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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.





9

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

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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A Biogeografia da cor

Jorge Paiva
Universidade de Coimbra, Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet

Faculdade de Ciências, Departamento de Ciências da Vida (Portugal) 
jaropa@bot.uc.pt

Resumo

A cor dos seres vivos na Natureza não é aleatória; depende das coordenadas 
geográficas (latitude, longitude e altitude) e dos ecossistemas que habitam. A cor, 
particularmente, dos animais, também está relacionada com o período diário em que 
são ativos. Há casos da cor estar relacionada com a co-evolução entre seres 
interdependentes, geralmente plantas-animais. Apresentam-se exemplos da variação 
geográfica da cor da biodiversidade.

Palavras-chave: Cores, biodiversidade, geografia.

Abstract

The Biogeography of the colour. The colour of living beings in nature is not random; 
it depends on geographical coordinates (latitude, longitude and altitude) and the 
ecosystems they inhabit. The colour, particularly animals, is also related as the daily 
period in which they are active. There are cases of the colour being related to the co-
evolution between interdependent beings, usually plant-animals. Examples of the 
geographical variation in the colour of biodiversity are given.

Keywords: Colours, biodiversity, geography.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_19
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Introdução

Na Natureza nada é aleatório. Tudo o que nela existe resultou de milhões de anos de 
evolução. Os seres vivos não evoluíram independentemente, mas integrados nos respetivos 
ecossistemas. A composição biológica destes biomas depende das coordenadas geográficas 
(latitude, longitude e altitude), assim como a cor dos respeticos seres vivos que o incorporam. 
Nas latitudes polares predomina o branco nos animais e não há a cor verde nas algas marinhas. 
Nas savanas das latitudes cerca dos Trópicos de Câncer e Capricórnio, predomina a tonalidade 
acastanhada. Nas regiões equatoriais predominam tons acinzentado-escuros e a cor preta nos 
animais e o verde-escuro nas plantas. As cores dos seres vivos também podem variar com a 
longitude, como as cores das folhas outonais dos carvalhais europeus que são acastanhadas e na 
latitude correspondente no continente americano são vermelhas. Em altitude as cores dos seres 
vivos variam imenso, tanto nos ecossistemas aquáticos como nos florestais. Os cavernícolas 
de profundidade são brancos e cegos. A cor, particularmente, dos animais, também está 
relacionada com o período diário em que são ativos. Há casos da cor estar relacionada com a 
co-evolução entre seres interdependentes, geralmente plantas-animais

Visibilidade das cores

Os animais não têm todos a mesma visibilidade para as cores. Assim, do espetro 
solar, os humanos vêm as cores (arco-íris) das radiações desde os 380 nanómetros de 
comprimento de onda (violeta) aos 740 nanómetros (vermelho). Os cães e gatos, por 
exemplo, vêm poucas cores, apenas do azul ao amarelo. Um cão guia para cegos sabe que 
o semáforo está vermelho, pela posição da luz na vertical do semáforo, pois não vê a cor, 
apenas tem a perceção da luz estar apagada ou acesa. Por isso, as posições das três cores 
dos semáforos estão situadas na vertical e sempre com a mesma localização em todos os 
semáforos (a superior é vermelha, a do meio é amarela e a inferior é verde). Nos humanos 
também há que contar com os daltónicos que não vêm o vermelho. A maioria dos insetos 
(abelhas por exemplo) e muitas aves, vêm para além do violeta (ultravioleta), que nós não 
vemos, mas podemos saber como as abelhas vêm essa cor nas flores, através de fotografias 
com filmes sensíveis ao ultravioleta. Por outro lado, as abelhas e muitos outros insetos não 
vêm o vermelho. As cobras, por exemplo, têm uma reduzida amplitude de visão das cores 
do espetro solar, mas “percebem” para lá do vermelho (infravermelho), o que é muito útil 
para predadores noturnos de presas de sangue quente (fig. 1).

Jorge Paiva
A Biogeografia da cor
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Cor das flores e frutos, polinizadores e dispersores

Nas Angiospérmicas (plantas vasculares, com flores e frutos), a cor predominante das folhas 
é o verde, pois as clorofilas são os pigmentos mais importantes para a elaboração dos nutrientes 
necessários para as funções vitais das plantas. Mas as cores das flores e dos frutos resultaram 
de uma evolução adaptativa aos agentes polinizadores e dispersores, particularmente animais.

As cores das flores dependem do espetro visual dos polinizadores e a cor dos frutos da 
visão dos dispersores. Como a maioria dos insetos vêm para além do violeta, são sensíveis 
ao ultravioleta, mas são cegos para o vermelho, nas regiões do Globo Terrestre em que 
os polinizadores são insetos, como Portugal, as plantas nativas não têm flores vermelhas. 
Assim, quando vemos os nossos montes floridos, vemos giestas (Genista spp; Cytisus spp. e 
Spartium junceum L.) desde o amrelo, alaranjado ao branco (os insetos vêm pontos e riscos 
orientadores ultravioletas, mas nós vemos essas flores apenas brancas), urzes (Erica spp.) 
desde o branco ao violáceo, rosmaninhos (Lavandula spp.) violáceos, alecrim (Rosmarinus 
officinalis L.) azulado e a erva-das-sete-sangrias [Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas] 
de flores azul forte. Isto é, vemos flores brancas, amarelas, alaranjadas, azuis e violáceas, mas 
nenhuma vermelha. Nos campos cultivados acontece o mesmo (fot. 1).

As papoilas (Papaver spp.) de pétalas vermelhas, não são nativas, todas produzem ópio e 
foram introduzidas a partir do Oriente há vários séculos. Por isso se encontram na orla ou no 
seio dos campos cultivados. Também o trevo-azedo (Oxalis pes-caprae L.), uma erva de flores 
amarelas, nativa da província do Cabo (África do Sul), parece ser natural da nossa flora, pois, 
actualmente, prolifera nos campos cultivados, relvados e jardins de todo o país e Região Me-
diterrânica. As flores das papoilas nem sequer são aromáticas e as pétalas são prematuramente 
caducas, mas as abelhas visitam-nas para colherem grãos de pólen (têm muitos estames por 
flor), pois as anteras e o pólen são roxos, bem visíveis, portanto, para estes insetos.

Fig. 1 - Cores visíveis do espetro solar.
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Como as aves vêm o vermelho muito bem, as regiões em que existam flores polinizadas 
por aves, há plantas nativas com flores vermelhas, maiores do que as de Portugal (as 
aves são maiores do que os insetos) e de pétalas mais duras, porque as aves usam o bico 
córneo (duro) para colheita do néctar e os insetos usam a tromba (probóscide) que não 
é córnea. Assim, por exemplo, na África do Sul existem cerca de 600 espécies de urzes, 
muitas delas de flores vermelhas (nós não temos urzes de flores com flores dessa cor), 
pois ali há aves polinizadoras. Na América do Sul onde há muitas espécies de colibris, 
há imensas flores do laranja ao vermelho. Nas regiões tropicais os polinizadores têm de 
ser predominantemente aves, pois as flores do estrato inferior das florestas tropicais são 
vermelhas, tal como são vermelhas, as macro-algas marinhas mais profundas.

Porém, temos frutos avermelhados (cerejas, ginjas, pilritos, medronhos), pois alguns 
dos dispersores são aves, que vêm o vermelho. As cores dos frutos que caiem ao solo e 
cujos dispersores são predominantemente mamíferos, são castanhos, a cor do solo coberto 
de folhas secas, como, por exemplo as bolotas, castanhas e muitas vagens das árvores 
(Leguminosas) das florestas abertas das regiões tropicais com árvores de folhagem caduca, 
como, por exemplo o miombo africano (floresta aberta de Brachystegia-Julbernardia). 

Fot. 1 - Urzal, na Serra do Açor, pr. Relva Velha (abril de 1980).

Jorge Paiva
A Biogeografia da cor
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As flores que estão adaptadas a polinizadores noturnos, são brancas, grandes e 
muito odoríferas, como, por exemplo as flores de algumas cactáceas americanas, que são 
polinizadas por morcegos, como a raínha-da-noite [Selenicereus grandiflorus (L.) Britton 
& Rose] de flores que só abrem de noite e as nossas madressilvas (Lonicera etrusca Santi, 
Lonicera implexa Aiton e Lonicera periclymenum L.) que têm flores rosado-esbranquiçadas 
e tubo da corola muito comprido, pois são polonizadas por borboletas nocturnas e 
algumas diurnas com probóscide longo.

As plantas, como não nem têm boca e para se “alimentarem”, necessitam de luz e 
pigmentos recetores de energia (clorofilas e carotenóides), cuja concentração depende 
das coordenadas geográficas onde vegetam. Assim, também, como não se movem, para 
se reproduzirem sexuada ou assexuadamente e para se dispersarem, são dependentes 
de agentes transportadores (ar, água e animais) dos seus diásporos (esporos, sementes 
e frutos). Desta maneira, evoluíram adaptando-se não apenas às condições ecológicas 
dos ecossistemas onde vivem, mas também aos agentes dispersores. Quando os agentes 
dispersores ou polinizadores são animais, ocorreu, frequentemente, uma evolução 
adaptativa paralela (coevolução). Um exemplo relevante é o caso da orquídea de 
Madagáscar (Angraecum sesquipedale Thouars) que tem uma flor com um esporão de 
ca. 30 cm de comprimento, que só pode ser polinizada por uma borboleta noturna 
de tromba (probóscide) também muito longa (Xanthopan morganii-praedicta Walker) 
que, tal como a orquídea, só ocorre em Madagáscar, assim designada por ter sido 
prevista a sua existência por Charles Darwin, quando, em Janeiro de 1862, James 
Bateman, um horticultor e colecionador de plantas exóticas, lhe ofereceu a orquídea 
(Arditti et al., 2012).

Cores e altitude

A cor de muitos animais e plantas depende da altitude, como, por exemplo, algas vermelhas 
a profundidades maiores que as algas castanhas e as verdes à superfície. Isso porque as radiações 
que atingem maior profundidade são as de menor comprimento de onda (violeta) e os seres 
vivos (neste caso, as algas) possuem a cor complementar do espetro solar (vermelho). O mesmo 
acontece com alguns peixes, particularmente dos ecossistemas coralígenos, por se manterem 
em nichos ecológicos horizontais. Um exemplo interessante é o peixe-rã (Antennarius pictus 
Shaw), que muda de cor conforme o andar (altitude) do nicho ecológico coralígeno onde se 
encontra, desde verde, amarelo, castanho, vermelho até preto ou esbranquiçado.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Walker
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Nas florestas tropicais de chuva (pluvisilva), as relas (batráquios arborícolas) têm 
cores diferentes, consoante a altura do patamar ecológico (minor-habitat) da floresta 
(macro-habitat) onde vivem. A policromia das relas das florestas tropicais da América 
Central é um excelente exemplo. Assim, as que vivem cerca do solo, onde mal chega 
a luz, são vermelhas (tal como as algas vermelhas), como a rela-morango (Oophaga 
pumilio Schmidt), mais acima são alaranjadas, como a Diasporus citrinobapheus Hertz, 
Hauenschild, Lotzkat & Köhler, amareladas, como a Dendropsophus ebraccatus Cope, 
acastanhadas, como a Ptychochyla hypomykter McCranie & Wilson e as da copa das 
árvores, verdes, como a Agalychnis callidryas Cope, que pode mudar para azul-violáceo, 
consoante está num patamar mais alto, tal como o peixe-rã, ou, até mudarem de cor do 
dia para a noite, como a rela Diasporus diastema Cope, que durante o dia é cinzento-
acastanhada e à noite rosada.

Apesar de voarem, nas aves também há alguns exemplos de coloração consoante 
o minor-habitat da floresta onde mais permanecem, como acontece, por exemplo, 
com as araras, que são azuis (Anodorhynchus hyacinthinus Latham) as que habitam 
o topo da floresta, verdes as que habitam a copa das árvores altas (Ara ambígua 
Bechstein) e vermelhas (Ara  macao L.) as do interior dessa floresta, que é de uma 
escuridão tal que a luz solar não chega ao solo, sendo, por isso, que não há ervas na 
pluvisilva virgem.

O mesmo acontece com as flores das plantas epífitas da, como, por exemplo, as 
orquídeas da pluvisilva, que vão desde flores vermelhas (Masdevallia ignea Rchb. F.), 
alaranjadas [Platanthera ciliaris (L.) Lindl.], amarelas [Gomesa varicosa (Lindl.) M.W.Chase 
& N.H.Williams], esverdeadas (Grammatophyllum multiflorum Lindl.) a violáceas (Vanda 
coeruleaGriff. ex Lindl.), consoante a altura do andar ecológico (minor-habitat) da floresta 
onde vegetam.

Nos seres microscópicos que habitam a superfície do corpo das plantas (tronco, 
ramos, folhas, flores e frutos) ocupando micro-habitats, também apresentam cores 
diferentes, consoante o patamar da floresta onde estão. Acontece, por exemplo, 
com os Mixomicetes, que são protistas plasmodiais que se reproduzem por esporos, 
que se formam num corpo frutífero com elementos filiformes, o capilicio. Assim, 
o caplilicio vai do vermelho [Arcyria denudata (L.) Wettst.], amarelo [Hemitrichia 
calyculata (Pers.) Rosta], castanho [Trichia favoginea (Batsch) Pers.] a azul (Physarum 
nutans Pers.), consoante o nível altitudinal do micro-habitat onde habitam. Não 
há mixomicetes com capilicio verde, pois não têm clorofilas (não são plantas; nem 
animais, pois são procariotas).

Jorge Paiva
A Biogeografia da cor

https://en.wikipedia.org/wiki/Diasporus_citrinobapheus
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Cores e latitude

As cores dos seres vivos também dependem da latitude, como, por exemplo o urso 
polar (Ursus maritimus Phipps) é branco e os ursos de latitudes inferiores são castanhos 
(Ursus arctos L.) e até pretos (Ursus americanus Pallas). A raposa-ártica (Alopex lagopus L.) 
é branca no inverno, enquanto a raposa-europeia (Vulpes vulpes L.) é sempre acastanhada. 
O lobo-ártico (Canis lupus L. subps. arctos Poccock) é branco no inverno e o lobo-europeu 
(Canis lupus L. subsp. lupus) é pardo-acinzentado. A lebre-ártica (Lepus arcticus Ross) é 
branca no inverno e a lebre-europeia (Lepus europaeus Pallas) é sempre pardo-acastanhada. 
Até nas aves não migradoras isso acontece, como, por exemplo, a coruja-das-neves (Bubo 
scandiacus L.) é branca e o similar bufo-real (Bubo bubo L.) é pardo-acastanhadas. A 
perdiz-nival (Lagopus muta Montin) é branca no inverno, mas a nossa perdiz (Alectoris 
rufa L.) é sempre colorida.

O mesmo acontece com outros animais em que as cores dependem da latitude e 
também do ecossistema florestal em que vivem. Nos Primatas das florestas equatorias, 
sempre verdes predomina a cor preta, quer nas florestas asiáticas, como no gibão-ágil 
(Hylobates agilis F. Cuvier); no macaco-de-nariz-empinado (Rhinopithecus strykeri 
Geissmann, Lwin,  Aung,  Aung,  Hla,  Grindley  &  Momberg), descoberto em 2010 
(Geissmamm & al., 2012); quer nas americanas, como no bugio (Alouata palliata Gray); 
quer nas africanas, como no gorila (Gorilla gorilla Savage).

Com as plantas passa-se o mesmo, pois as das latitudes equatoriais são de folhagem 
verde-escura e as que se encontram entre os círculos polares e os respetivos trópicos 
(Câncer e Capricórnio) são verde-claro. Basta ver uma fotografia visualizando a copa de 
uma floresta equatorial (fot. 2) e uma de um carvalhal (fot. 3).

Cores e longitude

Embora não haja uma dependência tão intensa da cor dos seres vivos com a longitude, 
existem muitos exemplos, como, por exemplo, os nossos carvalhos e áceres terem folhagem 
acastanhada no Outono e a dos americanos, da mesma latitude, é avermelhada. Isto porque 
a corrente quente do Golfo que chega à nossa costa, faz com que o Inverno não seja tão 
frio como na mesma latitude da costa oriental do Continente Norte- americano em que o 
céu não esteja praticamente encoberto no Outono (altura da queda das folhas). Por isso, as 
folhas dos carvalhos e áceres americanos são mais ricas em pigmentos avermelhados, que 
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Fot. 2 - Pluvisilva. Angola, Quanza Norte, entre Sende e Quilombo dos Dembos (05/05/2013.

Fot. 3 - Gerês, Carvalhal de Albrgaria (maio. 2013).

Jorge Paiva
A Biogeografia da cor



271

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

conseguem absorver alguma energia das radiações violetas e ultravioletas que atravessam a 
nebulosidade das nuvens. Um testemunho disso é a bandeira branca do Canadá com uma 
folha vermelha de um ácer estilizada (Acer saccharum Marshall.

Cores e hábitos de vida

As cores dos animais também dependem dos hábitos de vida. Assim, os predadores 
noturnos são sarapintados de branco e escuro em qualquer região do Globo. Exemplo o 
leopardo africano (Panthera pardus L. subsp. pardus), o leopardo americano (Panthera onca 
L.), o leopardo asiático (Panthera pardus L. subsp. orientalis Schiegel), a hiena (Crocuta 
crocuta Erxleben), a geneta (Genetta genetta L.), o lince (Lynx pardinus Temminck), o gato-
bravo (Felis silvestres L.), o gato-dourado-africano (Caracal aurata Temminck) o bufo-real 
(Bubo bubo L.) e o mocho-pigmeu (Glaucidium passerinum L.). Os predadores diurnos 
apresentam coloração semelhante à das respectivas presas, geralmente pardo-acastanhada. 
São disso exemplo, o leão (Panthera leo L.), o puma (Puma concolor L.), a taposa (Vulpes 
vulpes L.), o lobo (Canis lupus L. subsp. lupus), o chacal (Canis aureus L.) e até algumas 
aves de rapina, como o vulgar peneireiro (Falco tinnunculus L.).

Homo sapiens L.

Há, fundamentalmente, duas hipóteses para a emergência do homem moderno (H. 
sapiens) na África (± 100 mil anos), Ásia (± 70 mil anos), Austrália (± 60 mil anos), Europa 
(± 35 mil anos) e América (± 20 mil anos). Uma, a hipótese de origem única, admite que o 
homem moderno teve uma origem geográfica única, na África Oriental. Outra, a hipótese 
de origem multiregional, defende a emergência mais ou menos simultânea das populações 
humanas modernas em várias regiões do Globo (África Oriental, Próximo Oriente, Sudeste 
Asiático e Ásia Continental). Os testemunhos paleoantropológicos, arqueológicos, genéticos 
sociais e linguísticos apoiam uma origem africana do homem moderno. No entanto, 
esta é uma maneira simplista de apresentar esta questão, não unanimemente aceite pelos 
antropólogos. Trata-se, pois, de uma problemática complexa, tal como o afirmou D. L. 
Lieberman (2001): “[…] a história evolutiva dos humanos é complexa e não está resolvida.”

O que é certo é que, quando a nossa espécie era praticamente sedentária, havia 
agregados populacionais dispersos por várias latitudes, longitudes e até altitudes.
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Os das latidudes tropicais (entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio) eram muito 
escuros ou até pretos, por selecção natural, como em África, Ásia e Austrália. Nas regiões 
subtropicais asiáticas éramos acastanhados e fora dessas regiões, amarelados. Nas latitudes 
tropicais do Continente Americano, onde aparecemos (20 mil anos) muito depois do 
que em África (100 mil anos) não houve tempo suficiente para que a selecção natural 
levasse à negritude. Mas, vi índios pretos (Uros), nas ilhas flutuantes do Lago Titicaca, 
nos Andes, feitas de uma planta aquática abundante nas margens do lago, semelhante 
ao nosso bunho, ali conhecida pelo vernáculo “totora” [Schoenoplectus californicus (C.A. 
Mey) Soják]. Este lago está a 3821 metros de altitude, portanto, com enorme incidência 
de radiação ultravioleta. A população de Uros, descendente dos Incas, sem qualquer 
sombreamento, foi sendo seleccionada, passando da tez acastanhada para a preta (fot. 4).

Na Europa (35 mil anos) éramos brancos e nas latitudes próximas do Ártico, tal como 
outros mamíferos, somos muito mais claros e louros. No extremo Sul da América do 
Sul, não houve tempo (estamos ali há menos de 20 mil anos) para, por selecção natural, 
ficarmos brancos.

Atualmente, com as facilidades de deslocações, até intercontinentais e miscegenação, 
estamos a, não só dispersar as cores da nossa espécie, como também a alterá-las.

Fot. 4 - Índia numa ilha flutuante feita de “totora” no Lago Titicaca (Agosto, 2001).

Jorge Paiva
A Biogeografia da cor
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Conclusão

A cor natural dos seres vivos (inclusivé Homo sapiens L.) depende não só das coordenadas 
geográfricas, como também dos ecossistemas que habitam. A cor, particularmente dos 
animais, pode ainda estar relacionada com a intensidade de luz do período (noite ou dia) 
em que são ativos.
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