


5) Relações Ecológicas

a) Relações 
Intra-específicas Harmônicas

I) Colônia: 
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a) Relações Intra-específicas Harmônicas

II) Sociedade: Abelhas
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a) Relações Interespecíficas Harmônicas

I) Mutualismo: É a associação entre indivíduos de
espécies diferentes, necessária à sobrevivência dos
participantes e que beneficia ambos.
Ex:
o Líquens (associação entre algas ou cianobactérias e 

fungos)
o Bacteriorriza: Associação formada por bactérias do 

gênero Rhizobium com raízes de leguminosas, como 
o feijão.

o Herbívoros e Protozoários.
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a) Relações Interespecíficas Harmônicas

II) Protocooperação: É a associação entre 
indivíduos de espécies diferentes em que ambos 
se beneficiam, mas a existência não é obrigatória.
Ex:
o Paguro e anêmonas do mar
o Cervo e pássaro anu
o Pássaro palito e jacaré
o Insetos polinizadores e angiospermas
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a) Relações Interespecíficas Harmônicas

III) Comensalismo: É a associação entre espécies diferentes, na qual uma
espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício a outra.

Comensalismo típico: Relação em que uma espécie se alimenta de restos
alimentares de outra, sem prejudicá-la. Ex: Abutres, que aproveitam restos
das presas dos leões.
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a) Relações Interespecíficas Harmônicas

III) Inquilinismo: Relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou
no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Nos vegetais essa
associação recebe o nome de epifitismo. Ex: Bromélias.

Forésia: Relação na qual uma espécie usa a outra como meio de transporte.
Ex: Tubarão e rêmoras.
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b) Relações Intra-específicas desarmônicas

I) Competição Intra-específica: Ocorre entre indivíduos da mesma espécie, e é motivada por 
disputas por território, alimento e companheiro sexual.

Obs.: A competição é um fator que regula o tamanho da população

II) Canibalismo: Relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie.
Ex: Louva-Deus; Aranha viúva negra.
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b) Relações Interespecíficas desarmônicas
I) Competição Interespecífica: Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes.
Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos
ecológicos.

Obs.: A disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator no controle do
tamanho das populações.

Obs2.: Quando uma competição é muito severa uma das espécies pode ser eliminada
(extinta) ou obrigada a emigrar.

Obs3.: A introdução de espécies exóticas têm causado graves impactos ambientais
devido ao fato dessas espécies competirem pelos mesmos recurso que espécies
nativas.
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b) Relações Interespecíficas desarmônicas

I) Competição Interespecífica

10



b) Relações Interespecíficas desarmônicas

II) Predatismo: Ocorre quando organismo predadores matam indivíduos da população de
presas para deles se alimentarem.
Ex: Leões e girafas.

Obs.: A relação presa-predador pode ser um fator regulador da densidade populacional de
ambos.

Presa

Predador
Nº de indivíduos

Tempo
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