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Dimorphandra macrostachya é uma espécie amazônica, conhecida 
popularmente por "peito de pombo". As espécies de Dlmorphar)dra são todas 
lenhosas, em geral de porte arbóreo. O presente trabalho teve como objetivo 
superar a dormência das sementes de D. macrostachya, uti l izando, 
tratamentos químicos e fi'sicos, bem como descrever morfologicamente 
sementes e plântulas. O experimento, de superação de dormência, foi 
realizado no laboratório de propagação de plantas da Embrapa Amazónia 
Oriental. Foram realizados seis tratamentos para a quebra de dormência: 
escarificação com ácido sulfúrico por 5 (Tl), 10 (T2) e 15 (T3) minutos, 
escarificação mecânica, próximo (T4) e oposto ao hilo (T5) e testemunha 
(T6). Após as escarificações químicas e físicas, foram semeadas 25 sementes 
em cada um dos 24 vasos plásticos utilizados, contendo areia branca e 
serragem esterilizadas (1:1 )e irrigados diariamente. 0T5 foi o método mais 
eficiente para superar a dormência e promover a germinação uniforme, com 
média de 61 % de sementes germinadas. Já oT3 obteve a maior porcentagem 
de plântulas anormais e sementes mortas, com germinação abaixo de 30%. 
Deste modo, recomenda-se o uso do ácido sulfúrico em tempos menores 
que 15 minutos. O Fruto é um legume plano, curto-estipitado, de 17-20 cm 
de comprimento por 7,5-9 cm de largura com sutura ventral larga e dorsal 
espessada, lenhoso, quando jovem ferrugíneo-puberulento e deiscente. 
Sementes obovadas, ou oblongas, 14-18mm de comprimento por 8-10 mm 
de largura, comprimida, testa dura, lustrosa, castanha, homócroma, com 
pleUrograma de 90%, hilo basal apical, puctiforme; internamente há a 
presença de tecido de reserva entre o tegumento e o embrião; cotilédones 
com nervuras peninérveas; embrião cotiledonar, com eixo bem delimitado 
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e plúmula moderadamente desenvolvida. Germinação fanerocotiledonar 
epígea. Plântula com eófilos opostos, compostos por 12 a 16 folíolos, 
oblongos a lanceolados, glabros e brilhantes na face superior e opacos na 
inferior, nervura principal imersa na face adaxial e proeminente na abaxial. 
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