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MATERIAL & MÉTODOS

Área de estudo
Conduzimos este estudo em
uma mata de várzea próxima ao Lago
Camaleão, na Ilha da Marchantaria
(3º16’S, 60º13’O), localizada no Rio
Solimões, Amazônia Central. O local é
caracterizado por apresentar pulsos de
inundação anuais com amplitude de até
8 m, sendo julho o mês de pico de
inundação e novembro o mês em que a

vegetação arbórea fica totalmente fora
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Figura 1. Esquema de medidas utilizadas e distribuição das esponjas Spongilla sp. em um tronco de árvore numa floresta de várzea
na Ilha da Marchantaria, Amazônia Central.
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RESULTADOS
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Figura 2. Médias (ponto central) e intervalos de confiança (95%) para os coeficientes angulares das regressões entre: (a) os
diâmetros de indivíduos da esponja Spongilla sp. e suas distâncias da lâmina d’água e; (b) os desvios padrão das médias desses
diâmetros para oito categorias de distâncias das esponjas até a lâmina d’água. Os dados foram coletados em 10 árvores em uma
área de várzea na Ilha da Marchantaria, Amazônia Central.

DISCUSSÃO
A média dos tamanhos das
esponjas e a variação desses tamanhos

suficiente para gerar diferenças de
tamanho nas esponjas em diferentes
alturas.
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