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 Relações Harmônicas (+): Não sofrem nenhum prejuízo.

 Relações Desarmônicas (-): O benefício de um dos participantes acarreta

prejuízo para o outro.

 Relações Interespecíficas: Relação que se estabelece entre seres de espécies

diferentes.

 Relações Intraespecíficas: Relação que se estabelece entre seres de mesma

espécie

Relações Ecológicas
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Relações Ecológicas Harmônicas

RELAÇÕES INTRAESPECÍFICAS HARMÔNICAS

1. Sociedades:

São interações entre indivíduos da mesma espécie onde ocorre uma divisão

de trabalho. Os seres humanos, as formigas, os cupins e as abelhas são um bom

exemplo.



Relações Ecológicas Harmônicas

RELAÇÕES INTRAESPECÍFICAS HARMÔNICAS

2. Colônias:

Relação intraespecífica onde os organismos da mesma espécie estão unidos

fisicamente (ligação anatômica) uns aos outros. É o caso de algas filamentosas,

estafilococos e corais



Relações Ecológicas Harmônicas
RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS HARMÔNICAS

1. Mutualismo:
Associação entre indivíduos de espécies diferentes que não podem viver

separadamente. Ocorre uma troca de benefícios entre as espécies associadas.
Exemplo: liquens (algas e fungos), micorrizas (fungos em raízes), associação entre
plantas leguminosas e bactérias fixadoras do nitrogênio, associação entre insetos e
protozoários, ruminantes e bactérias.



Relações Ecológicas Harmônicas
RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS HARMÔNICAS

3. Comensalismo:
Nesta relação, apenas um indivíduo será beneficiado, sendo indiferente para

o outro indivíduo. Esse tipo de relação envolve a busca por alimento.
Por exemplo, no intestino humano o protozoário Entamoeba coli obtém

proteção e restos alimentares, no entanto não prejudica nem beneficia o homem.
Outro exemplo são as rêmoras (peixes-piolhos) que se fixam na pele de

tubarões, obtendo um eficiente meio de transporte, além de obterem restos
alimentares do tubarão, que não se importa com a presença destes peixes; ou hienas
que se alimentam de sobras deixadas por felinos.



Relações Ecológicas Harmônicas
RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS HARMÔNICAS

4. Inquilinismo:
É a relação onde um organismo obtém abrigo e proteção no corpo de outro.

Um dos participantes da relação usa o organismo do outro como moradia.

Exemplo: Orquídeas que vivem sobre os galhos das árvores a fim de obter

mais luz (epifitismo), peixe fierásfer e pepinodo-mar.



Relações Ecológicas Desarmônicas
RELAÇÕES INTRAESPECÍFICAS DESARMÔNICAS

2. Competição:
Os indivíduos lutam por diferentes motivos, como por exemplo a marcação

de território, a busca de alimentos ou abrigo. Numa competição a relação será
desfavorável para os dois indivíduos, pois ambos se desgastam com isso. Porém, a
competição é positiva para a sobrevivência da espécie com o passar do tempo, pois
ela mantém um controle da população, a fim de que se tenha um equilíbrio na
natureza. Exemplo: Competição das plantas por luz, o que explica os enormes caules
apresentados pelas plantas de florestas, machos disputam liderança, espaço e
fêmeas.



Relações Ecológicas Desarmônicas
RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS DESARMÔNICAS

1. Predatismo:
Relação em que uma das espécies, a predadora, mata a outra, a presa, para

se alimentar. O herbivorismo é um exemplo de predação. Quando bandos de
gafanhotos devoram plantações inteiras, praticam o herbivorismo. Outro exemplo:
leão X búfalo



Relações Ecológicas Desarmônicas
RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS DESARMÔNICAS

2. Parasitismo:
Relação em que uma das espécies, geralmente a menor, vive sobre ou dentro

da outra, alimentando-se dela, sem, no entanto, estar com o intuito de matá-la.
Os parasitas podem ser:

• Ectoparasitas: Quando se encontra fora do hospedeiro como piolho em pombos,
carrapatos no gado, etc.

• Endoparasitas: Quando vivem no interior do hospedeiro, como as tênias no
homem, bactérias, fungos, protozoários em animais e plantas, ...



Relações Ecológicas Desarmônicas

RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS DESARMÔNICAS

3. Competição:
É aquela que ocorre pela disputa do espaço, do alimento, da luz, etc. Um

bom exemplo ocorre entre lobos e hienas.




