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O gênero Ormosia Jacks. pertencente à família Fabaceae e subfamília Papilionoideae é
composto por espécies predominantemente arbóreas com distribuição pantropical. Análises
filogenéticas baseadas em seqüências de DNA têm revelado que este gênero faz parte do
clado genistóide, reconhecido principalmente pela presença de alcalóides quinolizidínicos e
pirrolizidínicos. Este trabalho teve por objetivo descrever morfologicamente a semente, o
processo de germinação e a plântula de Ormosia excelsa Spruce ex Benth. Foram utilizadas
100 sementes para a descrição biométrica e morfológica e 100 para a caracterização das fases
da germinação e plântula; as sementes foram semeadas em gerbox sobre vermiculita, em
câmara germinadora a 25ºC. Para a superação da dormência tegumentar foi realizada a
escarificação lateral com lixa e embebição por 24h. As sementes são estenospérmicas, oblíqua
oval e apresenta em média as seguintes dimensões: 15,2mm de comprimento, 14,2mm de
largura, espessura e 1,2g de peso; testa crassa (desidratada) com leves ondulações e coriácea
(hidratada), de coloração amarela com mesclas avermelhadas; hilo elíptico com bordadura em
forma de gola, amarelo escuro, depresso com resquícios farináceos do funículo; ranhura hilar
linear; micrópila punctiforme, homócroma, depressa; rafe linear, homócroma; embrião axial,
total e carnoso; cotilédones de tamanhos diferentes, dominantes, carnosos, amarelados, de
forma elíptica, ápice ligeiramente truncado; eixo hipocótilo-radícula reto, circular, amarelado;
plúmula indiferenciada. A germinação é regular do tipo criptocotiledonar hipógea e inicia três
dias após a semeadura. A plântula apresenta sistema radicular axial; epicótilo herbáceo,
cilíndrico, verde, com densos pêlos castanhos; eofilo um, composto, paripinado, com dois
pares de folíolos opostos, ovatos, ápice acuminado, margem inteira e base cordada,
prefolheação conduplicada e nervação broquidródoma, verdes, presença de estipulas
intercepiolares, verdes, com pêlos semelhantes aos do epicótilo; protofilo, um, simples,
semelhante ao eofilo. (UFAM/CNPq)
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