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Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência), 
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação, 
o filho João Nuno Lourenço e o Tio Agostinho, em junho de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais, 
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB 
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC), 

Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros, 
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço na Visita 
do Presidente da República 
Mário Soares às instalações 
do NICIF, a 14/04/1994 e, ao 

lado, com o Ministro da 
Administração Interna Jorge 

Coelho e o Presidente da 
Liga dos Bombeiros 

Portugueses, Lourenço 
Batista, em 28/04/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço numa Alocução 
durante um EPRIF - Encontros 

Pedagógicos sobre Risco de Incêndio 
Florestal, em 20/11/1995.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica, 

da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Luciano  Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-baSed InformatIon Support for 
preventIon and recovery of foreSt fIreS emergency, desenvolvido por um 

consórcio de 8 instituições, oriundas de 5 países, em 04/06/2015.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.





PENSAR A FLORESTA NA 
PERSPETIVA DOS RISCOS

Dos incêndios florestais à 
diversidade ecológica

Luciano Lourenço, na selva Amazónica em 16/06/2012.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

O estudo dos processos erosivos em Portugal deu os seus primeiros passos na 
primeira metade do século XX, mas foi especialmente a partir dos anos 80 do mesmo 
século que teve maior expressão. Acompanhando este crescente interesse, e na 
sequência do aumento significativo do número de incêndios florestais que se verificou 
a partir da década de 70 do século XX, a comunidade científica direcionou a sua 
atenção para a análise dos processos erosivos ocorridos em áreas ardidas. Neste texto 
procura-se fazer uma breve análise do contributo dos geógrafos portugueses para o 
estudo da erosão dos solos ocorrida em áreas afetadas por incêndios florestais, 
destacando-se o trabalho desenvolvido pelo Prof. Luciano Lourenço e investigadores 
que com ele colaboraram na compreensão deste fenómeno.

Palavras-chave: Erosão dos solos, Luciano Lourenço, Geografia.

Abstract

The study of erosion processes in burnt areas in Portugal: geographical perspective. The study 
of erosion processes in Portugal took its first steps in the first half of the twentieth century, 
but it was especially from the 1980s onwards that it had the greatest expression. Following 
this growing interest, and following the significant increase in the number of forest fires that 
occurred since the 1970s, the scientific community directed its attention to the analysis of 
erosive processes that occurred in burnt areas. This text seeks to make a brief analysis of the 
contribution of Portuguese geographers to the study of soil erosion that occurred in areas 
affected by forest fires, highlighting the work developed by Prof. Luciano Lourenço and 
researchers who collaborated with him to understand this phenomenon.
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Introdução

O estudo dos processos erosivos em Portugal remonta à primeira metade do século 
XX, na sequência dos problemas de degradação dos solos identificados já desde os 
finais do século XIX e inícios do século XX. Os estudos sobre estas problemáticas 
desenvolvidos por esta altura nos Estados Unidos da América despertaram o 
interesse da comunidade científica nacional (tendo-se inclusivamente realizado 
visitas de trabalho a centros experimentais do Departamento da Agricultura dos 
EUA), conduzindo à criação de estações experimentais idênticas em Portugal, 
nomeadamente a de Vale Formoso, no conselho de Mértola, impulsionada a partir 
da década de 60 do século XX, com objetivos de desenvolvimento de práticas de 
conservação do solo, pelo Engenheiro Agrónomo Araújo Baptista (Roxo, 1994). 
O estudo desta problemática viria a evoluir lentamente, intensificando-se apenas a 
partir da década de 80 do século passado.

Foi neste período que também começou a despontar o interesse pelo estudo da erosão 
dos solos ocorrida em áreas afetadas por incêndios florestais. Efetivamente, a década 
de 70 do século XX viu surgir um novo fenómeno relacionado com o crescimento do 
número de incêndios florestais e o aumento significativo de área ardida, na sequência da 
desestruturação do mundo rural e de diversas mudanças que vieram a afetar de forma 
indelével a floresta portuguesa e, consequentemente, os solos dessas regiões (Bento-
Gonçalves et al., 2010; Bento-Gonçalves, 2021).

Assim, tornou-se fundamental aprofundar a investigação ainda insípida sobre os 
impactes dos incêndios florestais sobre os solos, uma vez que eles se traduziam não só 
na perda da componente mineral do solo, mas também dos nutrientes necessários para 
a regeneração da vegetação. De facto, a erosão da camada superior dos solos após o 
fogo conduz à remoção da parte dos solos onde se localizam, na maior parte dos solos 
portugueses, os únicos nutrientes existentes (Bento-Gonçalves et al., 2008).

A investigação da erosão dos solos em áreas ardidas em Portugal

A ocorrência e o incremento de incêndios florestais em território nacional nas décadas 
finais do século XX veio despertar para os enormes e diversos impactes decorrentes 
destas catástrofes (Lourenço, 1986a). Dentre eles, cedo se constatou a importância dos 
diretamente e indiretamente atuantes sobre os solos.

António Vieira e António Bento-Gonçalves
O estudo dos processos erosivos em áreas ardidas em Portugal: perspetiva geográfica
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Lourenço (1990) identificou os diferentes impactes ambientais decorrentes dos 
incêndios florestais, distinguindo aqueles que ocorrem imediatamente com o fogo daqueles 
que ocorrem posteriormente, constatando-se que em ambos os momentos ocorrem 
importantes impactes sobre os solos. Realçam-se, dentro dos primeiros, os relacionados 
com as caraterísticas intrínsecas dos solos (textura, porosidade, permeabilidade, entre 
outras), com a infiltração, escorrência ou com os nutrientes. Os impactes subsequentes aos 
incêndios traduzem-se, acima de tudo, pelos processos de erosão dos solos, associados ou 
não à posterior preparação dos terrenos para plantações (Vieira e Bento-Gonçalves, 2015).

Contudo, o estudo destes fenómenos erosivos associados à ocorrência de incêndios 
florestais apenas ganhou destaque a partir do momento em que o próprio estudo dos 
incêndios se tornou relevante, particularmente ao nível das ciências florestais e, também, 
no contexto da Geografia. Os trabalhos pioneiros nesta temática em Portugal foram 
introduzidos por Fernando Rebelo (1980), ao analisar as “Condições de tempo favoráveis 
à ocorrência de incêndios florestais – análise de dados referentes a Julho e Agosto de 1975 
na área de Coimbra”, e posteriormente aprofundados por Luciano Lourenço, abordando 
várias perspetivas de estudo dos incêndios florestais, e apresentados em eventos científicos 
(Lourenço, 1986a, 1986b; Lourenço et al., 1987a, 1988a, 1988b, 1988c) ou publicados 
em forma de artigos científicos ou capítulos de livros (Xavier-Viegas et al., 1987, 1988; 
Xavier-Viegas e Lourenço, 1988; Lourenço, 1988a, 1988b, 1989a, 1990, 1991).

Consequentemente, também as problemáticas diretamente relacionadas com as conse-
quências nos solos foram abordadas. Na realidade, alguns dos estudos pioneiros sobre estas 
temáticas foram desenvolvidos, na serra da Lousã, por investigadores da Universidade de 
Coimbra e coordenados por Luciano Lourenço (Lourenço, 1988c, 1988d, 1988e, 1989b).

Já nos anos 90, na Universidade de Aveiro, sob coordenação de Celeste Coelho e em 
parceria com a University College of Swansea (Reino Unido), Universidad Politecnica 
de Madrid (Espanha) e a University of Plymouth (Reino Unido), se desenvolveram 
estudos versando os processos erosivos em áreas ardidas. Resultado desta colaboração 
foram as investigações desenvolvidas no âmbito do projeto IBERLIM (EV5V-0041 Land 
Managment Practices and Erosion Limitation in Contrasting Wildfire and Gullied Locations 
in the Iberian Peninsula, financiado pela Commission of the European Communities 
under its Technological and Natural Risks Programme), cujo objetivo principal era 
identificar as práticas de utilização do solo menos prejudiciais nas áreas em estudo e 
ensaiar a possibilidade da sua generalizada aplicação na região Mediterrânea (Coelho 
et al., s/d). Outros projetos posteriores permitiram o aprofundamento da investigação 
nestas temáticas (Erosfire, 2005-2008; Recover, 2007-2010; Erosfire II, 2007-2011).
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Nas décadas seguintes, para além dos referidos anteriormente, outros investigadores 
da área científica da Geografia se mobilizaram para a pesquisa destas problemáticas, 
estabelecendo relações com as equipas já existentes em Portugal ou estabelecendo e 
integrando redes de colaboração internacionais. É o caso dos presentes autores, que há 
mais de duas décadas têm desenvolvido investigação sobre incêndios florestais e processos 
erosivos em áreas ardidas, colaborando frequentemente com outros investigadores 
nacionais e estabelecendo redes nacionais de investigação da relação entre incêndios 
florestais e erosão dos solos, como é o exemplo da RIS – Rede Incêndios-Solo, promovida 
no âmbito da Riscos - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. A 
nível internacional, para além das colaborações com outros investigadores e centros de 
investigação, é de realçar a integração em rede de investigação como a Fuegored ou a 
FESP-IN, ambas dedicadas ao estudo destas problemáticas específicas.

Estas iniciativas têm permitido o desenvolvimento do conhecimento relativo aos 
processos erosivos pós-fogo, fatores e condicionantes, permitindo avançar também na 
definição de métodos e estratégias para a mitigação dos seus efeitos.

O contributo do Professor Luciano Lourenço

Vários dos trabalhos iniciais desenvolvidos por Luciano Lourenço se focaram precisamente 
no estudo dos processos erosivos ocorridos após incêndios florestais, sendo extremamente 
relevante o seu contributo para a análise desta temática numa perspetiva geográfica.

Apesar da significativa produção científica desenvolvida por Luciano Lourenço sobre 
este tema se basear fundamentalmente em trabalho de campo e em experimentação, não 
podemos deixar de fazer referência a uma das primeiras publicações relacionada com a 
erosão pós-incêndios, e que correspondeu a um conjunto de visitas realizadas a centros de 
investigação que na altura se dedicavam já ao estudo destes processos em Espanha.

Com efeito, o relatório produzido em 1987 sobre os “Estudos sobre erosão dos 
solos em consequência de incêndios florestais nas universidades de Barcelona, Valencia 
e Múrcia (Espanha)” reporta a experiência da observação das metodologias de campo de 
quantificação dos processos erosivos então desenvolvidas pelos investigadores das referidas 
universidades espanholas (Lourenço et al., 1987b).

A concluir este relatório, referiam os autores algo que ainda é atual e que se pode 
generalizar a todo o território português continental: “[…] infelizmente, no Centro de 
Portugal, a causa que permite a mobilização dos solos é sobejamente conhecida. São os incêndios 

António Vieira e António Bento-Gonçalves
O estudo dos processos erosivos em áreas ardidas em Portugal: perspetiva geográfica
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florestais, os grandes responsáveis pelos milhares de toneladas de solos arrancados todos os anos, 
inexoravelmente, às nossas serras” (pág. 11).

É neste contexto que surge um dos estudos pioneiros desenvolvido nestas matérias 
em Portugal, iniciado em 1988, e implementado na serra da Lousã (centro de Portugal), 
envolvendo uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra sob a coordenação 
do Prof. Luciano Lourenço (Vieira et al., 2016).

A investigação desenvolvida tinha como objetivo quantificar a erosão produzida 
naquela região na sequência de incêndios florestais e da consequente mobilização 
superficial dos solos para reflorestação, estabelecendo comparação com situações em que 
estes se encontram protegidos tanto pela floresta, como pelo mato. Para o efeito foram 
instaladas, em 1988, parcelas experimentais (fig. 1) (Lourenço e Monteiro, 1989b).

Fig. 1 - Representação 
simplificada de uma parcela 

experimental (Fonte: Extraído 
de Lourenço, 2001).
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Desta investigação resultaram diversas publicações, apresentando as metodologias e os 
resultados da monitorização e quantificação da erosão:

•	 Instalação de parcelas experimentais para avaliação da erosão produzida na 
sequência de incêndios florestais (Lourenço e Monteiro, 1989b);

•	 Quantificação da erosão produzida na serra da Lousã na sequência de incêndios 
florestais (Lourenço e Monteiro, 1989a);

•	 Avaliação da erosão dos solos produzida na sequência de incêndios florestais 
(Lourenço, Bento Gonçalves e Monteiro, 1990).

Importantes foram também os textos relativos a metodologias e técnicas relevantes para 
o estudo dos processos erosivos em áreas afetadas pelos incêndios florestais, destacando-
se, para além dos anteriormente referidos, os referentes à proposta de métodos para o 
levantamento microtopográfico:

•	 Perfiladores para levantamento de microformas do relevo (Lourenço, 1999) (fot. 1);
•	 Instrumentos e técnicas simples usadas no campo para medir os efeitos da actuação 

dos processos geomorfológicos (Lourenço, 2001).

Fot. 1 – Utilização do perfilador topográfico (Fonte: Luciano Lourenço, 1988).

António Vieira e António Bento-Gonçalves
O estudo dos processos erosivos em áreas ardidas em Portugal: perspetiva geográfica
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Por fim, importante também a análise de casos de estudo concretos, reveladores de 
processos erosivos intensos promovidos por episódios pluviométricos extraordinários e 
com resultados catastróficos, quer em termos de degradação dos solos, quer em termos 
de destruição de infraestruturas antrópicas, difundidos através das seguintes publicações:

•	 Evolução de vertentes e erosão dos solos, nas serras de xisto de centro de Portugal, 
em consequência de incêndios florestais. Análise de casos observados em 1987 
(Lourenço, 1988c);

•	 Efeitos do temporal de 23 de Junho de 1988 na intensificação da erosão das 
vertentes afectadas pelo incêndio florestal de Arganil/Oliveira do Hospital 
(Lourenço, 1988e);

•	 Erosion of agro-forester soil in mountains affected by fire in Central Portugal 
(Lourenço, 1989b);

•	 The study and measurement of surface flow and soil erosion on slopes affected by 
forest fires in the Serra da Lousã (Lourenço e Bento-Gonçalves, 1990);

•	 Fenómenos de erosión/acumulación como consecuencia de incendios forestales 
(Lourenço, 1993).

A sua colaboração com diversos investigadores e outros grupos de investigação

O Prof. Luciano Lourenço teve a oportunidade de colaborar, no contexto dos estudos 
da erosão dos solos em áreas ardidas, com diversos investigadores e grupos de investigação. 
Vários dos trabalhos iniciais relacionados com esta temática foram precisamente realizados 
no âmbito do Grupo de Mecânica dos Fluidos, no qual colaborou com investigadores de 
diversas formações, tendo produzido inúmeros trabalhos relevantes (Lourenço, 1988c; 
Lourenço e Monteiro, 1989a, 1989b; Xavier-Viegas et al., 1987, 1988).

Mais tarde, na sequência de um projeto de investigação com financiamento da União 
Europeia, desenvolveu colaboração com geógrafos da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto e de outras instituições de Espanha e França. No âmbito do projeto TERRISC, 
direcionado para a “Recuperação de paisagens de socalcos e prevenção de riscos naturais”, 
foi pertinente a análise da ocorrência de incêndios florestais nas áreas selecionadas para o 
estudo e consequente investigação dos processos erosivos aí ocorridos (Lourenço, 2006; 
Lourenço et al., 2006a, 2006b).

Mais recente foi a colaboração estabelecida com os presentes autores, investigadores 
da Universidade do Minho, que resultou em investigação em diversos domínios dos riscos 
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naturais, maioritariamente dos incêndios florestais, incluindo também a problemática da 
erosão dos solos em áreas ardidas e medidas de mitigação. Neste âmbito é de salientar a 
produção no âmbito do projeto Soil Protec, bem como outros trabalhos de colaboração 
desenvolvidos, como são exemplo os seguintes textos:

•	 The importance of pine needles in reducing soil erosion following a low/medium 
intensity wildfire in Junceda (Portugal) – an experimental design (Bento-
Gonçalves et al., 2011);

•	 Soil Erosion After Wildfires in Portugal: What Happens When Heavy Rainfall 
Events Occur? (Lourenço et al., 2012);

•	 Soil Protec - Emergency measures to protect soils after forest fires (Bento-
Gonçalves et al., 2012a);

•	 Soil Protec – Medidas de emergência para proteção do solo pós-incêndios. 
Desenho experimental (Bento-Gonçalves et al., 2012b);

•	 Medidas de mitigação da erosão em canais: aplicação em áreas ardidas no NW de 
Portugal (Vieira et al., 2012a);

•	 Medidas de mitigação da erosão pós-incêndios aplicadas em canais (NW de 
Portugal) (Vieira et al., 2012b);

•	 Medidas de emergência para proteção do solo após incêndios florestais. 
Resultados preliminares de algumas experiências na serra do Gerês (Bento-
Gonçalves et al., 2013);

•	 Soil erosion after forest fires: evaluation of mitigation measures applied to drainage 
channels in the northwest of Portugal (Vieira et al., 2014).

Conclusão

Pela necessariamente sintética exposição que efetuámos facilmente constatamos a 
importância e o caráter pioneiro da investigação desenvolvida pelo Professor Luciano 
Lourenço no âmbito dos processos erosivos desencadeados na sequência dos incêndios 
florestais em Portugal.

De facto, quer individualmente quer pelas parcerias que foi estabelecendo, a nível 
nacional e internacional, contribuiu de forma significativa para o avanço da compreensão 
destes fenómenos, suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias 
para a sua mitigação.

António Vieira e António Bento-Gonçalves
O estudo dos processos erosivos em áreas ardidas em Portugal: perspetiva geográfica
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Luciano Lourenço viajando pelo Amazonas ao pôr do sol, em 15/06/2012. 
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.





Impressão:
Simões & Linhares, Lda.

Rua do Fetal, Lote 5
3020-923 Coimbra

Telefone: (0351) 239 084 200  |  E-Mail: geral@simoeselinhares.pt
Web: https://www.simoeselinhares.pt

Setembro de 2021



G
eo

G
ra

fia
, risc

o
s e Pro

teç
ã

o
 c

iv
il

H
o

m
en

a
G

em
 a

o
 Pr

o
fesso

r
 D

o
u

to
r 

lu
c

ia
n

o
 lo

u
ren

ço

c o i m b r a
2 0 2 1

vo
lu

m
e 2

HomenaGem ao Professor Doutor 

luciano lourenço

riscos - associação PortuGuesa De riscos, 
Prevenção e seGurança

GeoGrafia, riscos
e  Proteção civil

volume 2

coordenadores:
adélia nunes

antónio amaro
antónio vieira

fátima velez de castro
fernando félix


	Página em branco

