ultrapassou 38°C, nos 

dias 7 e 8, que foram os dias mais quentes 

do ano (IPMA, 2016b).

Com efeito, os dados registados 

pela estação meteorológica de Arouca 

confirmam que, durante a fase que 

antecedeu o incêndio de Janarde/Telhe, se 

registaram valores muito elevados ao nível 

da temperatura do ar, que ficaram próximos 

de 40ºC ou superaram mesmo esse valor, 

como sucedeu no dia 8 de Agosto. Por sua 

vez, os valores da humidade relativas do ar 

estiveram muito baixo, tendo descido até 

menos de 10% (fig. 36). 

Já no decurso do incêndio, sobretudo 

no início da fase 2, ou seja, no final da 

8th (fig. 35), when there were records of 

≥ 43°C in some regions and during which 

the country’s average has been above 38°C 

on 7 and 8 August, the hottest days of the 

year (IPMA, 2016b).

In fact, the data collected by the 

Arouca weather station have confirmed 

that, during the stage prior to the Janarde/

Telhe fire, there were very high values 

regarding air temperature, nearing 40°C or 

above that value, as on 8 August. On the 

other hand, the relative air humidity values 

were very low, having dropped under 10% 

(fig. 36).

Already during the fire, mostly during 

the beginning of stage 2, i.e., late night of 

the 9th and morning of the 10th, especially 

during dawn and, again, between the end 

of the 10th and the morning of the 11th, 

Fig. 35 – Distribuição da temperatura máxima do ar, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto de 2016, 
em Portugal continental (Fonte: IPMA, 2016b).

Fig. 35 – Distribution of the maximum air temperature, on 6, 7 and 8 August 2016, 
in mainland Portugal (Source: IPMA, 2016b).
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noite do dia 9 e na manhã do dia 10, 

especialmente durante a madrugada, e 

de novo, entre o final da tarde do dia 10 

e a manhã do dia 11, o vento, de leste e 

com velocidade superior a 25 km/h e com 

períodos em que soprou a mais de 35 km/l 

e, até de 45 km/h (fig. 36), foi o factor 

“chave”, confirmado pelos valores medidos 

na estação meteorológica do Parque Eólico 

da Serra da Freita, onde foram registadas 

velocidades situadas entre 80 e 90 km/h, 

neste caso medidas a 30 metros acima do 

solo (fig. 28).

the wind from the east with a speed above 

25 km/h, and with periods blowing over 

35 km/h and, even, 45 km/h (fig. 36) was 

the key factor, confirmed by the values 

measured in the Serra da Freita Wind 

Farm, wind speeds between 80 and 90 

km/h were registered, in this case measured 

30 m above ground level (fig. 28).

Fig. 36 – Valores de temperatura e humidade relativa do ar (em cima), e do rumo e velocidade 
do vento (em baixo), registados na estação meteorológica de Arouca (Fonte dos dados: IPMA).

Fig. 36 – Temperature and relative air humidity values (above) and wind direction and speed 
(below) registered in the Arouca meteorological station (Data source: IPMA).
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4.3.3  Combustíveis

4.3.3.1 Ocupação do solo

A superfície queimada pelo incêndio de 

Janarde/Telhe, (21 023,8 hectares, afectou 

diferentes tipos de vegetação que, segundo 

os dados obtidos a partir da Carta de 

Ocupação de Solo (COS, 90), se distribuía 

pelos essencialmente por dois grupos: 

floresta e incultos (Quadro V e fig. 37).

Em termos de dinâmica do incêndio, 

verificou-se que, durante as fases 1 e 2, 

a propagação decorreu essencialmente 

4.3.3 Fuels

4.3.3.1 land use

The surface burnt by the Janarde/Telhe 

fire (21,023.8 hectares) affected different 

types of vegetation which, according to 

data obtained from the Land Use Chart 

(COS, 90), is distributed mainly by two 

groups: forest and fallow land (Table V 

and fig. 37).

In terms of fire dynamics, it was 

verified that, during stages 1 and 2, the 

propagation took place, essentially, in areas 

Ocupação
(use)

Área (ha)
(area (ha))

% da superfície 
total

(% of the total 

surface)

Superfícies Aquáticas
Water surfaces

43,1 0, 20 %

Agrícola
Agricultural

225,1 1,07 %

Áreas sociais
Social areas

24,8 0,12 %

Floresta
Forest

10 327,2 49, 12%

Incultos
Fallow land

10 380,9 49,38 %

Improdutivos
Unproductive

22,7 0,11%

Total Geral
General Total

21 023,8 100%

Quadro V – Superfície ardida, por grupos de 
ocupação do solo.

Table V – Burnt surface, per land use groups.

Fig. 37 – Superfície ardida, por 
grupos de vegetação 
(Fonte: COS, 1990).

Fig. 37 – Burnt surface, per 
vegetation groups 

(Source: COS, 1990.
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em áreas ocupadas por floresta, tendo 

como espécies dominantes o eucalipto 

e o pinheiro bravo. Nas fases 3 e 4, a 

propagação decorreu, essencialmente, em 

áreas de incultos (fig. 38).

 

occupied by forest, having as dominant 

species the eucalyptus and pinus pinaster. 

In stages 3 and 4 the propagation has taken 

place, mainly, in fallow lands (fig. 38).

Fig. 38 – Distribuição geográfica dos grupos de vegetação, segundo a Carta de Ocupação 
do Solo (Fonte: COS, 1990).

Fig. 38 – Geographic distribution of the vegetation groups, according to the Land Use Chart 
(Source: COS, 1990).

4.3.3.2  Modelos de combustíveis

Segundo a classificação de modelos 

de combustível proposta pela UTAD 

- Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (Fernandes et al., 2009), a 

distribuição da vegetação ardida (fig. 39) 

4.3.3.2 Fuel models

According to the classification of fuel 

models proposed by UTAD – University 

of Trás-os-Montes and Alto Douro 

(Fernandes et al., 2009), the distribu-

tion of the burnt vegetation (fig. 39) 
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correspondia a modelos mistos de mato, 

de espécies muitos inflamáveis, com 0,5 

a 2 metros de altura (46%), tendo-se 

desenvolvido como sub-bosque de matas 

de eucalipto e pinheiro, e a modelos de 

mato baixo e alto (fig. 40), constituído por 

matos e/ou árvores jovens muito densas, 

com cerca de 2 metros de altura (40%), em 

que o incêndio se propagou rapidamente, 

pelas copas, com grande intensidade e 

chamas altas.

corresponded to mixed forest models of 

very flammable species, with 0.5 to 2 

metres high (46%), having been developed 

as an understory of eucalyptus and pine 

trees; and to models of short and tall forest 

(fig. 40), comprehending forest and/or 

very dense young trees, with circa 2 metres 

high (40%), in which the fire swiftly spread 

though the tops, with a great intensity and 

high flames.

Fig. 39 – Distribuição geográfica dos modelos de combustíveis na área dos incêndios da 
Gralheira, segundo a classificação proposta pela UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro.

Fig. 39 – Geographic distribution of the fuel models in the Gralheira fires’ models, according to 
the classification proposed by UTAD – University of Trás-os-Montes and Alto Douro.
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Fig. 40 – Distribuição da vegetação ardida por modelos de combustível: A - Modelo da 
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; B - Modelo do NFFL- Northern 

Forest Fire Laboratory (USDA).

Fig. 40 – Distribution of the vegetation burnt by fuel models: A - UTAD – University of Trás-
os-Montes and Alto Douro model; B - NFFL- Northern Forest Fire Laboratory (USDA) model.

A B

4.3.3.3  Estado da vegetação

O conteúdo de humidade dos combu-

stíveis finos (ffmc), calculado pelo IPMA com 

dados da estação de Arouca, atingiu valores 

críticos nos dias 7, 8 e 9 de Agosto (Quadro 

VI). Ora, quando o valor de ffmc é superior 

a 95 o teor de humidade dos combustíveis 

mortos finos é inferior a 7% (Viegas et 

al., 2004), o que cria condições para uma 

propagação muito fácil do incêndio. Ora, 

como vimos, juntando a existência de vento, 

estavam criadas condições favoráveis a uma 

rápida progressão. É de realçar que foi durante 

o período noturno que se registaram valores 

de velocidade de propagação mais elevados, 

devido ao regime dos ventos ser de leste.

Nestas condições, não admira que o 

impacte imediato do incêndio, que resulta 

4.3.3.3 state of the vegetation

The fine fuel moisture code (ffmc), 

calculated by IPMA with data from the 

Arouca station, reached critical values on 

7, 8, and 9 August (Table VI). When the 

value of ffmc is above 95, the moisture 

content of the fine dead fuels is lower 

than 7% (Viegas et al., 2004), creating 

conditions for a very easy propagation 

of the fire. As we have seen, adding the 

existence of wind, the conditions were 

favourable to a swift progression. It must 

be stressed that it was during the night 

period that the highest speed values of 

the propagation were recorded, due to the 

winds from the east.

Under these conditions, it is no 

wonder that the immediate impact of the 
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a interação entre as características de 

comportamento do fogo e a morfologia 

das árvores, e que se manifesta através 

da severidade, a qual expressa o grau dos 

danos visíveis nas copas das árvores, tenha 

sido moderado a elevado (fig. 41) e que, na 

prática, se traduziu pela redução a cinzas de 

vastas áreas serranas (fot. 12 e 13).

fire, resulting from the interaction between 

the characteristics of fire behaviour and 

tree morphology, and which manifests 

itself through severity, which expresses the 

degree of visible damages to treetops, was 

moderate to high (fig. 41). And that, in 

practice, translated into the burning down 

of vast mountain areas (photo 12 and 13).

Data ffmc dmc dc isi bui fwi dsr

05-08-2016 89,5 205,1 491,1 5,6 205,0 26,3 8,87

06-08-2016 94,9 210,8 500,3 14,0 210,7 48,5 26,20

07-08-2016 97,2 217,5 510,0 17,9 217,3 56,7 34,57

08-08-2016 97,8 224,7 520,1 19,1 224,4 59,2 37,25

09-08-2016 95,1 229,5 529,0 13,6 229,2 47,9 25,67

10-08-2016 94,5 233,7 536,9 12,4 233,5 45,4 23,28

12-08-2016 92,7 241,9 553,4 7,8 241,6 33,6 13,68

13-08-2016 94,9 247,2 561,9 13,5 246,8 47,9 25,62

Quadro VI – Valores do índice meteorológico de risco de incêndio Fire Weather Index (FWI)

Table VI – Values of the Fire Weather Index (FWI).

Fot. 12 – Serras escalvadas, a perder de vista, drenadas pela rede hidrográfica afluente ao rio 
Paiva (Fotografia de L. Lourenço, tirada 8 meses depois do incêndio, a 5 de abril de 2017).

Photo 12 – Bald mountains, as far as the eye can see, drained by the hydrographic basin affluent 
to the Paiva River (Photography by L. Lourenço, taken 8 months after the fire, on 5 April  2017).
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Fig. 41 – Distribuição geográfica da severidade registada nas áreas queimadas pelos 
incêndios da Gralheira.

Fig. 41 – Geographic distribution of the severity registered in the areas burnt by the Gralheira fires.

Fot. 13 – Serra de São Macário, 8 meses depois do incêndio 
(Fotografia de L. Lourenço, tirada a 5 de abril de 2017).

Photo 13 – Serra de São Macário, 8 months after the fire 
(Photography by L. Lourenço, taken on 5 April 2017).
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CONCLUSÃO 

A forte recorrência de incêndios nas 

serras da Gralheira, permite concluir 

que, de década para década, os incêndios 

têm aumentado significativamente a sua 

área o que, em parte, se poderá justificar 

quer pela alteração das espécies florestais 

dominantes, quer pelo substancial 

aumento das áreas de mato.

Com efeito, uma gestão com um maior 

número de espécies mais resistentes ao 

fogo teria permitido que os danos fossem 

bem menores (fot. 13). Por outro lado, o 

investimento feito em faixas de gestão de 

combustível não terá surtido o desejado 

efeito, em termos de facilitar o combate 

e ajudar à extinção, do mesmo modo que 

os mosaicos criados com o uso de fogo 

controlado também não foram suficientes 

para travar as chamas, mas, pelo menos, 

estes tiveram um efeito muito positivo na 

regeneração da vegetação, como pudemos 

comprovar oito meses após o incêndio 

da serra da Freita. Com efeito, quando 

comparamos o impacte do incêndio 

em áreas tratadas com fogo controlado 

em 2015, com as áreas não tratadas, as 

diferenças são bem visíveis, tanto no solo, 

como na regeneração da vegetação (fot. 14).

CONCLUSION

The strong recurrence of fires in 

the Gralheira Mountains leads to the 

conclusion that, decade after decade, the 

fires have significantly increased the areas 

where they occur, which can be partly 

justified by the change in the dominant 

forest species and by the substantial 

increase of the forest areas.

In fact, a larger number of highly fire-

resistant species would have allowed the 

damages to be quite inferior (photo 13). 

On the other hand, the investment made 

in fuel management strips did not have 

the desired effect in terms of facilitating 

the fire fighting and aiding extinction, 

in the same way that the mosaics created 

with the use of controlled fire were also 

not enough to stop the flames but, at 

least, they had a positive effect in the 

regeneration of vegetation, as we could 

witness eight months after the fire in 

Serra da Freita. In fact, when we compare 

the impact of the fire in the areas treated 

with the controlled fire in 2015 with 

the untreated areas, the differences are 

quite visible, both in the land and in the 

regeneration of the vegetation (photo 14).
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Fot. 14 – Pormenor de povoamento florestal de pseudotsugas (Pseudotsuga menziesii) 
percorrido pelo incêndio, em que só as árvores da bordadura foram queimadas (Fotografia 

de L. Lourenço, tomada 8 meses depois do incêndio, a 5 de abril de 2017).

Photo 14 – Detail of a forest of pseudotsugas (Pseudotsuga menziesii) travelled by the fire, in 
which only the trees in the edges were burnt (Photography by L. Lourenço, taken 8 months after 

the fire, on 5 April 2017).

Fot. 15 – Pormenor da regeneração da vegetação 8 meses depois do incêndio da Freita. À 
esquerda, área tratada com fogo controlado e, à direita, área não tratada 

(Fotografia de M. Rainha, tirada a 5 de abril de 2017).

Photo 15 – Detail of the regeneration of vegetation 8 months after the Freita fire. To the left, 
the area treated with the controlled fire, to the right, the untreated area 

(Photography by M. Rainha, taken on 5 April 2017).
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