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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 GeoHistória 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 PréHistória 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

ii

EVOLUÇÃO - Revista de Geistória e Pré-História. 2 (1).2018

Comissão Organizadora
Silvério Figueiredo
Fernanda Sousa
Mário Santos
Maria Cristina Costa
Américo Rosa
Sofia Silvério
Mário Antas
Marta Gomes
Jorge Sequeira
Miguel Feio

Comissão Científica
Andrzej Rozwadowski (Institute of Eastern Studies, Polónia)
Antonio Marco Sanches (Institut Catalá de Paleontologia, Catalunha)
Carlos Neto de Carvalho (Geoparque Naturtejo)
Donald Goldstein (Centro de Geociências Integrativas, Universidade de Connecticut, EUA)
Eric Buffetaut (CNRS, Ecole Normale Superieure, Paris)
Eduardo Rabaça (Universidade de Évora)
Fernando Coimbra (Centro Português de Geo-História e Pré-História, Instituto Terra e
Memória; Centro de Geociências da Universidade de Coimbra)
Francisco Ortega (National Distance Education University, Madrid; Grupo de Biologia
Evolutiva)
Ingmar M. Braun (Universidade de Tübingen, Alemanha)
Jorge Sequeira (Museu Geológico do LNEG)
José Alho (Fundação INATEL)
Luís Manuel Araújo (Universidade de Lisboa)
Luiz Oosterbeek (Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Terra e Memória; Centro de
Geociências da Universidade de Coimbra)
Maria Cristina Costa (Instituto Politécnico de Tomar)
Mário Arthur Favretto (Prefeitura Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina,
Brasil)
Mário Mendes (CIMA – Universidade do Algarve)
Mário Varela Gomes (Universidade Nova de Lisboa)
Miguel Feio (Instituto Piaget, Almada)
Octávio Mateus (Universidade Nova de Lisboa; Museu da Lourinhã)
Pedro Proença Cunha (Universidade de Coimbra, Departamento de Ciências da Terra, MARECentro de Ciências do Mar e do Ambiente)
Pierluigi Rosina (Instituto Politécnico de Tomar; Centro de Geociências da Universidade de
Coimbra)
Silvério Figueiredo (Centro Português de Geo-História e Pré-História; Instituto Politécnico de
Tomar; Centro de Geociências da Universidade de Coimbra)
Slobodan Dan Paich (Artship Foundation, EUA)
Telmo Pereira (Universidade do Algarve; ICArEHB-Interdisciplinary Center for Archaeology
and Evolution of Human Behaviour-UAlg)
Teresa Desterro (Instituto Politécnico de Tomar)
Xabier Suberviola (Euskal Herrico Universitatea, País Basco)

iii

EVOLUÇÃO - Revista de Geistória e Pré-História. 2 (1).2018

Comissão de Honra
Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República
Sua Excelência o Primeiro-Ministro
Sua Excelência o Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior
Sua Excelência o Ministro da Cultura
Sua Excelência o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Diretora da Biblioteca Nacional de Portugal
Diretor do Museu Nacional de Arqueologia
Coordenador do Museu Geológico do LNEG
Diretor do Museu de Arte Pré-Histórica de Mação

iv

EVOLUÇÃO - Revista de Geistória e Pré-História. 2 (1).2018

ÍNDICE
Índice................................................................................................................................................................................ 1
Elementos De La Primera Fauna De Vertebrados Terrestres Del Archipiélago Canario (Plioceno Inferior) ................. 3
How Large Was The Giant Ostrich Of China ? ............................................................................................................... 6
Pleistocene Birds From Gruta Da Furninha (Peniche): Paleontologic And Paleoecologic View ................................... 9
Natureza E Ambiente No Nosso Percurso Civilizacional.............................................................................................. 13
A Conservação Da Águia-Imperial-Ibérica (Aquila Adalberti) Em Portugal: Projeto LIFE Imperial Em Ação .......... 21
Linking Metabolism To Life History In Birds Through Dynamic Energy Budget (DEB) Theory ............................... 25
Bird Ichnology: Bioturbation, Bioerosion And Biodeposition ...................................................................................... 29
Noah’s Raven: From Ornithichnites To Avian Therapods ............................................................................................ 34
Bird Tracks In The Lower Miocene Shore Of Rhinoland And Crocodilia At Ipolytarnóc, Hungary ........................... 38
Take A Walk On The Miocene Beach And Meet The Plover: A Good Geotourism Purpose? ..................................... 42
O Abutre-Preto (Aegypius Monachus) De Santarém: Um Registro Do Século XVIII .................................................. 46
As Aves Do Rei ............................................................................................................................................................. 49
Bird Bones As Raw Material For Palaeolithic Flutes: An Archaeoacoustic Approach ................................................ 53
La Representación De Aves En El Arte Postpaleolítico De La Península Ibérica: El Abrigo Del Tajo De Las
Figuras............................................................................................................................................................................ 56
Sistemas Dissuasores De Aves No Património Edificado De Tomar ............................................................................ 60
Os Pombos Urbanos E A Degradação De Edifícios ...................................................................................................... 62
Novos Restos De Um Dinossáurio Aviano Do Cretácico Inferior De Portugal (Areias Do Mastro – Sesimbra) ......... 66
Surviving Dinosaurs: Review Of Avian Key Anatomical Specializations .................................................................... 70
Genetic Structure Of Blue-Eyed Shags In The Kerguelen And Crozet Archipelagos .................................................. 72
A Necrópole Romana Do Batum (Baleizão, Beja): Materiais Arqueológicos E Arqueozoológicos, Incluído Vestígios
De Aves .......................................................................................................................................................................... 76
Oistrich Egg Shell As Raw Material For Hunter-Gatherers .......................................................................................... 80
Interdisciplinaridade: A Matemática No Estudo Dos Vertebrados, O Caso Específico Das Aves Fósseis................... 83
O Impacto Dos Incêndios Florestais Nas Áreas De Interesse De Turismo Ornitológico Em Portugal ......................... 87
Os Cisnes De Apolo E Zeus-Cisne: Símbolos Mitológicos Relidos Pela Estética Simbolista...................................... 91
Funções E Simbolismos Da Ave-Benu Na Arte E Na Mitologia Egípcia ...................................................................... 94
Interpretaciones Y Usos Simbólicos De Las Aves En La Literatura Emblemática Europea De La Edad Moderna ..... 97
“Transformar-Se Em Falcão”. A Identificação Do Morto Com O Falcão, Nos Textos Dos Sarcófagos Do Antigo
Egipto, Enquanto Mecanismo De Protecção No Além. ............................................................................................... 101
Ornithology And Mysticism. The Symbolism Of The Birds In Ibn Sīnā’s Recitals (C. 1020) And In ‘Aṭṭār’s Manṭiq
Al-Ṭayr (C. 1200) ......................................................................................................................................................... 104
Flight Pass And Ability To Return .............................................................................................................................. 106
Tachuris Rubrigastra E Phleocryptes Melanops: Seleção De Habitat Em Brejos Salinos Subtropicais Do Brasil .... 108
As Aves Como Recurso Estratégico No Ensino Das Ciências .................................................................................... 112

1

EVOLUÇÃO - Revista de Geistória e Pré-História. 2 (1).2018

O IMPACTO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS ÁREAS DE INTERESSE DE
TURISMO ORNITOLÓGICO EM PORTUGAL
Fabio Junior Tomaz dos Santos1, João Paulo Pedro1
1

Instituto Politécnico de Tomar. Quinta do Contador, Estrada da Serra 2300-313, Tomar, Portugal.
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ABSTRACT
Ornithological Tourism is a segment of the Nature Tourism or Ecotourism whose main activity is observation, study
and appreciation of birds. This essay`s objective is to bring up the discussion about the impact of forest fires that took
place in Portugal in 2017, although aware that there hasn`t been enough time to finish effective studies on these impacts.
So, a comparation between the “Portugal – observação de aves” touristic map and the temporary forest fires report has
been made. With these data it`s possible to have an initial image of the impact of the burned 442.418 ha had on the
territory`s synergies.
Key-Words: Portugal, forest fires, tourism, birds.
RESUMO
O Turismo Ornitológico é um segmento do Turismo de Natureza ou Ecoturismo, cuja atividade principal é a
observação, estudo e apreciação de aves. O presente trabalho tem por objetivo trazer à tona a discussão acerca do
impacto dos incêndios que tiveram lugar em Portugal no ano de 2017, embora cientes que ainda não houve tempo hábil
para a realização de estudos efetivos sobre tais impactos. Assim sendo, trabalhou-se a partir da comparação entre o
mapa do roteiro turístico “Portugal – observação de aves” e do mapa e relatório provisórios dos incêndios florestais.
Com estes dados é possível ter uma imagem inicial do impacto que 442.418 ha de espaços florestais queimados têm
nas sinergias dos territórios.
Palavras-chave: Portugal, incêndios, turismo, aves.

INTRODUÇÃO
O Turismo Ornitológico possui grande potencialidade em Portugal pela grande variedade
de aves que podem ser observadas regularmente (cerca de 360 espécies). Define-se como um
segmento do Turismo de Natureza, ou Ecoturismo, podendo em alguns casos ter ligações ao
Turismo Científico. Birdwatching é uma atividade com destaque muito significativo, pois
consiste na realização de atividades de lazer associadas à observação, estudo e apreciação de Aves
(López; 2008). De acordo com o Turismo de Portugal, é praticada ativamente por cerca de 80
milhões de pessoas em todo o mundo, sendo especialmente popular nos países anglo-saxónicos e
nórdicos e associada aos grupos sócio médio/alto e alto (Turismo de Portugal; 2013).
Vários autores advogam a favor do Turismo Ornitológico como potenciadora de
desenvolvimento das comunidades e como motor de incentivo para a preservação da
Biodiversidade dos territórios (Puhakka, Salo, Saäksjärvi; 2011). O Turismo de Portugal (2013)
apontou a relevância deste segmento para preservar os valores naturais e da biodiversidade;
diversificar os serviços de animação disponíveis para os turistas, em meio natural; dinamizar
iniciativas regionais em territórios com recursos naturais e patrimoniais relevantes; complementar
as propostas a apresentar aos turistas com motivações principais de Sol e Mar e Touring
Cultural/Paisagístico.
Surge assim a seguinte questão: quais os impactos para este segmento após um ano
marcado por mais de 442.418 mil hectares de espaços florestais queimados e mais de uma centena
de mortes causadas pelos incêndios?
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MÉTODOS
Para a realização deste estudo, trabalhou-se a partir da comparação entre o mapa do
roteiro turístico “Portugal – observação de aves” e do mapa e relatório provisórios dos incêndios
florestais.

Fig. 1- Sobreposição dos mapas das áreas de observação de aves e dos incêndios florestais.
Fonte: Elaboração própria a partir dos mapas base.

RESULTADOS
O roteiro turístico “Portugal – observação de aves” (2011) foi desenvolvido pelo Turismo
de Portugal com o apoio técnico da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). Este
roteiro sugere 36 lugares de interesse distribuídos em cinco distintos itinerários no continente, aos
quais foi dado foco, e dois nas ilhas para a prática de birdwatching. Em alguns casos os lugares
referenciados são acompanhados de sugestões de pontos específicos ou outros lugares de
observação com alguma proximidade geográfica, como por exemplo, a Serra da Lousã que vem
a acompanhar a Ria de Aveiro. Estes também foram considerados no estudo.
O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) divulgou a versão
provisória do mapa dos incêndios florestais, datado de 20 de outubro de 2017. De forma mais
detalhada, também divulgou o 9º Relatório Provisório de Incêndios Florestais (2017, p. 3) no qual
consta que “no período compreendido entre 1 de janeiro e 16 de outubro de 2017, um total de
16.613 ocorrências (3.639 incêndios florestais e 12.974 fogachos) que resultaram em 418.087
hectares de área ardida de espaços florestais, entre povoamentos (248.515ha) e matos
(169.572ha)”.
Outro importante dado deste relatório é que a maior área queimada registrada ocorreu no
mês de outubro com um total de 223.901ha, o que corresponde a 51% do total de área ardida
registado no ano. A sobreposição dos mapas base para este trabalho corrobora que as áreas de
observação de aves mais afetadas pelos incêndios estão localizadas no norte e no centro do país,
embora na região centro se observe uma área ardida mais contínua do que no Norte, que foi
pontuado por ocorrências mais espaçadas e localizadas. Vale ressaltar que as imagens de satélite
registram os incêndios com uma extensão superior a 40 ha. Portanto, alguns incêndios podem não
ter sido registrados no mapa. Após uma detalhada análise dos mapas e do relatório em questão,
destacam-se as áreas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, as dos Parques Naturais do
Montesinho, da Serra da Estrela e do Douro Internacional.

88

EVOLUÇÃO - Revista de Geistória e Pré-História. 2 (1).2018

Curiosamente, na região do Douro Internacional, entre outras, é comum a presença do
milhafre-preto – as “aves incendiárias” que usam o fogo para facilitar a caça e que tem sido objeto
de estudo na Austrália.
Segundo Bob Gosford, ornitologista do Central Land Council (um dos conselhos comunitários que
se organizam por região no país, neste caso no Território do Norte) e coautor da pesquisa, as aves
são o milhafre-preto (Milvus migrans), o milhafre-assobiador (Haliastur sphenurus) e o falcãomarrom (Falco berigora), que ampliam deliberadamente os incêndios florestais para forçar os
animais que moram na floresta a fugir das chamas e, assim, caçá-los com mais facilidade. Para fazer
isso, as aves pegam um galho em chamas com o bico ou com as garras e o deixam cair em uma área
ainda não atingida pelo fogo. O estudo foi publicado na revista científica Journal of Ethnobiology
(BBC BRASIL, 2018).

No entanto, para este estudo não foi localizado nenhum registo em Portugal sobre este
tipo de comportamento do milhafre-preto. Dando continuidade à análise, cruzou-se os dados
coletados sobre as áreas referenciadas no roteiro turístico “Portugal – observação de aves” que
foram afetadas de acordo com o relatório provisório do ICNF com a base de dados do RNAT
(Registo Nacional de Turismo) cuja atividade se enquadra no Turismo de Ar Livre / Turismo de
Natureza e Aventura, para auferir quantos agentes de animação turística sediados nos Municípios
abrangidos nestas áreas no dia 23 de Abril de 2018.

Fig. 2 - Tabela das áreas de observação queimadas e os agentes aí sediados.
Fonte: Elaboração própria.

A área com mais destaque é a Serra da Estrela, com 21 agentes sediados no território e
uma perda de 21,7% de áreas florestais para as chamas. A Ria de Aveiro surge aqui em destaque
pelos territórios a ela associados no roteiro. De facto, o Perímetro Florestal do Vouga e o
Município da Lousã ambos se incluem na vasta mancha de floresta ardida na região centro do
país. Isto pode implicar um impacto mais significativo nos 4 e 11 agentes sediados nos concelhos
(respetivamente), do que em áreas como o Parque Nacional da Peneda Gerês e o Parque Natural
do Douro Internacional que sofreram de ocorrências em menor escala e mais localizadas. Nestes
casos os impactos serão signıficativamente menores para os agentes, para o ecossistema e a
Avifauna que suporta as suas ativıdades.
Estas realidades não foram ignoradas pela sociedade civil e pelas entidades
governamentais. Logo após o incêndio que consumiu muita da região centro em Julho e a vaga
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inesperada de 15 de Outubro, dıversos fundos para a recuperação económica e social foram postos
a disposição dos territórios afetados. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
propuseram-se a ajudar conceder fundos de apoio a famílias nas regiões afetadas, com 104 mil
euros em apoios a 202 famílias. Entre outras medidas de apoio de emergência e de recuperação,
o Despacho n.º 8640-A/2017 do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento reforçou
a verba disponível para projetos aprovados no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural (FEADER). As ações de solidariedade da sociedade civil também
auxiliaram a recuperação dos territórios. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e centenas de voluntários plantaram mais de 500 mil árvores no Pinhal de Leiria foi
exemplo de participação cívica que aceleraram o processo de recuperação. Apesar disto, de acordo
com o Jornal de Negócios, a 31 de março algumas das câmaras mais afetadas pelos incêndios em
2017 ainda não tinham atualizado o seu Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI).
CONCLUSÃO
Muitos destes dados são ainda bastante preliminares e com uma nação ainda em luto, tornase cada vez mais importante manter viva a conversa nacional sobre esta realidade. Embora não
haja ainda dados definitivos e mais detalhados sobre de que forma a Avifauna e toda a envolvente
foram afetadas, é inegável que houve um impacto significativo. Se é verdade que os agentes de
animação turística são importantes porta-estandartes das necessidades dos ecossistemas e dos
territórios em que operam, importa mantê-los como agentes relevantes no período de recuperação
e não só mais outras das infelizes vítimas dos incêndios. Espera-se que os estudos iniciados sejam
concluídos não apenas para diagnóstico, mas também para melhor gestão dos territórios.
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