
Os encontros A Matemática, a Estatística e as 

Aplicações  pretendem divulgar trabalhos que 

aplicam a Matemática e a Estatística a outras 

áreas do conhecimento como Agronomia, Flo-

restas, Indústria, Ambiente, Biologia, Arquitetu-

ra, entre outros.  Cada encontro decorrerá sob 

um tema, sendo os oradores especialistas que 

fazem as aplicações. No final de cada encontro, 

haverá um lanche preparado com muito amor e 

carinho.  

 

O 4º encontro terá como tema A Matemática na 

Ecologia e na Evolução e contará com a presen-

ça de colegas do CIBIO/InBIO, do  CEABN/InBio 

e do  cE3c,  que vêm apresentar as aplicações 

que desenvolvem.  
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> A Matemática: uma ferramenta fundamental nos estudos de Ecologia e Biologia evolutiva 

Cristina García |CIBIO/INBIO | UPorto  
 
 

Em termos gerais, Ecologia é o estudo das causas, consequências e mecanismos que impulsionam a 

interação entre os organismos e seu meio ambiente. Ao incorporar ferramentas estatísticas adequa-

das, esse ramo da ciência passou de uma disciplina observacional baseada na história natural para 

uma ciência quantitativa com valor preditivo e explicativo. Nas últimas décadas, ganhamos uma for-

midável capacidade de monitorar processos biológicos em diferentes níveis de organização, desde 

genomas até biomas. Esta vasta quantidade de informação requer ferramentas estatísticas robustas 

para aprofundar os processos ecológicos e evolutivos subjacentes às respostas dos ecossistemas e 

dos organismos a um mundo cada vez mais variável. 

 

Nesta palestra, exemplificarei o uso de algumas ferramentas estatísticas para abordar questões eco-

lógicas para: (1) descrever a distribuição da biodiversidade em paisagens geridas pelo homem; (2); 

inferir processos evolutivos e discernir entre cenários evolutivos contrastantes; e (3) prever as conse-

quências de eventos ecológicos extremos cada vez mais frequentes. Finalmente, vou discutir a ne-

cessidade de interações colaborativas entre ecólogos, estatísticos e matemáticos para desenvolver 

padrões de biodiversidade e prever o destino da biodiversidade remanescente no Antropoceno. 

 

> O inimigo do meu inimigo, meu amigo é: a relação entre hospedeiros e os seus agentes patogéni-

cos  

Francisco Dionísio | cE3c | Faculdade de Ciências | ULisboa  
 
Por regra, parasitas e agentes patogénicos são elementos antagonistas dos hospedeiros que explo-

ram. No entanto, modelos matemáticos com base em princípios evolutivos/ecológicos simples e ex-

periências laboratoriais mostraram recentemente que indivíduos de uma espécie podem usar agen-

tes patogénicos como arma biológica para combater outros indivíduos da mesma espécie. A espécie 

humana tem usado esta estratégia nalgumas situações de uma forma propositada ou quase proposi-

tada – veja-se o caso do impacto que o transporte casual de vírus da varíola, sarampo e outros, da 

Europa para o <<Novo Mundo>>. No entanto, a relativa robustez dos resultados teóricos e experi-

mentais sugerem fortemente que esta poderá ser uma estratégia geral, isto é, que em muitas espé-

cies, os indivíduos usam agentes patogénicos para combater outros indivíduos da mesma espécie. 

 

> A Matemática na biodiversidade e na biogeografia    

Luís Borda de Água | CIBIO/INBIO | UPorto | CEABN/InBIO | ISA | ULisboa 
 
A vida na Terra não está igualmente distribuída. As regiões equatoriais contêm mais espécies do que 

as regiões polares, mesmo quanto temos em conta a área de cada um destes biomas. Sabemos tam-

bém que quando acumulamos novas espécies numa amostra, o número de nova espécies que vai 

surgindo segue uma regra bem determinada. Por outras palavras, existem leis ecológicas que regem 

a distribuição da vida na Terra, mas estas leis só agora começam a ser desvendadas. Nesta palestra 

farei uma breve descrição destes padrões e descreverei o meu trabalho sobre os padrões associados 

à abundância relativa de espécies.  
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