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EDITORIAL 
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes 

	

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma 
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves: 
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos 
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de Geo-
História e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho 
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores 
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se 
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.	

As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais 
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e 
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua 
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De 
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e 
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.  

As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a Pré-
História até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura. 
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno: 
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o 
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas, 
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto, 
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.   

As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda 
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas 
oficiais. 

 

O Concelho Editorial 
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INTERDISCIPLINARIDADE:	A	MATEMÁTICA	NO	ESTUDO	DOS	
VERTEBRADOS,	O	CASO	ESPECÍFICO	DAS	AVES	FÓSSEIS	

Cristina Costa1, Silvério D. Figueiredo2	
1Instituto Politécnico de Tomar, Quinta do Contador, Estrada da Serra, 2300-313. Tomar. ccosta@ipt.pt; Academia da 
Ciência, Arte e Património (www.academiacap.ipt.pt). UIED3 – Unidade de Investigação em Educação e 
Desenvolvimento, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa, Lisbon, Portugal 
2Instituto Politécnico de Tomar, Quinta do Contador, Estrada da Serra, 2300-313. Tomar. silverio.figueiredo@ipt.pt; 
Centro Português de Geo-História e Pré-História, Largo de São Caetano, 2150-265 Golegã. 
Silverio.figueiredo@cpgp.pt; Centro de Geociências da Universidade de Coimbra. 
ABSTRACT 

Interdisciplinarity is present in paleontological and archaeozoological studies. In this study, we highlight 
Mathematics in obtaining taxonomic and palaeoecological data of birds’ fossil species and their ancestors. 
Using Mathematics, it is possible to identify species in the osteometric studies and to identify 
palaeobiotopes of bird species from the fossil record in palaeoecological studies.	
 
Key words: Interdisciplinarity, Mathematics; birds, Taxonomy, palaeobiotopes	
RESUMO 

A interdisciplinaridade está presente nos estudos paleontológicos e arqueozoológicos. Neste estudo, 
destacamos a Matemática na obtenção de dados taxonómicos e paleoecológicos das espécies fósseis de aves 
e seus dos antepassados. Com recurso à Matemática é possível identificar espécies nos estudos 
osteométricos e identificar paleobiótopos de espécies de aves do registo fóssil nos estudos paleoecológicos.	
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Matemática; aves, Taxonomia, paleobiótopos	

INTRODUÇÃO 

A interdisciplinaridade está presente no dia a dia. Na verdade, quando estamos a 
interpretar a natureza ou a resolver problemas, na maioria das vezes, nem nos apercebemos se 
estamos a usar a Matemática, a História, a Biologia ou qualquer outra área disciplinar. Deste 
ponto de vista, são cada vez mais as recomendações internacionais para a promoção da 
interdisciplinaridade, nomeadamente propondo reformas curriculares ao nível das escolas, no 
sentido de melhor preparar os estudantes para os desafios científicos e tecnológicos, cada vez 
mais exigentes da nossa sociedade. Portugal não é exceção, tendo sido autorizado, no ano escolar 
2017/2018, a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular (Diário da 
República, 2017). Atualmente, existem siglas internacionais que têm vindo a ganhar cada vez 
mais protagonismo e que resultam da interdisciplinaridade entre várias áreas curriculares como é 
o caso das STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ou STEAM, 
acrescentando as Artes (Weaver, 2016). São inúmeros os estudos que referem os benefícios 
resultantes desta integração no desenvolvimento económico e científico das nações (e.g. Long, 
Robert, & Davis, 2017). Além disso, as Ciências e a Matemática são consideradas áreas 
curriculares cruciais, ao ponto de serem alvo de avaliações internacionais, como é o caso do PISA 
(Programme for International Student Assessment) ou TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study).	

Desde a antiguidade aos nossos dias, a Matemática está presente em praticamente tudo, 
desde as contagens às medições, dos métodos de datação às previsões de crescimento 
populacional, das obras de arte aos padrões da natureza, na estética, na arquitetura, apenas para 
nomear algumas aplicações (Contador, 2007). Por exemplo, a proporção áurea e a sucessão de 
Fibonacci são sobejamente conhecidas e aparecem em inúmeros padrões e proporções na natureza 
(Ramos, 2013). A proporção áurea, considerada por alguns como a proporção divina (cujo 
resultado corresponde ao número ф = 1,618033…), por estar presente em praticamente toda a 
natureza, tem ainda sido considerada como representativa da harmonia estética desde a 
antiguidade, motivo pela qual é usada por muitos pintores e arquitetos (Livio, 2008). Mais 
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recentemente esta proporção continua a ser relacionada com padrões estéticos, nomeadamente na 
odontologia (Melo & Menezes Filho, 2009). 

A proporção áurea, também conhecida por proporção de ouro, aparece no nosso corpo 
(na proporção entre o braço e o antebraço), em espiras de algumas plantas, nas espirais dos 
náutilos, ou de uma galáxia espiralada. O número de ouro tem sido alvo de muita especulação ao 
longo dos tempos e continua a ser alvo de diversas investigações (Livio, 2008). No que diz 
respeito às aves, este padrão também se verifica por exemplo na trajetória em espiral de falcões 
peregrinos quando estes atacam as suas presas (Ramos, 2013).  

Para além destas constatações, a matemática é fundamental no estudo dos organismos 
fósseis. Por exemplo, o estudo das pegadas fósseis recorre a várias fórmulas matemáticas para 
identificar a velocidade a que o seu produtor se deslocou, comprimento da pata, ou mesmo para 
a identificação da espécie que produziu determinada pegada (Figueiredo et al, 2017).  

A osteometria (medidas dos ossos e dos dentes) é fundamental no estudo dos vertebrados 
fósseis. Neste caso, por exemplo, a lei dos cossenos: c2 = a2 + b2 - 2a b cos ɵ (a, b e c representam 
as medidas dos lados de um triângulo e ɵ representa a amplitude do ângulo oposto ao lado c) 
permite calcular os ângulos das coroas dos dentes de animais com dentes cónicos. Este facto faz 
com seja possível identificar algumas espécies como é o caso do dinossáurio Baryonyx (Smith et 
al, 2005). Usando a fórmula anterior foi possível identificar mais um Baryonyx no Cretácico do 
Cabo espichel (Figueiredo et al, 2015).	

Neste trabalho pretende-se apresentar alguns dados matemáticos aplicados ao estudo 
paleontológico, taxonómico e paleoecológico, com base em alguns estudos publicados e em 
alguns dados obtidos através de estudos osteométricos preliminares sobre espécies de aves e de 
dinossáurios terópodes. 

MÉTODOS 

Este trabalho consiste num estudo preliminar, que se pretende desenvolver no futuro. 
Neste sentido, o estudo baseia-se fundamentalmente em pesquisa bibliográfica e no cruzamento 
entre os dados bibliográficos obtidos, com o objetivo de identificar o estado da arte e entender 
quais as contribuições que poderão ser relevantes para a investigação nesta temática. 

Na moderna organização taxonómica, as aves e dinossáurios partilham o mesmo ramo da 
evolução: o ramo dos Dinosauria. As aves evoluíram a partir de animais do grupo dos Teropoda. 
Numa primeira fase, começámos por selecionar alguns representantes deste grupo: Coelophusis 
(Triásico, 230 Ma), Allosaurus (Jurássico, 150 Ma), Tyranosaurus-rex (Cretácio, 65 Ma), 
Deinonichus (Cretácico, 65 Ma), e aves: Archaeopteryx (Jurássico, 150 Ma), Gallus gallus (galo), 
Anser albifrons (Ganso), Bubulcus ibis (Garça-boieira), Morus bassanus (ganso-patola), Athene 
noctua (Mocho), Falco tinnuculus (peneireiro) e Turdus merula (melro). Numa segunda fase 
procedemos às medidas de alguns dos seus ossos: úmero, ulna, fémur e tíbia. Numa terceira fase 
procurámos estudar/identificar padrões e/ou assimetrias, bem como diversas razões entre eles.	

No futuro, pretende-se fazer um estudo mais aprofundado de osteometria e de 
Paleoecologia de diferentes indivíduos e espécies (atuais e fósseis) de vários grupos de 
vertebrados. Pretendemos, assim, desenvolver os dados recolhidos no levantamento bibliográfico 
e outros entretanto identificados nos estudos a realizar, de modo a que, a partir desta 
interdisciplinaridade (Matemática, Paleontologia, Arqueozoologia, Taxonomia e Paleoecologia), 
se possa encontrar novos padrões ou assimetrias que nos permitam não só obter parâmetros 
taxonómicos, mas também paleoecológicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Matemática, considerada por muitos como a Ciência dos padrões, permite compreender 
e representar muitos dos fenómenos da natureza. As aves apresentam um conjunto de 
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características próprias que fazem com que seja possível obter dados importantes nas 
reconstituições paleontológicas e arqueozoológicas. Neste sentido, o estudo das aves permite 
reconstituir ambientes antigos e, neste caso, a Matemática desempenha um papel fundamental na 
obtenção de dados paleoecológicos do passado. 

É frequente recorrer à Matemática para identificar paleobiótopos associados a espécies 
de aves. Por exemplo, se as aves atuais vivem num ou mais biótopos, os representantes fósseis 
dos táxones vivos, terão vivido num paleobiótopo igual aos biótopos da espécie viva. Assim, tanto 
no passado como no presente, os biótopos de uma mesma espécie são os mesmos, o que faz com 
que a probabilidade de encontrar, no registo fóssil, uma espécie de ave no respetivo paleobiótopo, 
seja a mesma que na atualidade, para um representante vivo dessa espécie (Sanches-Marco, 1996). 
Desta forma, se se encontrarem restos fósseis de uma dada espécie (sp1) que habita, na atualidade, 
num determinado biótopo (a), o paleobiótopo (Pb) será o mesmo da ave a que pertenceram os 
restos encontrados. Posto isto, a probabilidade da espécie sp1 ter vivido no paleobiótopo a é igual 
a 1 e pode ser traduzida do seguinte modo: Pb (sp1a) = 1 (Sanches-Marco, 1996, 1999). Por outro 
lado, uma outra espécie (sp2), que aparece em dois paleobiótopos (a e b), estará enquadrada em 
ambos os paleobiótopos e pode ser representada por: Pb (sp2a) = Pb (sp2b) = 0,5 (Sanches-Marco, 
1996, 1999). Este método foi usado para identificar os paleobiótopos de algumas jazidas 
plistocénicas portuguesas (Figueiredo, 2010; Brugal et al, 2011; Figueiredo e Rosa, 2014). 

As medidas dos ossos são muito importantes nos estudos de faunas fósseis, porque 
fornecem dados que podem indicar uma atribuição taxonómica: determinadas espécies do mesmo 
grupo taxonómico apresentam características osteológicas muito semelhantes, mas medidas 
diferentes. A obtenção destas medidas, a sua comparação e o desenvolvimento de fórmulas 
matemáticas, a partir dos dados obtidos, poderão possibilitar a identificação taxonómica de um 
determinado osso encontrado no registo fóssil, ou em contexto arqueológico, no caso de faunas 
fósseis mais recentes. A osteometria também é importante para determinar o sexo do animal, a 
que pertenceu determinado osso encontrado numa jazida, através das diferenças do tamanho dos 
ossos, resultantes do dimorfismo sexual de algumas espécies. 

A Matemática, nos estudos paleontológicos, incluindo o estudo das aves fósseis também 
é usada na quantificação dos restos encontrados, na identificação do número mínimo de 
indivíduos ou no número total de restos, com os quais através da elaboração de várias tabelas, 
torna possível a obtenção de importantes dados no estudo desses materiais. 

Neste estudo, também investigamos, embora de forma muito superficial, se a proporção 
áurea se encontrava nos ossos de algumas aves e em algumas espécies de dinossáurios terópodes 
e apresentamos alguns resultados preliminares que nos levam à seguinte conjetura: a evolução de 
formas mais basais para as mais especializadas indica uma convergência das proporções medidas 
para o número de ouro.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Matemática está presente em toda a natureza, sendo a aplicação da mesma ao estudo 
dos fósseis importante para obter diversos dados e conclusões acerca da Taxonomia, 
Paleoecologia, padrões de crescimento e evolução, assim como dimorfismo sexual. A aplicação 
da Matemática ao estudo das aves fósseis tem sido importante para a compreensão destes animais, 
quer a nível da sua evolução, quer ao nível da taxonomia ou mesmo da sua fisionomia. Estes 
estudos preliminares levam-nos a concluir sobre a importância de continuar a desenvolver 
investigação nesta área, no sentido de contribuir para um melhor conhecimento sobre as aves.  
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