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Luciano Lourenço na Sessão de Abertura do X Encontro Nacional de Riscos e II Jornadas
Técnicas da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, a 28 de maio de 2016.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.
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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço com sua família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Testemunho de
um Serrano

[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado,
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se,
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”,
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que,
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados.
Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.
As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:
• A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;
• Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma
•

•

•

cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!
À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às
minhas atividades académicas;
À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na
Universidade, apoio que nunca esquecerei;
A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial,
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
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O meu agradecimento é também extensivo aos:
•

Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua
prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;

•

Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me
acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;

•

Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e
a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•

A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:
[…]
Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes
Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço
Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.
[…]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço,
em criança, 1954.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das
provas de Doutoramento,
realizadas a 23/01/1997.
Fotografia cedida por
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Imposição de Insígnias,
a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.

Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor
Catedrático, a 24/04/2018.
Fotografias cedidas por Fátima Velez
de Castro, 2021.
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Prefácio
No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.
Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.
Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma
investigação e produção mais significativa.
Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá,
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos
de diversas áreas científicas.
O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos.
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos,
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou
de áreas com íntima relação com esta.
Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral,
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo,
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica
33
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do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha,
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês,
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.
Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas,
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas
de mitigação e controlo de ravinamento.
Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima,
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a
deteção remota.
Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física,
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço.
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia,
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita
relação com as ciências cindínicas.
João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa,
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.
Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.
A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.
A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios
florestais.
Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez,
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M.
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes.
O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade,
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.
Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo. De facto,
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos,
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação.
Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca,
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha:
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos,
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”.
De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire,
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio
climático” (Miguel Castillo Soto).
O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.
As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo),
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
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O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.
Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres
vivos presentes na natureza, à escala global.
A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.
Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco,
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza,
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.
É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração,
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.
Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:
• Aproximação entre prevenção e combate;
• Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
• E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios
vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada.
Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de
áreas estratégicas de intervenção”.
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Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC)
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.
E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021,
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para
a proteção civil.
Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:
• Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;
• Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;
• Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao
funcionamento do sistema.
Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente,
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.
Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas
que nortearam o seu trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na
Proteção Civil.
É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado,
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix
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Resumo
O principal objetivo deste projeto é a aplicação da Equação Universal de Perdas do
Solo. Tal permitirá evidenciar a importância que o processo de Erosão Hídrica possui
na degradação dos solos, sendo que para o Concelho de Idanha-a-Nova, a maioria
destes (69,14%) já se encontram com uma perda média a elevada, devido a este
processo de destacamento e remoção das partículas pela ação da precipitação e da
escorrência superficial.
A identificação dos solos degradados, ou aqueles que estão mais suscetíveis ao
processo de erosão, permitirá às entidades competentes tomar rapidamente decisões
conscientes, no sentido de se evitar a perda irremediável deste bem precioso!
Palavras-chave: Idanha-a-Nova, Erosão Hídrica Real, Erosão Hídrica Potencial.

Abstract
Hidric Erosion of Soils: the particular case of Idanha-a-Nova (Castelo Branco). The
main objective of this project is the application of the Universal Soil Loss Equation.
This will highlight the importance that the process of Hidric Erosion has on soil
degradation, and for the Municipality of Idanha-a-Nova, most of these (69.14%) are
already with a loss medium to high, owing to this process of detachment and removal
of the particles by the action of precipitation and surface water runoff.
The identification of degraded soils, or those who are more susceptible to the
erosion process, will enable the competent authorities to quickly make informed
decisions, in order to prevent irretrievable loss of this precious resource.
Keywords: Idanha-a-Nova, Hidric Soils Erosion Real, Hidric Soils Erosion Potential.
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Introdução: Breve Enquadramento Geográfico e Geomorfológico de Idanha-a-Nova
Situado no Distrito de Castelo Branco, o Concelho de Idanha-a-Nova, o segundo
maior do Distrito, o quatro mais extenso do país e o terceiro mais envelhecido (INE),
situa-se na Região Centro de Portugal e na Sub-Região da Beira Interior Sul (NUT
II), tendo como limites administrativos (fig. 1), o Concelho de Penamacor a Norte, os
Concelhos do Fundão e de Castelo Branco a Oeste, confinando a Leste com o rio Erges
e a Sul com Espanha e com o rio Tejo. Neste, e de acordo com Almeida et al., (2012)
identificam-se duas zonas com interesse para a protecção da natureza, sendo elas, a Zona
de Protecção Especial do Tejo Internacional, Erges e Pônsul e o Parque Natural do Tejo
Internacional. Para além deste vasto património geonatural e cultural situ à passagem do
rio Tejo na parte Sul do Concelho, Idanha-a-Nova alberga ainda uma grande e importante
albufeira - a albufeira Marechal Carmona -, além de possuir outras duas importantes
albufeiras: a de Penha Garcia e a da Toulica.

Fig. 1 - Localização Geográfica do Concelho de Idanha-a-Nova.
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Objetivos
O grande objetivo que norteará este projeto será a aplicação da Equação Universal
de Perdas do Solo (EUPS/USLE), tendo como principais dimensões o cálculo do Fator
Erosividade (R), Erodibilidade (K), do Fator Topográfico (LS), do Fator Práticas Agrícolas
(P) e também do Fator Coberto do Solo (C).
Decorrente da sua aplicação, será possível avaliar, compreender e caracterizar as diversas
formas de distribuição e uso do solo presentes no Concelho de Idanha-a-Nova, além de se
discernir as diversas tipologias de solo do mesmo e a possibilidade de se delimitar quais os
fatores que condicionam o aproveitamento e uso sustentável deste recurso natural. É possível,
ainda, evidenciar os diversos fatores favoráveis e/ou circunscritivos da erosão dos solos.

Metodologia
Recorreu-se ao cálculo dos fatores da USLE, com base na seguinte fórmula:
E = R x LS x K x C x P. Em que E representa a perda de solo real (Erosão Hídrica
Real) referida à unidade de área em estudo; R é o Fator de Erosividade e foi calculado
com base em dados disponibilizados pelas Estações Meteorológicas localizadas na área
de estudo, bem como, em seu redor e que possuíssem, pelo menos, uma “Normal
Climatológica”. Destas, referenciadas no Sistema Nacional de Informação dos Recursos
Hídricos (SNIRH), socorreu-se fundamentalmente de informação respeitante aos valores
da Precipitação Diária, Mensal e Diária Máxima Anual. Assim sendo, aquelas que foram
selecionadas para o efeito, foram as Estações Meteorológicas de Ladoeiro, da Barragem
Cabeço Monteiro, de São Miguel de Acha, de Idanha-a-Velha, de Penha Garcia, Lentiscais
e a de Malpica do Tejo. Com base na fórmula de cálculo do Índice de Erosividade, e
recorrendo-se ao processo Spline, foi possível conceber uma compreensão da distribuição
temporal e espacial da precipitação (Meneses, 2011).
Já o LS (Fator Fisiográfico ou Topográfico), que corresponde ao produto do Fator L
(comprimento da encosta) pelo Fator S (inclinação da encosta), foi calculado com base na
fórmula (adaptada) sugerida por Simões (2013), tendo por base os dados adquiridos pelo
ArcGis quanto aos valores do Flow Accumulation e dos declives.
Quanto ao K, que designa a Erodibilidade do solo, socorreu-se dos dados disponibilizados no Atlas do Ambiente à escala 1:1 000 000 e para o C (Fator de Cobertura e Maneio) a
informação utilizada foi a que se encontra disponibilizada na CLC 2006 (Corine Land Cover).
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Por fim, o Fator P (Práticas Conservativas), que traduz a cultura praticada ao longo
das curvas de nível, foi calculado com base no agrupamento em cinco classes dos declives
de superfície e atribuído a cada classe um valor predefinido por Tomás (1993).
Terminado o cálculo de todos os Fatores que compõem a USLE, e já depois de
convertidos em Raster, procedeu-se à sua multiplicação obtendo-se um mapa final que
realça a Erosão Hídrica Real. Porém, optou-se também por elaborar a Erosão Hídrica
Potencial que se difere da primeira, por não equacionar na fórmula as variáveis P e C,
pois são fatores que possuem uma variação anual mais sensível, não sendo permantentes
devido à intervenção humana.

Revisão Bibliográfica
A erosão hídrica pode ser definida como “[…] o ‘processo’ de destacamento ou remoção
de partículas por ação da precipitação e do escoamento superficial, assumindo maior ou menor
intensidade em função das características intrínsecas dos materiais e do meio sobre o qual atua
[…]” (Fernandes, 2014, p. 5) e é, por isso, aquela que mais se destaca, devido ao enorme
impacto que possui na redução do funcionamento pleno do solo.
Neste sentido, em 1965, Wischmeier e Smith preconizam a (re)formulação de uma
fórmula que permite determinar a relação entre a energia da precipitação e a perda de
solo, avaliando a erodibilidade dos solos, calculando o fator sistema de culturas com base
na ocupação do solo e tendo em devida relevância o comprimento e o declive da área em
estudo (Ferreira, 2008). Essa fórmula é originariamente conhecida como Universal Soil
Loss Equation (USLE) ou, na versão portuguesa, como Equação Universal de Perdas de
Solo (EUPS) e pretende discernir a perda de solo por unidade de área e por unidade de
tempo, apresentando-se como um dos modelos empíricos mais conhecidos e aplicados,
que tem inclusivamente servido de base à consolidação de muitos outros modelos da
mesma tipologia (Ferreira, 2008; Meneses, 2011; Fernandes, 2014). Deste modo, a USLE
combina um conjunto de fatores condicionantes, que articulados, permitem estimar a
erosão média anual do solo. A adotada a este projeto é a seguinte: E = R x K x LS x P x C.
O Fator Erosividade representa a capacidade que a precipitação e escoamento têm
para destacar e transportar as partículas do solo. Neste sentido, é necessário a análise dos
dados de precipitação das Estações Meteorológicas localizadas na área de estudo e no
seu redor, permitindo aferir as áreas mais suscetíveis à erosão hídrica (Meneses, 2011),
obedecendo a um critério definido, em 1978, por Wischmeier e Smith, na qual o cálculo
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do Fator R é obtido a partir do Índice de Erosividade (EI30 – traduz o produto da
energia cinética da precipitação pela máxima intensidade da mesma, num período de 30
minutos), embora autores como Meneses (2011) e Simões (2013) defendam que o seu
cálculo deva contemplar simplesmente valores de precipitação igual ou superior a 12,5
mm, pois são estes os “eventos” considerados erosivos. Já a
“Erodibilidade determina-se por comparação com a perda de solo numa
parcela de terreno (22,13 m de comprimento e 9% de declive) permanentemente
a descoberto através da mobilização de solo no sentido de maior declive,
avaliando-se a resistência do solo à ação da chuva e da escorrência superficial”
(Meneses, 2011, p. 23).
Para o efeito, é fundamental que se conheça os teores de areia, limo, argila e matéria
orgânica que compõem o solo, tendo, também, em devida consideração as informações
sobre a permeabilidade e a estrutura do mesmo (Pimenta, 1998; Ferreira, 2008; Fernandes,
2014), uma vez que as características físico-químicas do solo (e suas interpelações) acabam
por induzir um efeito variado nos valores de erodibilidade.
O Fator Topográfico traduz, segundo Ferreira (2008) e Meneses (2011), o produto
entre o comprimento da encosta (expresso pela relação entre a perda de solo ocorrida com
o comprimento da encosta considerada e a que ocorreria com um comprimento de 22,1
m) e a inclinação da encosta (corresponde à relação entre a perda de solo ocorrida com o
declive considerado e a que ocorreria se este fosse de 9%), sendo considerado como “[…]
um dos fatores que maior influência exerce sobre a erosão, embora seja muito condicionado pelo
tipo de cobertura de solo (Fator C) e pela prática agrícola (Fator P), assim como pelos aspetos
texturais traduzidos pelo Fator K” (Fernandes, 2014, p. 61).
Já o Fator de Práticas Conservativas é definido pela relação entre a perda de solo que
ocorre com determinadas práticas agrícolas, tais como lavouras segundo as curvas de nível
e culturas em faixas e a que ocorreria se essas práticas fossem efetuadas segundo a linha de
maior declive (Ferreira, 1996-1997).
Por fim, o Fator da Cobertura e Maneio, definido pela relação entre a perda de solo
ocorrida num determinado sistema cultural e o que ocorreria num solo nu (Ferreira,
1996-1997; Pimenta, 1998; Ferreira, 2008), é determinado através da devida consideração
atribuída a diversas variáveis, das quais se contemplam o tipo de cultura praticada, os
períodos de sementeira, a densidade de vegetação, o estado do solo e a quantidade de
resíduos deixados após a colheita (Meneses, 2011).
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Portanto, o processo de erosão hídrica dos solos é condicionada por um conjunto
de fatores que atuam de forma integrada, dependendo, por um lado, da quantidade,
duração e intensidade da precipitação, bem como da forma como se processa o
escoamento superficial dos detritos (fatores de erosividade - responsáveis por possuírem
uma importância acrescida no controlo do tipo de processos que serão desencadeados),
e, por outro, de parâmetros relacionados com os próprios materiais que constituem os
solos e o contexto morfoestrutural e antrópico em que os mesmos se enquadram (fatores
de erodibilidade), influenciando a maior/menor suscetibilidade à atuação dos processos
erosivos (Ferreira, 2008; Fernandes, 2014).

Resultados e Discussão
Recorrendo à aplicação da USLE, foi possível evidenciar que, ao nível do Fator R,
o Concelho de Idanha-a-Nova apresenta uma grande variabilidade relativamente ao
níveis de erosividade que os solos concelhios apresentam. Estes concentram valores
entre os 131 e os 140 MJ/ha – mm/ano, o que representa uma grande capacidade que a
precipitação e o escoamento possuem para destacar e transportar as partículas do solo.
Por sua vez, o Fator K, que se traduz pela maior ou menor suscetibilidade dos solos ao
processo de erosão, é caracterizado para o Concelho de Idanha-a-Nova pela existência de
quatro tipologias de solos, sendo eles: os Cambissolos Dístricos (cujo valor adimensional
é 0,31)1, os Litossolos Êutricos (cujo valor adimensional é 0,39)1, os Luvissolos Férricos
(cujo valor adimensional é de 0,31)1 e os Luvissolos Órticos (o seu valor adimensional é
de 0,36)1. Os dois primeiros tipos de solo são os mais representativos e são aqueles que
possuem uma menor suscetibilidade à erosão hídrica, ainda que o valor adimensional
dos Litossolos Êutricos seja o mais elevado. Tal justifica-se por estes solos possuírem
menos de vinte por cento de terra fina (fração inferior a dois milímetros), de serem
pouco espessos, derivarem de vários tipos de rochas e possuírem um cariz pedregoso,
o que permite proteger os solos da erosão hídrica, já que o seu carácter grosseiro tem
uma grande capacidade de permitir que as águas se infiltrem mais facilmente não se
formando escorrência superficial (WRBSR, 2006). Por oposição às duas primeiras
tipologias, o terceiro tipo de solo (que possui uma suscetibilidade moderada) ocupa
1 Valor definido de acordo com os que foram predefinidos por Pimenta (1998), por forma a adaptar a USLE às
características dos solos portugueses, uma vez que os valores originais desta fórmula foram definidos com base
em parâmetros característicos dos Estados Unidos da América.
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apenas uma faixa central que atravessa o Concelho e culmina, na parte ocidental do
mesmo, numa extensa área de Luvissolos Órticos que também se presenceiam no Sul
e que são, estes últimos, os solos que maior suscetibilidade apresentam ao processo de
destacamento e remoção das partículas de solo por ação predominante da precipitação
e do escoamento superficial. Todavia, e relacionando o Fator K com o Fator R, permitese denotar que estes tipos de solo ocupam as áreas onde a Índice de Erosividade é
menor, variando entre os 127 e os 131 MJ/ha – mm/ano. Por tal facto, uma das grandes
conclusões que se pode retirar é que os solos mais suscetíveis à erosão hídrica ocupam as
áreas onde o Índice de Erosividade é menor, estando, por isso mesmo, “salvaguardados”
deste processo.
No entanto, register-se que são estes solos (os que mais suscetibilidade apresentam à
erosão hídrica) que possuem as culturas temporárias, culturas permanentes e pastagens
permanentes e também albergam as culturas agrícolas heterogéneas (Luvissolos Férricos),
o que se traduz, por vezes, e em determinadas alturas específicas do ano, que estes solos se
encontrem desprovidos de vegetação que os possam proteger do efeito erosivo das gotas
da chuva (splash) aumentando a sua exposição e vulnerabilidade às diversas formas de
erosão, nomeadamente a hídrica. Por oposição, os Cambissolos Dístricos e os Litossolos
Êutricos, ou seja, os solos com menor suscetibilidade ao processo de erosão explicam-se
pela presença primordial do coberto vegetal na preservação da estrutura dos solos e suas
características, embora correspondam às áreas onde o Índice de Erosividade é maior. Em
verdade, a ocupação do solo do Concelho de Idanha-a-Nova revela que os solos ocupados
com florestas e com florestas abertas e vegetação herbácea e arbustiva assumem grande
importância, uma vez que aumentam a infiltração da água no solo, protegem a parte
superficial do mesmo do impacto direto das gotas de chuva e atuam com grande eficácia
na distribuição da água pela superfície, não permitindo que as partículas (nomeadamente
as argilosas) cerrem os poros do solo, mantendo a sua relativa aragem e consistência.
Ademais, a presença de húmus, bem como a sombra proporcionada pelas plantas,
mantém a humidade do solo, evitando o seu gretamento, já que um solo gretado é mais
facilmente erodido pelas chuvas. Todavia, é compreensível que um solo sem cobertura
vegetal ou com cobertura vegetal insuficiente é um solo mais suscetível à erosão, porque
a precipitação ao cair iniciará um processo de erosão laminar, perdendo-se a principal
camada superficial deste.
Já no que concerne ao Fator LS, aquilo que se denota é que os valores mais elevados
concentram-se nas áreas com maior altitude (nas Cristas Quartzíticas de Penha Garcia,
principalmente), obtendo-se também valores igualmente elevados na fachada Sul
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do Concelho que confronta com a passagem do rio Tejo. Contudo, ao se observar o
Fator P, pode-se constatar que ocorre exatamente o inverso: ou seja, os valores mais
baixos concentram-se nas áreas de maior altitude, uma vez que as práticas agrícolas
não se efetuam em áreas montanhosas, já que esses solos não possuem a capacidade de
sustentar as plantas, pois detêm uma estrutura física e química (espessura e fertilidade,
respetivamente) incipiente para tal. Porém, verifica-se que a área em estudo revela
valores do Fator P bastante elevados, quando os valores do Fator LS são relativamente
baixos, sendo que as práticas agrícolas são mais intensas quando se localizam em áreas
de menor declive.
Ora no que respeita ao Fator C, observa-se que Idanha-a-Nova possui pequenas
parcelas de solo suscetíveis à erosão hídrica e em que aquelas cujos valores são mais
elevados (elevados e moderados, essencialmente) coincidem com as tipologias de solo
mais suscetíveis à erosão hídrica, onde predominam as culturas temporárias, culturas
permanentes, pastagens permanentes e também as culturas agrícolas heterogéneas. Já os
valores mais baixos concentram-se nas Cristas Quartzíticas de Penha Garcia, nos relevos
existentes no Concelho e em algumas parcelas espalhadas pelo mesmo, presumindo-se
que sejam estas as áreas florestais. Salvo, claro, nas Cristas Quartzíticas de Penha Garcia,
uma formação xisto-quartzítica de idade Paleozóica, em que a própria formação não
permite suster a evolução de estratos arbóreos significativos.
Por fim, e quando comparados os dados cartográficos referentes à Erosão Hídrica Real
e à Erosão Hídrica Potencial (fig. 2), conclui-se que os dados mais representativos para
o tema em questão são os que respeitam à Erosão Hídrica Potencial, uma vez que estes
acabam por determinar a perda de solo rejeitando
“[…] os fatores que se apresentam variáveis no tempo, ou seja os Fatores C e
P, na medida em que estes não são permanentes, devido à influência antrópica.
[Por tal facto,] consideram-se apenas os Fatores R, K e LS, o que significa que
a Erosão Hídrica Potencial depende unicamente de características relacionadas
com a precipitação (Erosividade), topografia (LS) e atributos físicos do solo
(Erodibilidade)” (Fernandes, 2014, p. 98).
Tal só comprova que os valores obtidos da Erosão Hídrica Real são muito inferiores
quando comparados com os da Erosão Hídrica Potencial, demonstrando-se, assim, a
grande influência que os Fatores P e C possuem na determinação real da perda do solo,
por erosão hídrica (Meneses, 2011).
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Em verdade, e no que se reporta à Erosão Hídrica Real (fig. 2), denota-se que os
valores percentuais apurados permitem inferir que esta é elevada (37,79%) a moderada
(31,15%), embora grande parte do Concelho possua também uma erosão hídrica baixa
(21,1%), resguardando-se uma percentagem residual para a erosão hídrica muito elevada
(9,63%). Todavia, estes valores contrastam um pouco com aqueles que são auferidos
para a Erosão Hídrica Potencial (fig. 2): embora se mantenha a erosão hídrica elevada
(48,94%) a moderada (18,23%), agora bem mais demarcada, os solos que se encontram
já com um grau de erosão muito elevado ganham relevância no contexto concelhio
(15,88%). Significa isto que, o Concelho de Idanha-a-Nova necessita urgentemente de
adotar medidas de cariz preventivo, no sentido de se evitar a perda real destes solos “[…]
através da implementação de medidas futuras, ou reativas quando se obtém a perda de solo
real, resultados que permitem a atuação imediata sobre o território na minimização dessa
perda” (Meneses, 2011, p. iii).

Fig. 2 - Resultados da Erosão Hídrica Real e Potencial, respetivamente,
para o Concelho de Idanha-a-Nova.
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Conclusão
Em suma, e com todas as limitações, mas principalmente, com todos os benefícios
da aplicação da Equação Universal de Perdas de Solo foi possível apurar-se que para
o Concelho de Idanha-a-Nova a erosão hídrica em áreas de cariz agrícola (ou seja, os
solos ocupados com culturas temporárias, culturas permanentes, pastagens permanentes
e também com culturas agrícolas heterogéneas) é superior à das áreas sem intervenção
antrópica (áreas florestais, essencialmente). Porquanto, apura-se aqui a importância da
vegetação na redução deste processo.
Todavia, referiu-se também que estes solos agrícolas não possuem o mesmo grau de
erosão, uma vez que se denota que este é muito mais elevado nas áreas Sul e Norte do
Concelho do que propriamente na parte central do mesmo (erosão moderada), uma
vez que esta área é relativamente aplanada (formação geomorfológica central de relevo
planáltico, com cotas entre os 200 e 400 metros) por contraste à orografia existente no
resto do Concelho. Ademais, e embora sejam estas áreas aquelas que correspondem aos
solos com maior suscetibilidade ao processo de erosão hídrica, o Índice de Erosividade
para as mesmas é relativamente baixo, o que permite a salvaguarda destes solos, tidos
como os principais solos agrícolas do Concelho.
Ainda que a análise principal seja a que se realizou para a Erosão Hídrica Real, aquela
que se efetua para a Erosão Hídrica Potencial permite acentuar os resultados obtidos para
a primeira, uma vez que se retiram da equação os Fatores P e C. Assim sendo, as áreas
onde o relevo está presente é onde o processo de erosão é muito elevado, sendo que o
inverso se denota nas áreas relativamente aplanadas que, por conseguinte, são aquelas
onde a prática agrícola é mais evidente.
Por isso mesmo, não se marginalize… A realidade de que para o processo de erosão
hídrica dos solos não existem curas, é algo real e inevitável (Tomás, 1993)! Todavia, e
como Tomás (1993, p. 1) argumenta, aquilo que existe à disponibilidade do Homem
“[…] são ferramentas que permitem detetar e diagnosticar sinais precoces
[, por modo a] implementar medidas que reduzam as taxas de erosão [sendo]
necessário dispor de tecnologia e de conhecimentos que permitam avaliar as
situações existentes e determinar as melhores alternativas para a gestão e uso
do solo e da água”.
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