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As várzeas Amazônicas são áreas alagáveis sujeitas a uma mudança anual de nível
do rio,  com amplitude média de 10m, que define uma fase aquática e  uma fase terrestre.
Devido  a  dinâmica  hidrológica  e  carga  sedimentar  dos  rios  associados,  todo  ano,  nas
várzeas, novas áreas abertas à colonização são depositadas. No início da fase terrestre, no
Rio Solimões, nas proximidades de Manaus, AM, coletou-se solo em uma ilha jovem (Ilha
Nova),  nos  gradientes  horizontal  e  vertical,  para  determinar  a  composição  do  banco  de
sementes. Foram feitas coletas em 12 pontos, e três profundidades em cada um deles (A =
0-0,5 m;  B = 0,51-1 m;  C = 1,01-1,5 m).  As amostras  foram transportadas  para Casa  de
Vegetação  (INPA/Manaus),  colocadas  para  germinar,  e  observadas  durante  18  semanas.
Um  total  de  2024  plantas  germinaram,  correspondendo  a  31  espécies,  todas  herbáceas,
com  predominância  de  Cyperaceae  e  Poaceae.  A  espécie  mais  abundante  e  com  maior
índice  de  velocidade  de  germinação  foi  Sphenoclea  zeylanica  Gaertn.  (Sphenocleaceae).
Não  houve  diferença  significativa  na  abundância  e  riqueza  de  espécies  nas  três
profundidades avaliadas. Porém, mais de 40 % dos indivíduos germinaram na amostra de
solo  coletada  a  0,5  m  de  profundidade.  A  maior  proporção  de  germinação  ocorreu  na
terceira semana de observação, com 50 %, 50 % e 30 % de emergência nos estratos 0,5 m,
1 m e 1,5 m, respectivamente. A Ilha Nova apresentou um banco de sementes viáveis em
estratos de até 1,5 m de profundidade, que podem estar enterradas por mais de um ano e,
por  conseguinte,  podem  caracterizar  o  banco  de  sementes  como  persistente.  Apenas  6
espécies  do  banco  de  sementes  estiveram  presentes  em  um  total  de  96  espécies
estabelecidas  na  ilha,  indicando  a  relevância  dos  processos  de  dispersão,  notadamente  a
hidrocoria. 
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Prezados Senhores, 

Agradecemos  e  acatamos  as  modificações  feitas  ao  corpo  do  texto  do  resumo  anexo.

Entretanto, nas palavras chave foram acatadas parcialmente as sugestões, conforme o que

segue:

Palavras-chave: vegetação de várzea, Herbáceas, Sucessão vegetal, Demografia de plantas.

Justificativa:

a.  Como  tratamos  de  vegetação  arbórea  e  herbácea,  consideramos  mais  adequada  a

expressão "vegetação de várzea"; 

b. O título já inclui a expressão "banco de sementes" assim, repeti-la nas palavras chave é

redundante.

Atenciosamente,

Sammya Agra D’ANGELO; Florian WITTMANN; Maria Teresa Fernandez PIEDADE
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