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RESUMO
Sementes dormentes, ou mais precisamente pirenos, de erva-mate (llexpa-
raguariensis St. Ri1.), apresentam embriões morfologicamente imaturos e
endocarpos lenhosos por ocasião da dispersão. Há, assim, uma associação
de limitações fisiológicas e fisicas envolvida no prolongado período de ger-
minação observado. No processo de estratificação tradicionalmente utiliza-
do, que leva de cinco a seis meses, é provável que ocorra uma escarificação
natural pela ação de microrganismos, com conseqüente superação da barrei-
ra fisica. Com base nesse fato, levantou-se a hipótese de que fungos lignoce-
lulolíticos poderiam estar envolvidos na quebra da estrutura lenhosa do en-
docarpo facilitando a germinação. Através do método de "blotter test", este
trabalho demonstrou a presença de Chaetomium globosum, um fungo rela-
tado na literatura como degradador de celulose e lignina, em amostras de
sementes de erva-mate estratificadas e não estratificadas. O papel deste
fungo no processo de estratificação está sendo investigado, paralelamente
aos estudos de desenvolvimento do embrião, com o objetivo de otimizar o
processo de amolecimento do endocarpo em sincronia com a maturidade
fisiológica da semente, promovendo, assim, uma germinação mais rápida e
uniforme.
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