
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 2º encontro terá como tema A Matemática na 

vida das plantas e contará com a presença de 

colegas da  Faculdade de Ciências da ULisboa, 

do INOV - INESC Inovação e do Instituto Superi-

or de Agronomia, que vêm apresentar as aplica-

ções que desenvolvem.  21 setembro 2017|quinta-feira|16h 
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> Técnicas de aprendizagem automática para fenotipagem de alto débito  

Pedro Mariano |Departamento de Informática | Faculdade de Ciências | ULisboa  
 
Nesta palestra vou apresentar várias técnicas de Aprendizagem Automática tais como Árvores de De-

cisão, Redes Neuronais, e Programação Genética. Estas técnicas podem ser usadas em problemas 

de classificação, categorização, clustering, ou previsão. Falarei da importância de ter modelos expli-

cativos versus modelos caixa-preta. Para ilustrar estas técnicas utilizarei exemplos de fenotipagem 

de alto débito. 

 

> Métodos espectroscópicos para aplicações agrícolas  

Andrei Utkin | INOV-INESC Inovação 
 
Este trabalho apresenta uma visão geral de dois métodos espectroscópicos que foram utilizados em 

soluções técnicas fornecidas pelo INOV na última década e estão fortemente relacionados às aplica-

ções agrícolas: espectrometria de reflectância e análise de fluorescência induzida. Casos de uso típi-

cos, aparelhos e resultados são apresentados para ambas as metodologias.  

 

> O papel da Matemática na fenotipagem de plantas e numa agricultura mais precisa  

Miguel Costa | DCEB, LEAF, Instituto Superior de Agronomia, ULisboa  
 
A relação entre a matemática e o mundo vegetal é talvez mais próxima do que julgamos. Apesar dis-

so, o tópico “Matemática, Plantas e Agricultura” continua pouco esclarecido. O objectivo desta pales-

tra é o de mostrar de uma forma resumida a importância da matemática para a agricultura e para as 

ciências agronómicas, nomeadamente nos domínios da fenotipagem, seleção de plantas e agricultu-

ra de precisão.   

 
 

O tema A Matemática na vida das plantas será introduzido por Jorge M.L. Marques da Silva (Departamento de 
Biologia Vegetal / Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas, Faculdade de Ciências, ULisboa)  
 
O nosso conhecimento científico sobre as plantas, cujas origens mais remotas podemos provavelmente fazer recu-

ar a Teofrasto, só muito lentamente foi permeado pela matemática. Nem a revolução Cartesiana que, no século 

XVII, postulou a matemática como linguagem privilegiada da Ciência, mudou significativamente este estado de 

coisas. Essa escassa matematização da biologia, aliás, viria a levar August Comte, já no século XIX, a classificá-la 

como uma ciência “mole”, a meio caminho entre a física e as ciências sociais e humanas. O século XX, contudo, a 

provocaria progressivas alterações nesta situação. Sem perder o seu caráter de ciência da diversidade, do particular 

e do local, resistente à quantificação e à teorização, a biologia viria, não obstante, a beneficiar da penetração da 

matemática em algumas das suas áreas. A estatística, por exemplo, afirmou-se como um instrumento imprescindí-

vel para aqueles que fazem investigação na área da biologia de plantas. Também a modelação, matemática, impul-

sionada mais recentemente pela emergência da biologia de sistemas e da generalização da “big data”, e apoiada 

em capacidades de computação cada vez mais potentes, tem assumido um papel de crescente importância. Futu-

ramente, admite-se, a inteligência artificial adquirirá importância acrescida em processos automáticos de tomada 

de decisão (por exemplo, em fenotipagem de plantas de alto débito, associada a processos de melhoramento ve-

getal). A progressiva matematização das ciências biológicas, à qual não escapa a biologia de plantas, é um dado 

adquirido. Refletir sobre o futuro das relações entre a matemática e as ciências das plantas é, portanto, o objetivo 

deste encontro. 
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