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Prática populações

Premissas: Tudo que precisa ser verdade para 

que sua hipótese ou argumento também sejam 

válidos



CONDIÇÕES

(ou premissas para que o método funcione!)

(1) A probabilidade de captura deve ser igual para todos os indivíduos de uma

população

(2) O número de capturas e recapturas deve ser elevado

(3) As populações devem ser fechadas, ou seja, sem movimentos migratórios e

sem nascimentos/mortes

(4) As marcações não devem afetar os organismos, particularmente no que diz

respeito à sua sobrevivência e probabilidade de recaptura

(5) Os indivíduos marcados devem se distribuir homogeneamente na população

(6) As marcas dos indivíduos não podem se perder ao longo do tempo



Programa

Introdução

Módulo I: Organismos

Módulo II: Populações

Dinâmica de populações

Interações entre populações I

Interações entre populações II

Módulo III: Comunidades

Módulo IV: Ecossistemas



• Introdução

• Tipos de interação

1. Comensalismo

2. Parasitismo e pastejo 

3. Parasitoidismo

4. Predação

• Aspectos aplicados

• Resumo da aula

Roteiro da aula



Introdução

• As populações interagem de várias formas e não é possível 

compreender muitos fenômenos populacionais sem 

considerar essas interações



Introdução

• As interações entre as populações podem determinar a

distribuição e abundância das espécies em um dado local

• Compreender a natureza biológica dessas interações é a

base para o estudo da ecologia das comunidades



• Os resultados dessas interações para as populações

que estão interagindo podem ser:

Introdução

1. Positivos (+): quando os indivíduos de uma

população são favorecidos pela interação

2. Negativos (-): quando os indivíduos de uma

população são prejudicados pela interação

3. Neutros (0): quando os indivíduos de uma

população não são influenciados pela interação



ESPÉCIE

Tipo de interação A B Natureza da interação

COMENSALISMO + 0
Indivíduos da espécie A (comensal) se 

beneficiam enquanto indivíduos da 

espécie B não são afetados

PREDAÇÃO, PARASITISMO 

E PARASITOIDISMO
+ -

Indivíduos da espécie A (predador, 

parasita ou mímico) matam ou 

exploram indivíduos da espécie B

MUTUALISMO + +
Indivíduos das espécies A e B se 

favorecem mutuamente

COMPETIÇÃO - -
Indivíduos de ambas as espécies se 

inibem mutuamente

Tipos de interações



Comensalismo



PREDAÇÃO: Interação na qual um organismo (predador) se

alimenta de um outro organismo (presa) que está vivo

quando atacado, removendo-o imediatamente da

população

PARASITISMO: Interação na qual um organismo (parasita)

obtém nutrientes de um ou poucos indivíduos de outra

espécie (hospedeiro), causando prejuízo, mas não sua

morte imediata

PARASITOIDISMO: Interação na qual insetos adultos de

vida livre depositam seus ovos dentro, sobre ou próximo a

um hospedeiro (geralmente um artrópode) que é

lentamente consumido pelas larvas

Definições



Definições
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Parasitismo

Relação com o 
hospedeiro

Descrição Categorias

Local de fixação Sobre o corpo

Dentro do corpo

Ectoparasita

Endoparasita

Grau de fidelidade Alimentação e reprodução 

exclusivamente no 

hospedeiro

Apresentam meios 

alternativos de alimentação e 

reprodução

Obrigatório

Facultativo



Parasitismo

Parasitismo social



Parasitismo

Efeito no hospedeiro



Parasitoidismo



Herbivoria

• Herbívoros que comem sementes, funcionalmente são

predadores

• Herbívoros que se alimentam de folhas, funcionalmente

podem ser tanto parasitas quanto predadores das

plantas, dependendo da extensão do dano provocado à

planta

• Herbívoros cujas larvas se alimentam de tecidos da

planta (tais como folhas, flores e raízes),

funcionalmente são parasitas

HERBIVORIA: Interação na qual um organismo (herbívoro)

se alimenta de partes da planta ou da planta como um todo



Herbivoria

Efeito na planta hospedeira



Herbivoria

Efeito na planta hospedeira

Mortalidade em 1991

Sem herbivoria 0%

Herbivoria baixa 40%

Herbivoria alta 80%



Herbivoria

Respostas defensivas das plantas



Predação



Interação predação x presa

Efeito da predação sobre a população de presas

Entretanto…

A predação não afeta igualmente todos os 

indivíduos da população de presas!



Interação predação x presa
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Aspectos aplicados

Controle biológico

Oviposição

Larva se 

desenvolve 

dentro do 

hospedeiro

Larva empupa 

dentro do 

hospedeiro

Quando o a vespa 

adulta emerge, ela 

mata o hospedeiro

Vespa parasitóide 

usada no controle 

de pulgões



Aspectos aplicados

• Introdução de 12 indivíduos em 1859 

• Ausência de predadores e recursos 

alimentares abundantes

• Em 1950, a população estimada era de 

600 milhões

• Na década de 50, foi introduzido o vírus da 

mixomatose, que reduziu a população pra 

100 milhões 

• Em 1991, a população resistente já havia 

se recuperado, chegando a 300 milhões

Controle biológico

Praga de coelhos na Austrália



Resumo da aula

ESPÉCIE

Tipo de interação A B Natureza da interação

COMENSALISMO + 0
Indivíduos da espécie A (comensal) se 

beneficiam enquanto indivíduos da 

espécie B não são afetados

PREDAÇÃO, PARASITISMO 

E PARASITOIDISMO
+ -

Indivíduos da espécie A (predador, 

parasita ou mímico) matam ou 

exploram indivíduos da espécie B



Provinha (10 minutos) + intervalo

1) Qual das alternativas abaixo faz uma afirmação INCORRETA sobre as 

relações ecológicas de predação, parasitoidismo, parasitismo e 

comensalismo?

A- Quando um indivíduo de uma espécie se alimenta de partes muito 

pequenas do corpo de um indivíduo de outra espécie sem leva-lo à morte, a 

relação ecológica entre as espécies é melhor descrita como comensalismo.

B- A predação remove rapidamente indivíduos da população de presas.

C- A probabilidade de morte do hospedeiro é geralmente baixa no 

parasitismo e alta no parasitoidismo.

D- No comensalismo uma das espécies é afetada positivamente.

2) Marque TODAS as afirmações CORRETAS sobre a relação ecológica de 

herbivoria.

A- Herbívoros que consomem sementes são funcionalmente predadores.

B- Herbívoros diminuem a aptidão das suas plantas hospedeiras apenas 

quando consomem suas sementes ou removem grande quantidade de 

folhas.

C- Se um herbívoro consome tecido vegetal das folhas, sem levar a planta à 

morte, a relação entre ele sua planta hospedeira pode ser descrita como 

parasitismo.


