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Introdução 
 
 Ernst Haeckel (1834-1919) criou o 
termo ‘ecologia’, apresentando, entre 
1866 e 1874, várias definições, todas 

radicadas na etimologia da palavra: 

‘ciência do habitat’. Na base da nova 
ciência baptizada por Haeckel encontrava-
se o conceito lineano, já antigo de um 
século, de ‘economia da natureza’ – a 
sábia disposição dos seres vivos instituída 
pelo Criador, segundo a qual estes tendem 
para fins comuns e têm funções recíprocas 

(Acot, 1988). Numa das definições, 
Haeckel (1874, p. 637), identifica a 
ecologia com a distribuição geográfica dos 
organismos, descrevendo-a como ‘a 
ciência do conjunto das relações dos 
organismos com o ambiente externo, com 
as condições orgânicas e inorgânicas da 

existência; o que se designou por 

economia da natureza, as relações mútuas 
de todos os organismos que vivem no 
mesmo lugar, a sua adaptação ao meio 
ambiente, transformação na luta pela 
sobrevivência, sobretudo os fenómenos do 

parasitismo, etc.’ Enfim, uma vasta e 
diversificada problemática que as 
especializações conceptuais e 
metodológicas subsequentes viriam a 
consagrar. 

Por tais razões, a corporização da 
Ecologia foi lenta, faseada e heterogénea. 

Allee et al. (1949, pp. 13-72) e Acot 
(1988) descrevem com pormenor os 
caminhos esboçados pela Ecologia – 
melhor se diria, pelas ciências ecológicas –

, desde o último quartel do século 
dezanove até meados do século vinte. 
Três quartos de século foi o longo período 

necessário ao estabelecimento de 
conceitos, generalizações teóricas e leis 
ecológicas. Em consequência, houve uma 
progressiva diferenciação de linhas de 
investigação que deram forma a diversas 
disciplinas do âmbito ecológico. Estas, 

relacionadas entre si e com outras 
ciências, biológicas ou não, constituiram o 
amplo horizonte em que hoje se procura a 
resolução de graves problemas 
ambientais. 

A relativa modernidade da 
Ecologia como ciência não implica que 
naturalistas do passado tenham obliterado 
o estudo das relações dos seres vivos 
entre si e com o ambiente. Pelo contrário, 

em certos domínios – naturalmente 

aqueles que as tecnologias disponíveis 
lhes consentiam, designadamente a 
ecologia trófica e habitacional –, a 
contribuição desses naturalistas revestiu-
se de interesse relevante, pelo menos 
prático. A diferença, assinalada por Acot 
(1988), entre ‘saber ecológico’ e ‘ciência 

ecológica’ fica bem marcada pelas 
participações que a História Natural e a 
Geobotânica florística, ou Corologia, 
viriam a ter na construção da Ecologia. 
 
História Natural e Ecologia 
 

Na primeira obra conhecida em 

que se consignam, com maior ou menor 
organização, dados sobre a vida animal, 
Aristóteles utiliza amplamente caracteres 
ecológicos e comportamentais na distinção 
entre espécies ou grupos. De resto, além 

da morfologia externa e interna, as 
técnicas do tempo nada mais permitiam – 
nem permitiram durante os dois milénios 
subsequentes. Modos de vida, actividades, 
comportamentos, foram extensivamente 
registados por Aristóteles como base para 
as suas descrições e diagnoses. Tipos de 

alimentação, costumes, comportamentos 
sexuais, relacionais, de protecção e 
outros, influência do clima, hibernação dos 
quadrúpedes, etc., são alguns dos traços 

de índole ecológica que percorrem a 
‘História dos Animais’. 

A penumbra científica medieval 

que sucedeu à Antiguidade Clássica foi 
bem menos fértil na indagação sobre a 
natureza. Porém, no que respeitava à 
altanaria e outras modalidades venatórias 
ampliou-se significativamente o ‘saber 
ecológico’, afortunadamente consignado 

em escritos de Frederico II (1194-1250), 
rei da Sicília e imperador do Sacro Império 
Romano, Gaston Fébus (1331-1391), 
conde de Foix, D. João I (1357-1433), rei 
de Portugal, e outros. O conhecimento da 
ecologia das aves de caça (falcões, açores, 
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águias) e das suas presas, bem como dos 

mamíferos visados pela montaria (javali, 
veado, urso, etc.), legaram-nos curiosas 
obras, cujo interesse zoológico em geral é 
evidente. Está neste caso o ‘Livro da 
montaria’, de D. João I, estudo histórico-
natural do javali aplicado à sua caça 
(Almaça, 2000). 

Mais tarde, no Renascimento, 
reaviva-se o entusiasmo pela investigação 
da natureza que caracterizara a 
Antiguidade Clássica. São publicados 
vários tratados, naturalmente 
actualizados, mas ainda dependentes da 

zoologia aristotélica. Agora, o ‘saber 
ecológico’ torna-se parte integrante da 
própria estrutura do trabalho. Assim, 

Pierre Belon du Mans (c. 1517-1564 ou 
1565), em L’histoire de la nature des 
oiseaux (1555), reparte as aves por seis 
grandes grupos relacionados com os tipos 

de habitat, alimentação, nidificação e 
actividade. Combinando estes traços 
ecológicos com certos caracteres 
morfológicos (robustez do bico, dedos com 
ou sem palmura) estabeleceu uma 
classificação das aves que não está longe 
da que Lineu apresentaria dois séculos 

mais tarde. 
Nesta linha da ornitologia 

renascentista há também a referir a obra 
de Diogo Fernandes Ferreira, moço da 
câmara do rei, ‘Arte da caça de altaneria’, 

publicada em 1616. Grande parte do livro 

é dedicada às rapinas utilizadas em 
cetraria, sobretudo falcões, estudo em que 
é exaustivo. No último capítulo, trata das 
migrações (‘peregrinações’) das aves em 
geral, abordando aqui os modos de vida, 
habitat, actividade e alimentação de 
muitas espécies da ornitofauna 

portuguesa. Distingue as aves migradoras 
das sedentárias, atribuindo o impulso para 
a migração a causas diversas: clima, 
designadamente o frio, carências 
alimentares ou procura de locais 
adequados à nidificação (Almaça, 1997). 

O estudo do mundo aquático foi, 

igualmente, impregnado pelo ‘saber 

ecológico’. Guillaume Rondelet (1507-
1566), professor da Universidade de 
Montpellier, publicou em 1558 L’histoire 
entière des Poissons, obra, na realidade, 
dedicada aos animais aquáticos em geral e 

não exclusivamente aos peixes. Bastante 
dependente ainda de Aristóteles (e outros 
autores clássicos), assinala as diferenças 
de habitat, modos de vida e de 
alimentação entre as muitas espécies que 
descreve. Separa vários grupos de peixes 
e outros animais aquáticos de acordo com 

o meio em que vivem: mar, lagunas 
marinhas, rios e ribeiras, lagos, pântanos 
e anfíbios. 

O ‘saber ecológico’ não se 

esgotaria nesta fase inicial da História 
Natural. Pelo contrário, até princípios do 
século vinte participaria activamente na 
construção da ciência ecológica. Outras 
vias, porém, agora relacionadas com a 
vida de associações multiespecíficas, 
despontariam nos primórdios do século 

dezanove e acrescentariam à ecologia 
uma perspectiva biológica mais ampla e 
complexa. 
 
Geobotânica florística 
 

A história e o ambiente são 
determinantes da distribuição geográfica 
de uma espécie. A história em duas 

vertentes distintas, ainda que 
relacionadas: evolução biológica da linha 
que produziu a espécie e evolução 
geológica e geográfica, que interfere no 

processo de especiação, separando, 
reunindo ou extinguindo populações da 
espécie incipiente. A dispersão a partir da 
área original é a consequência natural do 
crescimento demográfico da população, 
sendo limitada pela capacidade dos 
processos dispersivos da espécie, 

possibilidades que a geografia oferece e 
condicionalismos ambientais das regiões 
adjacentes. São as tolerâncias da espécie 
aos variados factores ambientais – 
temperatura, pluviosidade, luminosidade, 

profundidade, pressão, etc. –, que 

delinearão a sua área de distribuição, 
sendo certo que a tolerância mínima a 
qualquer dos factores marcará os limites 
dessa área. As várias espécies que vivem 
associadas em determinada região 
respondem, por isso, a intervalos de 
tolerância pelo menos parcialmente 

coincidentes. Porém, os factores 
ecológicos que definem o mínimo de 
tolerância para cada uma não serão os 
mesmos, pelo que pode haver uma certa 
inconstância taxonómica na associação. 

No entanto, povoamentos 
extensíssimos de uma espécie vegetal ou 

de associações de espécies, geralmente 

zonados em latitude ou altitude, conferem 
fisionomias particulares a grandes áreas. 
O naturalista Alexandre de Humboldt, que 
percorreu a Terra, já reconhecia, em 
1805, dezanove formas de vegetação 

determinantes da fisionomia da natureza. 
Palmar, bananal, associações de mimosas, 
de cactos, etc., são algumas dessas 
formações (Acot, 1988), que conferem um 
traço inconfundível à paisagem, tal como 
acontece com a floresta tropical, a savana, 
a floresta caducifólia, a floresta de 

coníferas e outras. Esta geografia vegetal, 
relacionando as plantas entre si e com as 
características do meio, terá constituído o 
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primeiro impulso para uma ecologia 

científica e, talvez por isso, conduzido 
Haeckel (1874) a identificar a ‘ecologia’ 
com a ‘distribuição geográfica dos 
organismos’. 

Na realidade, é através da 
geobotânica que a ecologia adquire 
conteúdo científico. A partir de finais do 

século dezanove e princípios do século 
vinte, botânicos notáveis como E. 
Warming, A. F. Schimper, C. McMillan, H. 
C. Cowles e F. E. Clements investigarão as 
causalidades fisiológicas e ecológicas da 
distribuição das plantas, associação com 

formações vegetais particulares, 
sucessões vegetais, etc. A ecologia animal 
– operacionalmente mais complexa devido 

à mobilidade da maioria das espécies –, 
afirmou-se um pouco mais tarde, 
repetindo até certo ponto o faseamento da 
ecologia das plantas (Acot, 1988). Seja 

como for, é nas primeiras décadas do 
século vinte que a ecologia animal se 
consagra cientificamente (Allee et al., 
1949). Inicialmente olhada com certa 
desconfiança pelos biólogos estruturais, 
constitui hoje um pilar indispensável na 
luta pela preservação do ambiente. 

 
Ensino da Ecologia em Portugal 
 

Quando o seu ensino foi 
estabelecido nas universidades 

portuguesas, a Ecologia já definira as duas 

problemáticas fundamentais: o estudo das 
comunidades vegetais e animais 
(biocenótica), por um lado, e o das 
tolerâncias aos factores físicos do 
ambiente (hoje incorporado na 
ecofisiologia), por outro. Dois modelos 
distintos, embora relacionados, de 

abordagem da natureza. Em linhas gerais, 
correspondem ao que se designou, 
respectivamente, por sinecologia e 
autecologia. Estas designações fazem 
hoje, pouco sentido, de tal forma se 
multiplicaram e interligaram as 
especializações dentro de um e outro 

domínio. Porém, nos anos de 1930, 

quando a Ecologia entrou no ensino 
português, o seu uso era habitual[1]. 

O percurso e faseamento da 
ecologia animal no ensino superior 
português foi paralelo à corporização da 

ecologia científica. Na 8ª cadeira da Escola 
Politécnica (1837-1910) – Anatomia e 

                                       
1
 O que se segue, dadas a formação e 

experiência do autor deste trabalho, cingir-se-á 
à Ecologia Animal. Assinala-se, no entanto, ter 
sempre havido simetria no ensino das duas 
ecologias, a vegetal e a animal. 

 

Fisiologia comparadas e Zoologia –, a 

última parte do programa de Zoologia 
incidia em zoogeografia, intitulando-se 
‘Algumas noções elementares de geografia 
zoológica’. Após a reinstalação da 
Universidade de Lisboa, em 1911, a Escola 
Politécnica foi integrada na Faculdade de 
Ciências. Aqui se ministrava um 

bacharelato em Ciências Histórico-
Naturais, que, em continuidade com o 
ensino da Escola Politécnica, incluía  uma 
disciplina de ‘Zoologia dos Vertebrados e 
Geografia Zoológica’. 

O estudo das relações entre 

animais e o meio cingiu-se durante quase 
um século à vertente geográfica das suas 
distribuições. Apenas com a reforma de 

1930, que criou a Licenciatura em Ciências 
Biológicas, surgiu uma disciplina semestral 
– ‘Curso de Ecologia Animal e 
Zoogeografia’ –, consignam a ecologia 

como matéria essencial. As três 
universidades portuguesas da época – 
Coimbra, Lisboa e Porto –, ficaram, assim, 
em condições de estabelecer uma relação 
ensino-investigação em ecologia, como de 
facto aconteceu, começando a aparecer 
alguns anos mais tarde, os primeiros 

trabalhos de investigação ecológica.  
No despontar da ecologia animal 

em Portugal teve papel relevante Artur 
Ricardo Jorge (1886-1974). Orientando o 
ensino da sistemática e da ecologia para 

trabalhos-de-campo, familiarizou alunos, 

mas também docentes e naturalistas, com 
a fauna marinha, designadamente com a 
intertidal (Almaça, 2001). Os primeiros 
estudos nesta área realizados em Lisboa 
serão, muito provavelmente, 
consequência de tal orientação 
pedagógico-científica. 

 
Investigação Ecológica 
 

Os resultados das primeiras 
investigações portuguesas em ecologia 
animal começaram a publicar-se nos anos 
quarenta do século vinte. Seguiram as 

linhas programáticas consagradas ao 

tempo e já anteriormente referidas: 
biocenótica, incluindo zoogeografica, e 
ecofisiologia. 

Vilela (1947) empreendeu o 
estudo biocenótico da Ria de Faro com o 

objectivo de conhecer a constituição das 
comunidades, sua distribuição no espaço e 
no tempo, abundância relativa dos seus 
componentes, etc. O interesse do autor, 
assistente de Artur Ricardo Jorge e 
naturalista da Estação de Biologia 
Marítima, devia-se ao facto de a Ria de 

Faro ser um dos biótopos mais ricos em 
bivalves, nomeadamente ameijoas e 
berbigões, espécies economicamente 



 Ecologi@ 1: 17-21 (2011) Artigos de Revisão 

 

ISSN: 1647-2829            20 

 

importantes. Conhecer ecologicamente a 

formação lagunar, sobretudo as 
biocenoses dos seus parcéis (elevações 
dentro da Ria constituídas por areia 
revestindo lodo infrajacente), visava a 
exploração em bases científicas daquelas 
espécies. Seguiu-se, de facto, um estudo 
monográfico sobre a vida bentónica da 

ameijoa, Tapes decussatus, centrado na 
Ria de Faro (Vilela, 1950), em que a 
componente ecológica é relevante: 
habitat, conviventes, parasitas e 
comensais, zonação e estratificação, etc. 

Cúmano (1945) publica um estudo 

biogeográfico sobre os equinodermes de 
Portugal. É outro dos colaboradores de 
Artur Ricardo Jorge, que, na qualidade de 

naturalista do Museu Bocage, participa 
nos trabalhos sobre zoologia litoral. No 
estudo em apreço (Cúmano, 1945), 
baseado nas considerações zoogeográficas 

de Ekman (1935)[2] caracteriza as 
espécies conhecidas em Portugal, 
sobretudo espécies litorais e intertidais, 
concluindo que cerca de 3/4 são comuns 
ao Mediterrâneo e menos de metade 
(44%) à fauna boreal. Além disso, cerca 
de 2/5 são exclusivamente atlanto-

mediterrâneas e apenas 1/10 é comum à 
fauna boreal e não vive no Mediterrâneo. 

Ekman (1935, 1953) considerava 
que o Canal da Mancha estabelecia a 
separação biogeográfica entre as 

Províncias Atlanto-Mediterrânea e Boreal e 

que o Estreito de Gibraltar separava as 
Regiões incluídas na Província Atlanto-
Mediterrânea: Lusitânica para norte do 
estreito, Mediterrânea correspondente ao 
mar do mesmo nome e Mauritânica para 
sul de Gibraltar. Com base no estudo da 
fauna equinológica portuguesa, Cúmano 

(1945) discute o posicionamento da 
fronteira entre as faunas boreal e 
lusitânica, demonstrando que muitas das 
espécies do litoral português se distribuem 
bem para norte do Canal da Mancha, ao 
longo das costas ocidentais das Ilhas 
Britânicas, atingindo frequentemente as 

Ilhas Shetland ou as Faroe. Algumas 

penetram mesmo no Mar do Norte, 
contornando a costa setentrional da 
Escócia. O afastamento, bem para norte, 
da separação entre as faunas boreal e 
lusitânica (e, portanto, atlanto-

mediterrânea) seria explicado pelos 
condicionalismos ecológicos próprios aos 
ramos da corrente do Golfo. 
 

                                       
2
 Uma versão em inglês deste trabalho, mais 

completa e actualizada, foi publicada em 1953. 

 

Conservação da natureza e 

tolerâncias ecológicas 
 

O desenvolvimento da ecologia 
introduziu no discurso da Protecção da 
Natureza, já antigo, uma perspectiva 
científica que, progressivamente, expandiu 
o proteccionismo além de um simples 

movimento de opinião. A ecologia fornecia 
uma teorizaçãao sobre as relações da 
biodiversidade com o meio, a capacidade 
de formular os problemas e os processos 
científicos de os resolver. Assim alargado, 
o ideário tornou-se conservacionista e a 

Protecção perdeu a quase exclusividade 
original 

Na transição da fase proteccionista 

para a conservacionista, concretamente 
na década de 1940, cientistas e técnicos 
portugueses começaram a denunciar os 
desmandos praticados contra a natureza, 

em particular florestas e águas interiores. 
Uma tecnocracia pouco esclarecida, 
quando não retrógrada, punha 
constantemente em desvantagem a 
administração daqueles bens, atingindo a 
produtividade, conservação da floresta 
autóctone, solos, regeneração da fauna 

cinegética e dulciaquícola, etc. O 
desempenho dos silvicultores no 
estabelecimento de uma consciência 
conservacionista em Portugal foi essencial. 
Entre eles há a realçar Soeiro (1942, 

1945) pela investigação sobre tolerância 

de peixes dulciaquícolas à poluição 
orgância e outras que atingiam 
constantemente as águas interiores. Pode 
dizer-se que Soeiro foi o pioneiro da 
ecofisiologia animal no nosso país. 

Como se sabe, a poluição orgânica 
é a mais deletéria, afectando gravemente 

a auto-purificação da água. Soeiro (1942) 
estudou experimentalmente o efeito da 
maceração industrial do cânhamo no 
despovoamento do meio dulciaquícola, 
concretamente no Rio Almonda, em Torres 
Novas. Mais tarde (Soeiro, 1945), 
estendeu a sua investigação aos efluentes 

descarregados em rios. Encontrou meia 

centena (!) de modalidades industriais 
cujas descargas ocasionavam enormes 
mortalidades na fauna piscícola. 
Empreendeu, então, a investigação dos 
efeitos de componentes tóxicos contidos 

na grande variedade de descargas, 
experimentando aqueles que eram 
mortais para os peixes em concentrações 
inferiores a 1g por litro de água (duas 
dezenas). As experiências eram realizadas 
sobre quatro espécies de ciprinídeos em 
vasos de 5 litros com arejamento artificial. 

Seguindo o método de Leger, Soeiro 
(1945) determinou as diluições-limite, isto 
é, aquelas que os peixes podem suportar 
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durante uma hora, pois se presume que, 

durante este período, terão tempo para 
procurar água não poluída. As tolerâncias 
reveladas pelos animais eram mínimas, o 
que justificava as mortalidades 
verificadas. Tudo isto com a maior 
indiferença da administração, o que é 
tanto mais grave quando se conheciam, já 

ao tempo, técnicas que tornavam inócuos, 
ou quase, os efluentes tóxicos (Soeiro, 
1945). 

Assim, modestamente, a ecologia 
animal entrou no panorama científico 
português. De forma gradual, ainda que 

vagarosa até à década de setenta, foi 
mobilizando os naturalistas portugueses, 
tornando-se desde então uma fonte 

inesgotável de investigação e serviços em 
Portugal. A particularidade biogeográfica 
da Península Ibérica e dos seus mares não 
é alheia ao interesse que hoje desperta, 

como não o são os constantes atentados à 
natureza, sempre perpetrados ‘a bem do 
país’. 
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