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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

Prefácio

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
Em conformidade com a prioridade um do Marco de Sendai, no qual ressalta a
necessidade de gerar políticas e práticas para compreender o risco e suas dimensões
através de avaliações preditivas de desastre para prevenção e mitigação, este artigo tem
por objetivo desenvolver uma metodológica de mapeamento de risco tecnológico
baseado em modelo preditivo desenvolvido com ferramentas de SIG e usando bacia
hidrográfica como recorte em escala regional. A área de estudo se insere na Região da
Costa Verde, na Serra do Mar, entre os municípios de Mangaratiba e Angra do Reis.
Palavras-chave: Risco tecnológico, vulnerabilidade, bacias hidrográficas, áreas de
influência direta, Serra do Mar.

Abstract
Technological risk analysis methodology on the coastal edge of Cunhambebe State Park
in Serra do Mar, Costa Verde Region -Rio de Janeiro - Brazil. In accordance with priority
one of the Sendai Framework, which emphasizes the need to generate policies and
practices to understand risk and its dimensions through predictive disaster assessments
for prevention and mitigation, this article aims to develop a methodological mapping
of risks. technological risk based on a predictive model developed with GIS tools and
using a hydrographic basin as a cut on a regional scale. The study area is located in the
Costa Verde Region, in Serra do Mar, between the municipalities of Mangaratiba and
Angra do Reis.
Keywords: Technological risk, vulnerability, hydrographic basins, areas of direct
influence, Serra do Mar.
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Introdução
Os estudos acerca de risco tecnológico podem ser considerados inveterados no
contexto da temática sobre desastres, que tem em suas raízes os antropismos relacionados
aos processos produtivos. No caso especificamente do risco tecnológico, este sempre esteve
vinculado ao processo de industrialização e/ou congruente com a saúde pública. Sendo
assim, estas duas modalidades encontram-se imbricadas, haja vista que a conexão com
a saúde pública pode refletir a exposição aos riscos químicos industriais, consequentes
da industrialização. Neste caso, trata-se de uma investigação de sistemas complexos que
podem transcender as escalas mundiais, nacionais, estaduais e locais.
Foi na Europa que surgiram as primeiras manifestações do risco que convergiu
para uma série de questionamentos sobre a relação entre confiabilidade e criticidade de
sistemas complexos (Góes-Souza, 2017). A Teoria do Risco foi alavancado pelo sociólogo
alemão Ulrick Beck e sua obra denominada “Sociedade de risco: rumo a uma nova
modernidade”. O autor incita que estamos vivenciando uma sociedade de risco, já que a
sociedade industrial não foi pensada para tratar os riscos associados à produção. Portanto,
os males provocados pela atividade fabril são distribuídos de forma igualitária para toda
a sociedade (Beck, 2010). O também sociólogo Anthony Giddens traz para reflexão a
questão da globalização dos riscos, ou seja, pode ultrapassar as fronteiras geográficas (Beck
& Giddens, 1995).
As questões sobre essa temática transitavam numa esfera mundial, mas percebeu-se
que o risco estava em toda parte. Assim, os estudos, as pesquisas e os métodos passaram
a ser adequados para transitar por todas as escalas, verificando a importância de avaliar
a “[…] densidade e o potencial de expansão de estruturas produtivas que procura expressar
os fixos e fluxos económicos em uma determinada porção do território em uma conceção
dinâmica” (Egler, 1996).
A instalação de um empreendimento industrial, via de regra, provoca uma
“metamorfose” no espaço habitado. O espaço geográfico vai sendo tecido por uma rede
de fixos e fluxos impulsionando os arranjos territoriais (Santos, 2006). Dependendo da
natureza da instalação, toda estrutura ao seu redor fica vulnerável por estar exposta a
possíveis desastres. Neste caso, pode-se dizer que essa população que reside ao redor vive
em uma área de risco de desastre tecnológico.
Em 1997 percebeu-se a necessidade de fortalecer as discussões acerca de impactos
provocados por desastres, riscos, vulnerabilidade, etc., envolvendo os países afetados
numa cooperação internacional para reduzir os impactos. É importante evidenciar o
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trabalho desenvolvido na ONU com os programas: Década Internacional para Redução
de Riscos e Desastres (IDNDR), Estratégia Internacional para Redução de Desastres
(ISDR), Marco de Hyogo e Marco de Sendai.
Entre 2005-2015 destaca-se o Marco de Ação de Hyogo, que é o instrumento mais importante para a implementação da redução de riscos de desastres e cujo objetivo é aumentar
a resiliência das nações em situação de desastres, tanto em termos de vidas humanas quanto
aos bens sociais, económicos e ambientais, das comunidades para 2015. O Marco de Sendai
prioriza quatro ações: compreender os riscos e desastres; fortalecer a governança para gestão de
riscos e desastres; investir na redução de riscos e desastres visando maior capacidade de resiliência; aumentar a preparação para casos de desastres a fim de dar respostas mais eficazes e para
reconstruir melhor, no âmbito da recuperação, reabilitação e reconstrução (UNDSRR, 2015).
De acordo UN-ISDR (2009), entende-se por Desastre como uma grave interrupção
do funcionamento de um comunidade ou uma sociedade que envolve perdas e impactos,
o que excede a capacidade da comunidade ou sociedade afetada para lidar com, utilizando
recursos próprios. Considera-se risco tecnológico como um perigo proveniente de
tecnologia ou condições industriais, incluindo acidentes, procedimentos perigosos,
falhas de infraestrutura ou atividades humanas específicas, que podem causar perda de
vida, lesão, doença ou outra saúde, impactos, danos à propriedade, perda de meios de
subsistência e serviços, perturbação social e económica, ou dano ambiental.
A prioridade 1 do Marco de Sendai ressalta a necessidade de gerar políticas e práticas
para compreender o risco e suas dimensões realizando avaliações preditivas de desastre
para prevenção e mitigação adequada. Para tal, incentiva-se o desenvolvimento e uso
de parâmetros para mensurar riscos de desastres, vulnerabilidade, etc. e seus possíveis
efeitos à sociedade e aos ecossistemas. Com isso, identifica-se a importância do uso de
ferramentas de SIG para gerar análises e disseminar informações sobre riscos e desastres
(UN-ISDR, 2015). Em congruência com a prioridade 1 do Marco de Sendai, este artigo
versa sobre uma metodológica de mapeamento de risco tecnológico, em escala regional,
que se baseia em modelo preditivo desenvolvido com ferramentas de SIG.
A área de estudo insere-se na Região da Costa Verde, na Zona de Amortecimento
(ZA) do Parque Estadual do Cunhambebe (PEC), envolvendo os municípios de Itaguai,
Mangaratiba e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Encontra-se fisicamente
encaixada entre o Oceano Atlântico e as escarpas, recobertas por floresta ombrófilas
densas, que compõem a Serra do Mar. As planícies costeiras e fluviais são consideradas
exíguas e com uma densidade de empreendimentos de médio e grande porte que podem
representar grande risco de desastre tecnológico para o meio ambiente.
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Metodologia de estudos de risco tecnológico na Região da Costa Verde
A metodologia fundamentou-se na identificação prévia dos principais empreendimentos da
região, nas informações sobre áreas de influência direta (AID) contidas nos respetivos EIAs/RIMAs
e nos limites das bacias hidrográficas (BH) da região. Para organizar as informações, agrupou-se
os empreendimentos em quatro grupos distintos: portuário, turístico, energético e viário.
De acordo com CONAMA (1988), para a licença de instalação é obrigatório ter o
EIA/RIMA e neste informar os limites das áreas de influência direta e indireta (AID e AII).
Estas áreas são consideradas afetadas pelos impactos diretos e indiretos da atividade ou
empreendimento (MMA, 1998). Porém, a área delimitada pode não referendar adequadamente
e neste caso, tanto o MMA (2010) quanto o Ministério Público (2016) sugerem o uso da BH
como uma área de influência geral que pode prever a incidência de impactos diretos e indiretos.

Identificação e qualificação das áreas de risco tecnológico
Quando se anseia analisar o risco tecnológico, deve-se observar a vocação da cadeia
produtiva de acordo com a escala escolhida. Seguindo essa lógica, organizou-se as instalações
em quatro grandes grupos de empreendimentos: turísticos, energéticos, portuários e viários.
O primeiro grupo a ser estudado foram as instalações de Infraestrutura Turística. Foram
destacados os hotéis de grande porte do tipo resort que ocupam grandes áreas naturais na Região
da Costa Verde, modificando os ecossistemas. Selecionou-se nove hotéis: Club Med, Portobello,
Porto Real, Porto Marina, Meliá, Vila Galé, Porto Galo, Blue Tree Towers e Pestana. Como não
foram encontrados os EIA/RIMA dos hotéis, utilizou-se BH como AID e contabilizou-se o número de empreendimentos hoteleiros inseridos dentro de cada bacia hidrográfica.
O segundo grupo a ser investigado foram os empreendimentos de Infraestrutura
energética. As redes de transmissão necessitam de uma faixa de servidão em seu entorno
e com isso têm forte impacto negativo no meio físico, promovendo o desmatamento
de grandes áreas lineares na cobertura vegetal. Neste grupo foram destacados: as usinas
nucleares de Angra I, II e III, as redes condutoras de energia, as torres de alta-tensão e
gasodutos. Em relação às usinas nucleares, os RIMAs foram encontrados no portal da
Eletronuclear, que considera 15 km como AID e 30 km como AII (ELETRONUCLEAR,
2015). A energia produzida pelos reatores nucleares é distribuída para o Sistema
Integrado Nacional por Furnas Centrais Elétricas. Na região, há três importantes linhas
de transmissão: Angra – Cachoeira Paulista, Angra – Grajaú e Angra – São José, para
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criar as AID, valeu-se de informações da linha de transmissão Taubaté – Nova Iguaçu,
que equivale a 500 metros do entorno do eixo da linha (MMA, 2010). Existem também
tubulações do oleoduto e gasoduto do Terminal Marítimo da Baía de Ilha Grande
(TEBIG). De acordo com o RIMA do TEBIG, tanto a AID quanto a faixa de servidão
têm um limite de 500 metros no entorno da instalação (PETROBRAS, 2009).
O terceiro grupo de empreendimentos refere-se à Infraestrutura Portuária. Entre Itaguaí
e Angra dos Reis, localizam-se: o complexo do Portuário de Itaguaí, o estaleiro Brasfels,
antigo Estaleiro Verolme, serviço de barcas para Ilha Grande em Mangaratiba e Conceição
de Jacareí e também em Angra dos Reis. O complexo portuário de Itaguaí agrega uma série
de serviços e indústrias em seu entorno que apoiam o serviço portuário e a siderurgia. A
AID para estas estalações, segundo o EIA/RIMA, deve-se considerar todos os bairros e ilhas
do entorno. Para englobar os bairros e ilhas considerou-se uma AID de 7 km que envolveu
também as bacias hidrográficas do entorno. O mesmo método foi aplicado para as demais
instalações portuárias: Mangaratiba, Conceição de Jacareí, Brasfels e Angra dos Reis.
O quarto grupo de empreendimentos referiu-se à Infraestrutura viária. As principais
vias que entrecortam a área de estudo são: BR-101 – Rodovia Mario Covas (Rio-Santos);
RJ-149, que liga o município de Mangaratiba ao município de Rio Claro; e a RJ-155,
que liga Rio Claro a Angra dos Reis. De acordo com o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte (DNIT) (2016), a área de influência direta de uma rodovia é
de 1 km ao redor da via. Em relação às ferrovias, existem pelo menos dois ramais de linha
férrea. Como AID, adotou-se o valor da ferrovia do Porto Sudeste, ou seja, 200 m no
entorno do eixo. Foram levantados os empreendimentos encontrados na região (Tabela I).
Para qualificar o grau de risco tecnológico nas bacias hidrográficas, utilizaram-se
recursos de geoprocessamento para calcular o número de empreendimentos dentro das
bacias, o percentual de áreas urbanizadas e o percentual de áreas de influência do risco
tecnológico também dentro das bacias. Os dados foram tabulados e confrontados em
relação à ocupação da região que justifica, portanto, as áreas de risco. Quanto maiores
o número de instalações, o percentual de áreas urbanizadas e o percentual de AIDs,
maior a exposição ao risco tecnológico. Por sua vez, quanto menor o percentual de áreas
urbanizadas e menor o percentual de AID dentro da bacia, menor a exposição ao risco
tecnológico. Confrontando esses valores, inferiu-se valores nominais variando entre baixo
(1-25), médio (25-50), alto (50-75) e muito alto (75-100).
O mapa de risco tecnológico (fig. 1), foi desenvolvido com base nos valores
apresentados na Tabela I. Foram também utilizados recursos de geoprocessamento para
especializar as classes de risco tecnológico em muito alta, alta, média e baixa.
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Tabela I - Relação do número de empreendimentos alocados por bacia hidrográfica.
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Fig. 1 - Mapa de Risco Tecnológico do entorno do Parque Estadual do Cunhambebe, na Região
da Costa Verde – RJ (Fonte: a autora, 2021).
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Resultados e discussão
A rodovia Rio-Santos (BR-101), promove fluxos intensos, atuando como um vetor, que
fixa uma série de empreendimentos que se interconectam ao longo da via. O Porto de Itaguaí e
as usinas nucleares são os empreendimentos que mais geram tensão na região. O primeiro pela
atividade de transporte de minério, que causa poluição das águas da Baía de Sepetiba e o segundo, Já as usinas de Angra dos Reis, pela própria natureza da atividade de geração de energia
nuclear, que após os acidentes de Chernobyl (Ucrânia) e, mais recentemente, em Fukushima
(Japão), evidenciaram o quão perigoso representa a exposição a um desastre nuclear.
Os empreendimentos hoteleiros ocuparam grandes áreas naturais de ambientes estuarinos
de domínio de manguezais, que é um dos ecossistemas da região (AB’Saber, 2006). Mudanças
ocorreram também em atividades socioeconómicas (pesca) e culturais (populações caiçaras e
indígenas). Os empreendimentos deste segmento não favorecem melhorias à população local.
Seguem padrões internacionais e a maioria dos funcionários vem de fora da região.
Tanto os empreendimentos energéticos quanto viários necessitam de uma área de serviço
em seu entorno. Sendo assim, observam-se que ao longo das torres e linhas de alta tensão
e rodovias, há secções contínuas de áreas desmatadas como se fossem “rasgos” na cobertura
florestal da Serra do Mar. Na maioria das vezes, as faixas de servidão encontram-se em áreas
muito frágeis, de difícil acesso, com terreno muito declivoso. Como a região é acometida
por chuvas orográficas, são acelerados os processos erosivos, favorecendo ravinamentos,
voçorocamentos. Os empreendimentos energéticos oferecem riscos de choque, que são mais
raros, e exposição a campos eletromágnéticos, que podem trazer sérios riscos à saúde da
população, como cancro de faringe, garganta, bexiga e leucemia (Mattos & Koiffman, 1996).
Em relação a episódios de desastres tecnológicos da Região da Costa, sabe-se que o
complexo portuário de Itaguaí é um espaço em potencial expansão de atividades industriais
que dão suporte à siderurgia. Os impactos desencadeados por esses empreendimentos
são vistos na paisagem e percebidos pela população local, que convive com problemas
relacionados à precariedade dos serviços públicos e à consequente degradação socioambiental.
A região portuária de Itaguaí foi considerada como uma zona de sacrifício, paraísos fiscais ou
“paraísos de poluição”, alcunha dada a certas localidades que concentram inúmeras práticas
ambientalmente agressivas, sobretudo localidades onde residem populações de baixa renda.
Dentre o conjunto de empresas que estiveram na região, a Companhia Mercantil Industrial
Ingá, na Ilha da Madeira, é responsável pelos seus impactos negativos ao meio ambiente
desde a sua instalação e sua falência (PLÁCIDO, 2015). A empresa foi condenada por
permitir o escoamento de parte do estoque de rejeitos químicos para o mangue e a Baía
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de Sepetiba, promovendo graves prejuízos para a integridade da vegetação característica da
região litorânea, para a qualidade da água marinha e para a fauna (MPF, 2005).
Em relação às Usinas Nucleares de Angra dos Reis I e II, empreendimentos construídos
durante o governo militar, houve um vazamento estimado entre 20 e 25 mil litros de
água contaminada que pode ter exposto ao menos 50 mil pessoas à contaminação. O
acidente ocorreu em 1986, período da transição para o regime civil, e isso explica a série
de dificuldades para se ter acesso à informação (GREEPEACE, 2011).

Conclusão
O risco tecnológico está presente na região da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro
e se encontra em contraposição com as políticas ambientais adotadas para região, que
possui várias Unidades de Conservação (UC) terrestres e marítimas. Os empreendimentos
elencados na pesquisa se encontram nas bordas do PEC, que é uma extensa UC estadual.
A população pode ser considerada vulnerável não somente pelos riscos de origem tecnológica, mas também de riscos naturais relacionados a deslizamentos. Os riscos são de diferente
natureza e desencadeados de maneiras distintas, mas, sem dúvida, fazem interseção com o risco
natural, tecnológico e a consequente vulnerabilidade social, porque favorecerem tanto a degradação do ambiente natural como também podem favorecer os deslocamentos populacionais,
em áreas degradadas e em assentamentos irregulares, influenciando na composição do risco
social. Com isso, conclui-se que não existem fatos isolados na natureza do risco.
Tal situação comprova que as instalações (fixos) funcionam como vetores de
deslocamentos (fluxos) para atender a demandas do entorno. A população de alta renda
ocupa áreas de planície, penínsulas e ilhas. As áreas perigosas de encostas são ocupadas
pela população de baixa renda, que é menos resiliente e, portanto, mais vulnerável.
O Porto Sudeste e a Usina Nuclear têm planos de ação e emergência (PAE), mas
considerando que as AIDs fornecidas nos EIA/RIMA são questionáveis, como confiar em
tais planos? O que se vê é que os empreendimentos estão instalados ao longo rodovia RioSantos, que é o principal acesso à região. Isso significa que havendo uma secção da rodovia,
em decorrência de um desastre, a população somente poderia escapar pelo mar ou, quando
possível, pelas rodovias RJ-144 e RJ155, que cortam a Serra do Mar transversalmente.
A metodologia de análise adaptada para as bacias hidrográficas da Costa Verde
mostrou-se aderente à escala regional, podendo apenas melhorar a metodologia para
mensuração da área de influência de resort, dado este que não foi encontrado EIA/RIMAs
sobre empreendimentos hoteleiros. O ideal seria considerar a área construida.
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