
Dividir a vida em níveis, ou escalas, é fundamental para compreendê-la. Esta divisão é a base 
da biologia, uma ciência complexa e interdisciplinar que recorre a outras ciências, como a 
matemática, para ser estudada. 

Cada um destes níveis, hierárquicos, de organização biológica é caraterizado por 
propriedades e funções vitais, que não estão presentes nos níveis inferiores. Contudo, esta 
divisão não é estanque, pois os níveis relacionam-se e interagem entre si. Esta é, no entanto, 
a forma mais simples de explicar e estudar algo tão complexo como a vida.

O progresso nas ciências da vida dependerá, cada vez mais, da integração profunda e ampla 
da análise matemática no estudo de todos os níveis da organização biológica. 

Esta mostra surge como um breve olhar sobre algumas das aplicações da matemática na 
biologia, exemplos de como eliminando fronteiras se consegue ir mais longe. 

Não pretendendo ser exaustiva, tenta mostrar de que forma estas duas áreas se têm cruzado 
ao longo do tempo, abrindo o caminho para explorar conquistas mais recentes, nas quais a 
biologia e a matemática se combinam para criar um mundo novo de oportunidades 
resultante daquela que é chamada Biologia Matemática. 

Biologia Matemática
sem fronteiras
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Todos os seres vivos são constituídos por células que, por sua vez, são constituídas por moléculas. Existem seres 
vivos com apenas uma célula como as bactérias ou os protozoários, e seres vivos constituídos por milhares de 
células como as plantas e os animais. A nível molecular, é possível considerar um outro tipo de estruturas, mais 
simplificadas, os vírus. Comum a todas as formas biológicas, é o material genético que permite a sua replicação.

Moléculas e Células



O ADN, Ácido DesoxirriboNucleico, é uma 
molécula presente nas células de todos os 
seres vivos e na maioria dos vírus. 

Portadora da identidade genética, contém a 
informação responsável pelo desenvolvimento, 
funcionamento e características de cada 
organismo, armazenada em segmentos 
específicos, os genes.

Foi identificado, pela primeira vez, em 1869 
pelo químico suíço Johann Friedrich Miescher. 
Em 1953, a estrutura desta molécula foi 
descoberta pelos biólogos James Watson e 
Francis Crick com base nos trabalhos de 
Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. 

Imagem do artigo 
publicado em 1953 por 

Watson e Crick na 
revista Nature com a 

proposta da estrutura 
do ADN e dupla hélice.

Imagem de difração de 
raios-X da estrutura de 
dupla hélice da 
molécula de ADN.

O ADN apresenta uma forma helicoidal como uma escada de mão 
retorcida. Esta escada é composta por duas cadeias complementares 
de nucleótidos  –  as unidades básicas do ADN – que, ligadas entre si, 
compõem os seus degraus. 

Existem 4 tipos de nucleótidos (Adenina - A, Citosina - C, Guanina - G e 
Timina - T) e cada um deles é composto por um açúcar (pentose), um 
grupo fosfato e uma base nitrogenada que lhe confere o nome. 
A informação genética contida no ADN depende da ordem com que 
estas unidades se alinham. 

Para eliminar as aberturas a escada 
inclina-se para um dos lados, mantendo 
as distâncias entre as ligações. Podemos 
pensar neste processo como se 
transformássemos uma escada de mão 
numa escada em degraus.

O açúcar e o fosfato (hidrofílicos), 
estão localizados na parte exterior da 
molécula de DNA, e as bases 
(hidrofóbicas) dispostas no interior, 
como os degraus de uma escada. 
Mas se as bases se empilhassem desta 
forma, existiria uma abertura entre 
elas pela qual a água poderia entrar e 
chegar às bases nitrogenadas.

No entanto, embora a escada inclinada feche as aberturas, esta tem de torcer 
em espiral para que o arranjo dos átomos vizinhos não seja instável. O facto 
das duas cadeias de ADN que formam a dupla hélice serem anti-paralelas 
também ajuda a torcer a molécula, garantindo que se encaixem
firmemente e reduzindo a probabilidade do fluido celular se infiltrar entre as
bases. Esta torção é a razão da forma helicoidal.

A forma torcida do ADN resulta da interação entre 
os nucleótidos que o compõem e as moléculas de 
água presentes no meio celular.

ADN e… helicoides

Pares de base

Coluna Vertebral
açúcar-fosfáto

AdeninaTimina

Guanina Citosina

Um helicoide é a superfície gerada por 
uma reta em rotação uniforme em torno 
de um eixo perpendicular ao longo do 
qual se desloca com velocidade constante. 
É uma superfície minimal e tem a forma 
do parafuso de Arquimedes, utilizado 
desde a antiguidade para elevar fluidos.
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Os vírus são sistemas orgânicos simples compostos 
por material genético (ADN ou ARN) rodeado por um 
invólucro proteico, o capsídeo, podendo ainda ter 
uma membrana exterior ou envelope. O capsídeo 
tem duas funções: proteger o material genético e 
reconhecer o seu alvo. 

O grupo dos vírus mais comum é o chamado 
icosaédrico, pela simetria do seu capsídeo.

O icosaedro regular apresenta simetrias 
rotacionais de ordem 2, 3 e 5.

Uma vez reconhecida uma célula-alvo, o vírus 
quebra o seu capsídeo e introduz o material 
genético dentro da célula, que assume o controlo 
da mesma para se replicar continuamente. 

Esta replicação leva ao rebentamento da célula, 
migrando os novos vírus para as células vizinhas.

O icosaedro regular é um dos cinco sólidos platónicos, a que Platão 
associou a água, um dos constituintes fundamentais da natureza. 

Neste tipo de vírus, múltiplas cópias de uma ou mais proteínas, distribuem-se 
segundo a simetria icosaédrica, o que confere a esta estrutura a forma 
otimizada para as funções que desempenha.

Mais espaço
À estrutura icosaédrica corresponde o maior volume para armazenamento 
de material genético.

Reconhecimento eficiente do alvo
Por cada proteína presente em determinado 
ponto, existem outras 59 relacionadas, 
aumentando a área de contacto do 
vírus com o seu alvo.

Menor energia
A simetria icosaédrica permite a 
configuração de menor energia das 
partículas interagindo na superfície 
de uma esfera.

A organização das proteínas do capsídeo segundo a simetria icosaédrica 
torna o processo de criação de novos vírus mais eficaz uma vez que a 
formação de um capsídeo com esta forma recorre ao menor número e 
diversidade de proteínas. 

Este conhecimento permite compreender a composição e organização dos 
capsídeos virais a nível proteico, permitindo o estudo mais aprofundado da 
sua estrutura e do processo de infeção. Tal entendimento tem impacto 
prático no desenvolvimento de medidas de combate a infeções virais e outras 
doenças, como por exemplo, o cancro.

Vírus e … icosaedros

Composto por triângulos 
equiláteros, apresenta 20 faces, 
12 vértices e 30 arestas.

Outros conceitos matemáticos para a estrutura 
do capsídeo, como a tesselação viral para indicar 
as orientações relativas das suas proteínas, são 
chave para avanços recentes na compreensão 
dos vírus e para a terapia anti-viral.



Compostos por uma ou mais células, os organismos representam o sistema mais elementar de vida, 
caracterizado pela capacidade de crescer e de se reproduzir. Os mais complexos são constituídos por 
estruturas multicelulares, tais como tecidos e órgãos. Modelos matemáticos podem ser usados para 
explicar as suas formas, padrões e crescimento.

Organismos



Padrões em espiral e padrões simétricos são comuns 
em plantas e animais. A superfície dos girassóis, 
pinhas e outras plantas, assim como as conchas de 
certos moluscos, exibem espirais. A simetria, além da 
beleza e harmonia que proporciona, tem relação 
com a forma e com o seu funcionamento.

Escolha-se como referência uma folha localizada na parte inferior do 
caule ou de um ramo. Contem-se as folhas seguintes até se obter uma 
com a mesma orientação (8 folhas) e contem-se o número de voltas ao 
caule que as separa (3 voltas). 

Neste caso, o ângulo que separa duas folhas consecutivas é 3/8 
de uma volta completa, isto é, 3/8 x 360 = 135 graus.

A fração correspondente ao ângulo que separa duas folhas é 
habitualmente o cociente de números de Fibonacci, sendo o 
denominador o segundo sucessor do numerador.

Estas frações aproximam o ângulo de ouro, cerca de 137,5 graus.

A superfície da concha é uma superfície 
tridimensional que pode ser interpretada como o 
resultado do deslocamento da curva C, em geral 
uma elipse, ao longo da espiral helicoidal H, curva 
essa que aumenta à medida que se desloca sobre H. 

Representação gráfica do 
Grupo de Lie E8 que tem 
dimensão 248.

Nos girassóis e nas pinhas, as sementes distribuem-se 
em espirais,  no sentido horário e anti-horário.

Existem mais de 20.000 espécies de 
orquídeas, todas elas apresentando 
simetria bilateral. 

Esta característica pode fazer parte da 
sua estratégia de polinização, uma vez 
que os seus polinizadores, também 
bilateralmente simétricos, pousam na 
planta conduzidos pela sua forma.

Muitas das formas que surgem na natureza seguem regras de crescimento 
básicas que podem ser traduzidas utilizando geometria tridimensional 

Com efeito, dentro da mesma espécie, a concha dos indivíduos é idêntica, 
independentemente do seu tamanho. Para crescer, o molusco precisa de alargar 
a concha, mas não o faz de forma uniforme, acrescentando apenas material na 
extremidade aberta da concha.

Esta forma de crescimento pode ser traduzida por uma espiral equiangular 
ou logarítmica, comum a quase todas as conchas.

As plantas e animais podem apresentar simetria radial ou bilateral, ou a 
ausência de qualquer simetria.
Um objeto plano tem uma simetria quando existe uma transformação 
geométrica que o deixa invariante: a simetria radial corresponde a uma 
rotação e a simetria bilateral a uma reflexão.

Na matemática, o conceito de 
simetria é muito rico e está 
associado a estruturas 
algébricas complexas. 

Muitas plantas caracterizam-se por apresentar 
folhas que se dispõem em espiral ao longo do caule. 

Esta forma de crescimento faz com que as folhas 
novas não tapem o sol às mais antigas e que a 
chuva seja canalizada para as raízes da planta.

O facto de as espirais aparecerem no crescimento das plantas e de outros 
organismos, resulta de uma otimização do espaço conseguida através da variação 
do ângulo de divergência no crescimento. Isso gera uma simetria pentaprismática 
que está relacionada com a sucessão de Fibonacci e com o ângulo de ouro.

Natureza, espirais e ... simetria

Abelha
Simetria bilateral

Esponja
Ausência de simetria

Medusa
Simetria radial
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Adaptados a ambientes muito secos e áridos, alguns 
catos apresentam uma estrutura composta por 4 ou 5 
abas dispostas radialmente. Com o movimento aparente 
do sol, cada aba confere sombra à seguinte garantindo 
que nenhuma delas fica exposta ao sol durante 
demasiado tempo. Por outro lado toda a área da planta 
está sempre exposta a alguma luz, garantindo que, em 
qualquer parte da planta, seja possível decorrer a 
fotossíntese, processo essencial à produção de energia. 



Em 1952, no artigo The Chemical Basis of 
Morphogenesis o matemático britânico Alan Turing 
descreve, através do modelo de reação difusão, a 
forma como padrões naturais como riscas e 
manchas podem surgir naturalmente 
de um estado homogéneo e uniforme.

O modelo é um mecanismo teórico para explicar como os 
padrões espaciais se formam autonomamente num organismo. 

Nas equações de reação-difusão, que envolvem 
as derivadas parciais do tempo e do espaço, A e 
B designam duas variáveis químicas, F e G as 
suas reações cinéticas e DA e DB os respetivos 
coeficientes de difusão.

Padrão químico 
típico obtido com 
o sistema de 
reação-difusão

Este modelo propõe que os padrões naturais se formam como resultado das 
interações entre duas substâncias químicas que se difundem livremente num 
sistema fechado, algo muito semelhante à difusão de um gás dentro de uma caixa, 
mas com uma diferença crucial. 

Em vez de se difundirem uniformemente como um gás, as variáveis químicas, que 
Turing denominou “morfogénicos”, distribuem-se a ritmos diferentes e 
condicionados um pelo outro. Um atua como ativador, expressando uma 
característica única como a lista de uma zebra, e o outro como inibidor, emitindo 
sinais periódicos que interrompem a expressão do ativador. 

Apesar de existirem outros modelos para compreender os mais variados padrões 
na natureza, dados experimentais recentes mostram que este mecanismo 
realmente funciona em algumas etapas do desenvolvimento animal.

Simulações matemáticas recentes, usando o mecanismo de reação-difusão 
para descrever a interação que origina partições planas de três elementos, 
(o azul, verde e vermelho da imagem), permitem descrever a dinâmica dos 
padrões e a evolução das interfaces e dos pontos triplos de junção.

S. Kondo, M. Iwashita, M. Yamaguchi verificaram que, após a ablação por laser 
de partes das riscas escuras de um peixe-galo, o processo de regeneração não 
consistiu em reproduzir a forma anterior, mas sim num movimento das outras 
riscas para preencher a região que ficou sem pigmento, sendo o resultado 
condizente com as simulações dos mecanismos de reação-difusão de Turing.

Os sistemas de reação-difusão permitem também simular a formação de 
padrões em superfícies tridimensionais que se deformam no tempo e que 
servem para modelar a evolução de substâncias em crescimento, 
nomeadamente de tumores sólidos.

Zebras, peixes e ... padrões



A biologia das populações dedica-se ao estudo de grupos de organismos analisando, entre outros, os seus 
padrões de crescimento e comportamento ao longo do tempo. A modelação matemática tem sido 
especialmente utilizada para explicar e prever estas dinâmicas populacionais, prática essencial no 
estabelecimento de argumentos teóricos precisos sobre os fatores que afetam o tamanho das populações.

Populações



O estudo da dinâmica das populações tem a sua 
génese no famoso problema de reprodução de 
coelhos, proposto por Leonardo de Pisa (Fibonacci) 
no início do séc. XIII na sua obra Liber Abaci.

“Um homem tinha um par de coelhos num 
local rodeado por paredes. Quantos pares de 
coelhos nascem assumindo que em cada mês 
cada par de coelhos põe no mundo um par de 
coelhos e que cada par faz nascer novos 
coelhos a partir do seu 2º mês de vida?”

“A população, quando não controlada, aumenta 
em progressão geométrica. A subsistência 
aumenta apenas em progressão aritmética. 
Um pequeno conhecimento dos números 
mostrará a imensidão do primeiro poder em 
comparação com o segundo.“

A resposta é dada pela sucessão 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...
Sendo cada um dos seus termos, a partir do terceiro, igual à soma dos dois que o precedem e designando por Fn o 
número total de pares de coelhos existentes no mês (n), a sucessão pode se definida por recorrência pondo
F1= F2 = 1 , Fn+1 = Fn+Fn−1 para n ≥ 3.

As hipóteses que conduzem à sucessão de Fibonacci, a imortalidade dos 
coelhos e os problemas genéticos originados pelos cruzamentos entre 
irmãos, estão longe de ser realistas. 
Mas para períodos de tempo curtos é uma aproximação aceitável da 
realidade, evidenciando um crescimento populacional de tipo exponencial.

Malthus não tentou traduzir matematicamente o seu modelo de crescimento. Limitou-se a caracterizá-lo 
pressupondo que a taxa segundo a qual a população cresce num determinado instante é proporcional à 
população total nesse mesmo instante.

“Como a humanidade se espalhou após o dilúvio por obra de seis seres humanos, se o número destes alcançar duzentos 
anos depois o número 1 000 000, pergunta-se em que parte deveria crescer anualmente o número de humanos.”

Euler, ao abordar o crescimento das populações, tinha uma preocupação 
matemática – a de mostrar a utilidade dos logaritmos – que ilustrou com exemplos. 
Mas a observação anterior leva a crer que ele considerou o modelo exponencial 
completamente desadequado para o estudo do crescimento populacional.

Em 1798, no livro An Essay on the Principle of Population, 
que teve seis edições, Thomas Robert Malthus, um 
clérigo e erudito inglês influente nos campos da 
economia política e da demografia, escreveu:

Mas cinquenta anos antes, em Introductio in analysin 
infinitorum, o matemático suiço Euler dá vários 
exemplos que envolvem o crescimento populacional.
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Supondo uma variação contínua do tempo, e designando por P(t) a 
população no instante t e por r a taxa de crescimento por unidade de 
tempo, a equação diferencial que traduz o modelo contínuo preconizado 
por Malthus é  P’(t) = r P(t ).   Então, P(t) = k er t  com k constante.
Trata-se pois de um crescimento exponencial.

Ao publicitar o modelo 
exponencial que ficou conhecido 
como Modelo Malthusiano 
ligando-o a problemas 
legislativos reais, abriu caminho 
para que diferentes matemáticos 
se dedicassem à modelação do 
crescimento populacional.

“Se a população em certa região aumenta 
anualmente um trigésimo e, por outro 
lado, lá habitavam no princípio 100 000 
pessoas, pergunta-se qual o número de 
habitantes após 100 anos.”

“Bastará que os humanos aumentem por ano a sua décima parte. Contudo, se o número de homens tivesse crescido 
na mesma proporção durante um intervalo de 400 anos, deveria chegar a 166666666666 , cujo sustento a terra 
inteira não seria de forma alguma capaz de dar.”  

No exemplo seguinte Euler faz alusão ao capítulo VII do Livro do Genesis que 
relata como um dilúvio reduziu a população da terra a seis seres humanos.

A população de Portugal espelha bem a falência deste modelo. Segundo dados do Instituto Nacional de 
Estatística, nos duzentos anos que decorreram entre 1770 e 1970, a população nem chegou a triplicar.

As suas preocupações eram de natureza política e legislativa. Tomou 
como certo um crescimento exponencial da população mundial que 
conduziria a uma catástrofe por ausência de recursos e, para o travar, 
sugeriu o recurso a políticas adequadas. Para ele, o casamento 
retardado era a melhor opção para estabilizar a população.

Quantos seremos ... em 2050

População de Portugal (INE, Lisboa)
Ano Total Variação              Ano        Total Variação

1422 1 043 274 -              1900 5 423 132 +7,4%

1527 1 262 376 +21,0% 1911 5 960 056 +9,9%

1636 1 100 000 -12,9% 1920 6 032 991 +1,2%

1736 2 143 368 +94,9% 1930 6 825 883 +13,1%

1770 2 850 444 +33,0% 1940 7 722 152 +13,1%

1776 3 352 310 +17,6% 1950 8 441 312 +9,3%

1801 2 931 930 -12,5% 1960 8 851 289 +4,9%

1811 2 876 602 -1,9% 1970 8 568 703 -3,2%

1838 3 200 000 +11,2% 1981 9 852 841 +15,0%

1849 3 411 454 +6,6% 1991 9 862 540 +0,1%

1864 4 188 410 +22,8% 2001 10 356 117 +5,0%

1878 4 550 699 +8,6% 2007 10 617 575     +2,5%

1890 5 049 729 +11,0%   



Em 1845, o matemático belga Verhulst propôs no 
artigo Recherches mathématiques sur la loi 
d'accroissement de la population, um modelo em 
que considera que, à medida que a população se 
aproxima de um valor máximo, a taxa de 
crescimento diminui.

 “O aumento virtual da população é, 
portanto, limitado pelo tamanho e pela 
fertilidade do país. 
Como resultado, a população fica cada 
vez mais próxima de um estado estável.“

Se P(t ) for muito pequeno face a M o crescimento é exponencial.  
À medida que t cresce a população aproxima-se assintoticamente de M.

Designando por P(t ) a população no instante t, por r a taxa de crescimento por unidade de tempo e por M o número 
máximo de indivíduos que a região pode suportar, este modelo exprime-se pela equação logística

O conhecimento da população em três intervalos de tempo igualmente intervalados permite calcular M e r.

Com Verhulst relativizou-se “a hipótese da progressão geométrica, uma 
vez que ela só se pode verificar em circunstâncias muito especiais: por 
exemplo, quando um território fértil de tamanho quase ilimitado passa a 
ser habitado por pessoas com uma civilização avançada, como foi o caso 
das primeiras colónias americanas.”

Verhulst constatou que a equação logística só era realista para intervalos 
de tempo curtos. 

Usando os dados sobre a população de França em 1815, 1830 e 1845 e da 
Bélgica nos mesmos anos verificou que os valores de M calculados através 
da equação logística tinham sido largamente ultrapassados.

Em contrapartida, a longevidade tende a aumentar consideravelmente, 
prevendo-se que até 2050 o número de pessoas com mais de 60 anos vá 
duplicar. Na Ásia, a Índia deverá ultrapassar a China em termos 
populacionais na próxima década. Quanto à Europa, é o continente mais 
envelhecido, prevendo-se um decrescimento populacional a partir de 2030.

Muitos dos pareceres científicos nas mais diversas áreas baseiam-se em 
modelos matemáticos que permitem fazer estimativas e previsões, mas … 
ao olhar para o crescimento populacional ao longo dos tempos 
verificamos que os modelos matemáticos são instrumentais na análise da 
dinâmica das populações.

A equação logística foi retomada por vários matemáticos e adaptada a 
contextos variados.

Baseada nos modelos populacionais do matemático Song Jian, em 
1980, a China instaurou a política do filho único que, por razões 
económicas, vigorou só até 2015.

y = M

dP cuja solução é   P (t) = .r P ( )1 - =
dt

P (t) P (0)ert

1+
M

P (0) (ert - 1)M

A população global deverá continuar a crescer, 
mas de uma forma desigual entre países e 
continentes. No entanto a taxa de crescimento tem 
diminuído, com exceção do continente africano 
onde se verifica um crescimento substancial. 



As comunidades correspondem a conjuntos de populações de diferentes espécies que interagem entre si num 
determinado local e período de tempo. A ecologia das comunidades é a área da biologia que estuda estas 
interações procurando explicar, aplicando modelos matemáticos, os padrões de diversidade, a distribuição e a 
abundância de espécies dentro das comunidades e os processos subjacentes.

Comunidades



Os biólogos encontraram oscilações em populações 
de animais como lobos, lebres, linces e raposas, que 
tinham relações de predador-presa.

Sem o predador a taxa de crescimento de x é r. 
Com o predador acrescenta-se uma taxa de mortalidade µ y, 
que é proporcional ao número de predadores. 
Sem a presa o predador morre com uma taxa de mortalidade d. 
Com a presa pode-se reproduzir com uma taxa de hµ x. 

Este sistema tem um ponto de equilíbrio, com a solução constante.

O modelo tem soluções periódicas que oscilam em função do tempo. No caso de se 
supor que presa e predador têm uma taxa de mortalidade adicional (devido a pesca, por 
exemplo) o modelo indica que aumentam as presas e se reduzem os predadores.

Prova-se que as soluções não constantes são periódicas, podendo ser 
representadas num diagrama.  

Partindo de uma descrição verbal da interação das 
espécies, Volterra usou algumas hipóteses 
simplificativas para traduzir a descrição em 
equações diferenciais. Uma vez analisadas as 
soluções das equações diferenciais, publicou em 
1927 as conclusões sobre o que seria de esperar do 
sistema biológico. Estas conclusões estavam além 
do que teria sido possível inferir da descrição inicial 
e concordavam com as observações de D’Ancona.

Em 1936 Kolmogorov propôs um modelo mais geral em que as taxas de 
natalidade diminuem com o aumento da população.

Os modelos de Lotka-Volterra e de Kolmogorov têm sido generalizados. 
Um dos aspetos que tem sido estudado é a inclusão de perturbações 
aleatórias. 

As técnicas matemáticas dos sistemas dinâmicos não lineares têm sido 
utilizadas por investigadores para compreender melhor a 
complexidade na ecologia.

As equações de Volterra para o par 
predador-presa já tinham sido usadas de modo 
independente pelo matemático americano Alfred 
Lotka. O sistema de equações diferenciais ficou 
com o nome de Lotka-Volterra.

Havia várias explicações para as variações periódicas do número de animais: 
desde os fatores climáticos até à possibilidade de um excesso de população 
de animais como os coelhos conduzir a uma epidemia que reduziria 
drasticamente a população.

Em Itália o biólogo Umberto D’Ancona analisando as estatísticas das pescas 
antes, durante e depois da I Guerra Mundial, verificou que a proporção entre 
peixes predadores e peixes presa se alterou a favor dos predadores durante o 
período em que a pesca era menos intensa. Preocupado em entender este 
fenómeno D’Ancona contactou o matemático Vito Volterra.

Predadores, presas e ... dinâmicas
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A peste negra foi uma das mais devastadoras epidemias 
na história da humanidade. Segundo algumas 
estimativas, terá dizimado cerca de um terço da 
população da Europa e da Ásia no século XIV. Tendo 
surgido pela primeira vez em Portugal em 1348, a peste 
foi recorrente no nosso país até finais do século XVII.

Um dos primeiros resultados em epidemiologia 
matemática que se conhece é devido a Daniel Bernoulli, 
que se formou em medicina, tendo-se posteriormente 
dedicado à matemática. Em 1760 apresentou à Academia 
das Ciências de Paris um trabalho onde defendia a 
inoculação contra a varíola.

No século XX, outra devastadora epidemia dizimou 3 a 5% da população 
mundial: a gripe pneumónica de 1918. Os alicerces de uma nova abordagem à 
epidemiologia matemática, baseada em modelos compartimentais, foram 
lançados, cerca de 1930, por Anderson G. McKendrick e William O. Kermack. 
Partindo de hipóteses relativamente simples, o seu modelo mostrava um 
comportamento similar ao observado em muitas epidemias como a peste 
negra ou a gripe: aparecimento súbito, crescimento intenso e 
desaparecimento, não afetando parte da população.

Em Inglaterra, o último grande surto de peste ocorreu 
em Londres em 1665/1666. Foi talvez a primeira 
epidemia a ser estudada com recurso à modelação. 
O facto de se terem registado e mantido estatísticas 
semanais de mortalidade, fornece-nos informação 
essencial sobre a progressão da doença.

Atualmente, o dengue constitui um dos principais problemas de saúde pública 
com que a sociedade se defronta.

Numa população inicialmente suscetível, um indivíduo infecioso transmitirá  a 
doença a uma taxa de βN num período 1/γ, infetando assim R0 = βN/γ 
indivíduos em média. R0  diz-se o número básico de reprodução e determina a 
dinâmica da epidemia: se R0 > 1 a epidemia propaga-se, se R0 < 1 a epidemia 
extingue-se. Compreende-se intuitivamente que se cada indivíduo transmite a 
infecção a menos de um elemento em média, então o número de casos terá de 
decrescer com o tempo.

Usando um modelo SIR com 
estrutura etária, após análise 
de um sistema com 31 
equações diferenciais, 
conclui-se que a eficácia da 
vacina e o risco relativo de 
hospitalização após 
inoculação, depende da 
condição imunitária do 
indivíduo e não da sua idade

O modelo proposto por McKendrick e Kermack, dividia uma população fechada 
de N indivíduos em três compartimentos: S – suscetíveis, I – infeciosos e 
R – recuperados. Admitia um número de contactos suficientes para que 
um indivíduo transmitisse a infecção a βN elementos por unidade de tempo, 
recuperando os indivíduos infetados a uma taxa yI por unidade de tempo. 
O modelo tem o sistema de equações diferenciais seguinte:

Desde 2016 que está licenciado em vários países o uso de uma vacina, tendo a 
OMS recomendado a sua utilização para indivíduos entre os 9 e os 45 anos em 
países onde a doença seja altamente endémica.

Doença infeciosa transmitida 
principalmente pela fêmea do mosquito 
Aedes aegypti, estima-se que cerca de 55% 
da população mundial esteja em risco de a 
contrair. O primeiro surto em Portugal 
ocorreu na ilha da Madeira em 2012.

Os resultados dos ensaios clínicos publicados foram reproduzidos 
independentemente e os riscos inerentes àquela recomendação analisados.

Epidemiologia e ... vacinas



Ecossistema é o conjunto de comunidades que habitam num determinado lugar e interagem entre si e com o 
meio ambiente envolvente, formando um sistema estável, autossuficiente e equilibrado. Devido ao  aumento 
de ameaças à estabilidade dos ecossistemas naturais, o número de estudos com o intuito de contribuir para a 
sua gestão e conservação tem aumentado e depende cada vez mais de modelos matemáticos sofisticados.

Ecossistemas



Um grafo é uma estrutura constituída por um 
conjunto de elementos  designados por vértices e 
por um conjunto de relações entre pares de 
elementos, linhas, designadas por arestas.

Aplicação ao estudo de redes metabólicas
Neste caso, analisa-se a relação entre os 
metabolitos (produto do metabolismo de uma 
determinada molécula ou substância). 

No grafo associado a estas redes, os vértices 
representam os metabolitos e as arestas 
representam a existência de reações partilhadas 
pelo par de metabolitos (consideram-se 
relevantes apenas as ligações com um número 
mínimo, L,  de reações partilhadas).

A solução ótima é um subconjunto de metabolitos que partilham entre si 
pelo menos L reações (uma clique) e que maximiza o número total de 
reações partilhadas. O modelo construído a partir deste grafo, utiliza 
variáveis de decisão binárias:

xi  igual a 1 se o vértice i pertence à clique-solução, 0 caso contrário 
yij  igual a 1 se os vértices i e j pertencem à mesma clique, 0 caso contrário

Leonard Euler, em 1736, foi o primeiro a usar esta 
forma de representação abstrata de uma situação real, 
para solucionar o famoso problema das Pontes de 
Königsberg, dando assim origem à Teoria de Grafos. 

Planeamento do corte florestal na floresta Eldorado (EUA)
Pretende-se planear o corte de madeira numa floresta, dividida em talhões, 
ao longo dum horizonte temporal (7 períodos), com o objetivo de obter o 
maior lucro possível proveniente da madeira cortada. O planeamento deve 
garantir, entre outras restrições (e.g., de volume de madeira cortada), um 
limite máximo para a área de cada clareira e um limite mínimo para a área 
total do espaço interior dos habitats.

O mapa da floresta é representado através de um grafo onde cada vértice 
representa um talhão  e cada aresta representa um par de talhões adjacentes. 

A partir deste grafo, constrói-se um modelo matemático que permite  
obter a solução ótima do problema florestal. Este modelo utiliza 
variáveis de decisão binárias: 

xt
i igual a 1 se o talhão i é cortado no período t, 0 caso contrário 

Yt
i  igual a 1 se o talhão i faz parte do espaço interior de um habitat no 

período t, 0 caso contrário.

A Teoria de Grafos é uma ferramenta importante numa grande variedade de áreas, 
como a Química, a Genética, a Biologia, a Linguística, a Sociologia, a Computação e 
Telecomunicações, entre outras. Faz parte também de uma área aplicada da 
matemática com mérito próprio, a Investigação Operacional.

Grafo subjacente ao mapa 
da floresta

Solução ótima no final do horizonte temporal:
- verde: zonas de habitat no último período;
- amarelo: talhões cortados nos períodos anteriores;
- vermelho: talhões cortados no último período.

A célebre Árvore da Vida, desenhada por Charles Darwin em 
1837, é um tipo específico de grafo, onde existe apenas uma 
forma possível de ir de um vértice a outro, percorrendo 
apenas as arestas do grafo. Antecipa assim, a aplicação da 
Teoria de Grafos à cladística, ou sistemática filogenética, na 
classificação e evolução das espécies.

Florestas, metabolitos e ... grafos



As mais básicas questões biológicas requerem 
medições e contagens. Os números tornam-se 
parte integrante de qualquer estudo biológico e 
na realidade será muito difícil imaginar um 
trabalho em biologia em que, a certa altura, 
não seja necessário quantificar.

A mais simples questão que se coloca quando pensamos numa espécie é: 
Quantos animais de uma determinada espécie existem?

Outras questões poderão ser, “o que comem?”, “que habitats preferem?”, 
“o que podemos fazer para ajudar na sua conservação, caso seja preciso?”, 
“quais as principais ameaças?”. 

Para responder a estas perguntas é necessário usar modelos, pois a realidade 
é demasiado complexa para ser compreendida como um todo.

O método utilizado por Laplace consistia em recolher uma primeira amostra da 
população (captura) de dimensão n1, “marcando” todos os indivíduos recolhidos 
e devolvendo-os de seguida à população. Posteriormente, recolhe-se uma 
segunda amostra (recaptura) de dimensão n2 e conta-se o número de indivíduos 
marcados, n3. Como a segunda amostra é aleatória, a proporção de marcados na 
segunda  amostra deve ser igual à proporção de marcados na população, donde 
se conclui que a dimensão estimada da população, N, é dada por:

Hoje em dia, utilizam-se modelos de captura-recaptura bastante mais complexos 
onde, por exemplo:

(1) as probabilidades de captura dos animais são modeladas em função de 
covariáveis, por intermédio de uma regressão logística;

(2) a heterogeneidade não observada nas probabilidades de captura é incorporada 
através de modelos de mistura;

(3) a localização desconhecida dos animais é integrada no processo de estimação. 

Estas adaptações implicam funções de verosimilhança complexas e métodos 
numéricos para as maximizar e estimar o valor dos parâmetros.

Em 1896, Carl G. J. Petersen foi o primeiro a empregar este método no 
estudo do fluxo migratório de peixes no mar Báltico. Em 1930, Frederick 
Lincoln utilizou-o para estimar o tamanho da população de patos 
selvagens da América do Norte. Nas décadas de 30 e 40 observou-se um 
consistente desenvolvimento teórico e aplicado do método. 
São frequentes estudos de captura-recaptura para estimar e monitorizar 
o tamanho das populações de várias espécies, tanto em populações 
fechadas como abertas. 

Como estimar a dimensão de uma população?

Uma área de ativa investigação em estatística 
é a da estimação do tamanho de populações 
naturais, que terá começado com Laplace 
quando este usou as ideias subjacentes aos 
métodos de captura-recaptura para estimar o 
tamanho da população de França, em 1783.

O importante conceito de 
verosimilhança, enquanto função 
específica da estatística matemática, 
foi introduzido pelo estatístico e 
biólogo britânico Ronald Fisher.

Estes gráficos ilustram uma aplicação de um GAM para modelar a probabilidade de deteção de 
um som produzido por uma baleia de bico em função da distância a que esta se encontra de um 
sensor (esquerda), e dos ângulos, horizontal e vertical, entre a baleia e o sensor (direita).

O método de captura-recaptura é uma técnica usada quando não existe qualquer possibilidade 
de contagem direta e tem mostrado que pode produzir estimativas precisas do número de 
indivíduos, sendo adequado para estudar populações raras, esquivas ou de difícil acesso.

A biologia foi, ao longo dos tempos, um terreno fértil, fonte de inspiração para 
a estatística. Veja-se o caso do delineamento experimental e a análise de 
variância, que nascem na estação agronómica de Rothamstead com Ronald 
Fisher para se tornarem a base da ciência experimental.

Estatística Ecológica
A base da Estatística Ecológica é possivelmente, a utilização de modelos de 
regressão, em que se usa uma ou mais variáveis para explicar uma variável resposta.

Um exemplo flexível destes modelos são os Modelos Aditivos Generalizados (GAM, 
na terminologia inglesa), utilizados para modelar respostas não lineares. 

Os progressos da Biologia estarão cada vez mais dependentes da ligação com a 
Matemática, em particular com a Estatística. Por exemplo, a quantidade de 
dados genéticos produzidos atualmente levou ao desenvolvimento de novas 
metodologias capazes de tratar grandes quantidades de informação, o que 
levará à sua utilização noutras áreas científicas.

Habitats e ... métodos estatísticos


