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Sementes de amendoim apresentam dormência em diferentes graus, sendo esta 
característica mais pronunciada na subespécie hypogaea e em variedades de 
ciclo mais longo. A dormência é interessante do ponto de visto agronômico por 
evitar perdas durante a colheita e por estar relacionada à menor contaminação 
por aflatoxinas. Trinta e três acessos, com ciclo entre 90 e 100 dias, do Banco 
Ativo de Germoplasma de Amendoim foram avaliados quanto à dormência das 
sementes 14 dias após a colheita. Vinte sementes de cada acesso, tratadas 
com fungicida, foram dispostas em papel germitest umedecido em incubadas 
a 30 oC em germinador no Laboratório de Qualidade de  Sementes da Embra-
pa Arroz e Feijão. As leituras foram realizadas diariamente a partir do quinto 
dia após a incubação e após dez dias, três vezes na semana. A intensidade da 
dormência foi quantificada como a razão entre o número de sementes germi-
nadas na primeira leitura e o número total de sementes avaliadas; também foi 
quantificado o número de dias para atingir 70% de germinação. Três acessos 
apresentaram dormência mais acentuada, havendo sementes que permane-
cem dormentes após 27 dias de incubação. Cinco acessos apresentaram o 
menor grau de dormência, exibindo germinação uniforme nos primeiros dias de 
avaliação. Muitos acessos apresentaram sementes que germinaram em parte 
nas primeiras leituras e outras que ainda permanecem dormentes após 27 dias. 
A possibilidade de haver variação para esta característica dentro dos acessos 
avaliados será investigada. 
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