


Relações intra-específicas
(São relações que se estabelecem entre

seres vivos da mesma espécie)

Relações interespecíficas
(São relações que se estabelecem entre

seres vivos de espécies diferentes)

Factores Bióticos
(São relações que se estabelecem entre seres vivos)







Predação: relação biótica em que o predador mata outro ser 
vivo (presa) para se alimentar. 

                   Predador (+)                       Presa ( - )  

Exemplos: • A joaninha alimenta-se dos pequenos pulgões. 

Adaptações de ataque dos 
predadores para atacar as presas 

Adaptações de defesa das presas 

• Garras desenvolvidas; 

• Dentes aguçados; 

• Dentes fortes e curvados; 

• Marcha muito rápida. 

• Camuflagem: o corpo do animal assemelha-se à 
forma do seu suporte. Exemplo: muda de cor 
consoante o ambiente. 

• Mimetismo: semelhança de aspecto (forma ou 
cor) entre duas espécies. Exemplo: as 
colorações miméticas permitem que animais 
inofensivos pareçam perigosos ao imitar os que 
são. 





Parasitismo: relação biótica em que o parasita alimenta-se à 
custa do hospedeiro, mas sem que isso implique a sua morte. 

             Parasita ( + )      Hospedeiro ( - )  

PARASITISMO 

Ectoparasitismo Endoparasitismo 



- As raízes aéreas da figueira-estranguladora iniciam o seu desenvolvimento 
num dos ramos da árvore hospedeira. Á medida que crescem para baixo, 
rodeando o tronco, unem-se formando uma rede. A planta parasita abraça o 
tronco da hospedeira que acaba por morrer por falta de água, luz e sais 
minerais. 

Ectoparasitismo 

Figueira (+)/Planta 

hospedeira(-) 



Competição: relação biótica entre organismos que se 
prejudicam mutuamente. 

              Espécie A ( - )                       Espécie B ( - )  

•Exemplos:  • As plantas competem pela luz e nutrientes do solo. 

• A zebra é uma das presas preferidas quer dos 
tigres, quer das hienas.  



Cooperação/Mutualismo/Simbiose: relação biótica entre seres 
vivos de espécies diferentes em que ambas são beneficiadas. 

 Peixe-palhaço(+)/ Anémona (+) 
 

Mutualismo  

Mutualismo Simbiose

Cooperação

(Relação obrigatória) (Relação facultativa) 



A borboleta é um insecto polinizador que se alimenta do 

pólen das flores e, indo de flor em flor, transfere o pólen 

assegurando a fecundação e a produção de sementes.  

Mutualismo 

Borboleta (+)/flor(+) 



Mutualismo: Peixe-palhaço e 
anémona - vídeo 



- O paguro ou casa-alugada encontra uma concha vazia, introduz 
nela o seu abdómen mole para se esconder dos predadores e 
transporta esta “armadura” consigo para qualquer local. As anémonas 
fixam-se a esta concha, servindo-lhe de camuflagem e de protecção, 
e assim beneficiam da “boleia” do paguro. 

Mutualismo 

Paguro (+)/Anémona(+) 



Os líquenes são constituídos por numerosos filamentos de um fungo e uma alga 

verde unicelular. O fungo fornece água e minerais para a alga e esta elabora 

matéria orgânica para o fungo.  

Neste caso a interacção é tão intensa que nenhum dos seres pode, em regra, 

viver em separado no meio em que ocupa. 

 

Simbiose 

Alga  (+)/fungo(+) 





Comensalismo: relação biótica em que uma espécie sai  
beneficiada, isto é a comensal,  e a outra  fica indiferente.   
 

                Espécie A (+ )           Espécie B ( 0 )  

•Exemplos: 

- Certas espécies de peixes alimentam-se dos excrementos que 
o hipopótamo deixa no rio. 

- A rémora é um pequeno peixe que se agarra ao tubarão. 
Quando é transportada aproveita os restos de alimento que 
este desperdiça. 



Amensalismo:: relação biótica em que uma espécie sai  
prejudicada  e a outra  fica indiferente.   
 

                Espécie A (- )           Espécie B ( 0 )  

•Exemplos: 

- Enquanto os elefantes se deslocam, destroem e pisam muitas 
plantas. 



Tipo de relação 
biótica 

Espécies juntas 
Espécies 

separadas Características 

A B A B 

C
o

o
p

er
aç

ão
 

Simbiose + + - - 
Duradoura 
Obrigatória 

Mutualismo + + 0 0 
Temporária 
Não obrigatória 

Comensalismo + 
(comensal) 

0 0 ou - 0 
Temporária 
Não obrigatória 

Amensalismo - 0 0 + 
Temporária 
Não obrigatória 

Competição - - 0 0 
Temporária 
Não obrigatória 

E
xp

lo
ra

çã
o

 

Predação +  
(predador) 

-  
(presa) 

- 0 
Obrigatória (predador) 
Geralmente conduz à 
morte da presa 

Parasitismo +  
(parasita) 

- 
(hospedeiro

) 

- + 
Obrigatória (parasita) 
Geralmente não conduz à 
morte do hospedeiro 







Cooperação: relação biótica que se traduz pela associação dos 
membros de uma população, formando muitas vezes uma 
organização social. Neste tipo de relação nenhum ser vivo sai 
prejudicado, isto é, há um benefício mútuo.  

Colónias Sociedades

Cooperação



Colónias Sociedades

Cooperação

São associações constituídas 
por indivíduos da mesma espécie 
intimamente ligados que 
desempenham funções 
semelhantes. 

Exemplo: Colónias de corais e 
colónias de pinguins. 

São grupos organizados e 
hierarquizados de indivíduos da 
mesma espécie, em que cada 
indivíduo ocupa um lugar 
determinado. 

Exemplo: • elefantes -  a 
manada é chefiada pela fêmea 
mais velha. 

• abelhas – a colmeia é 
constituída pela rainha, pelos 
zângãos e pelas obreiras. 



Competição: relação biótica entre organismos que se prejudicam 
mutuamente. A maioria das vezes por disputa de alimentos, 
território e fêmea. 

Exemplos: Os elefantes machos lutam pela 
conquista do território. 

Os leões, na época de acasalamento, tornam-
se grandes lutadores quando estão na disputa 
por uma fêmea. 

Nota: O Canibalismo é a expressão máxima da competição intra-
específica e ocorre quando, para se alimentar, um indivíduo mata 
outro da sua espécie.  Exemplo: Os escorpiões praticam 
canibalismo, quando lhes falta alimento. 



Tipo de relação 
biótica 

Indivíduos juntos 
Características 

A B 

Cooperação +  + 
Podem formar: 
- Colónias 
- Sociedades 

Competição - - 

Por: 
- Alimento 
- Território 
- Fêmeas 

Canibalismo + - 







Quais as interacções entre o ser humano e outros seres vivos? 

 As pragas de gafanhotos podem causar 

grandes prejuízos nas plantações de 

cereais. 

A população bacteriana de Escherichia coli, 

instalada no intestino, aproveita o alojamento e 

os alimentos ingeridos 

O piolho alimenta-se de sangue. 

No intestino habitam bactérias como as do género 
Lactobacillus capazes de produzir algumas vitaminas 
necessárias ao bom funcionamento do nosso corpo. 



Ascaris lumbricoides 


