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Há vários registros na literatura sobre a germinação de sementes de Cybistax
 antisyphilitica, mas a espécie não está incluída em regras oficiais de análise de
 sementes por não apresentar metodologia validada. Diante disso, o objetivo do
 trabalho foi a elaboração de um protocolo para o teste de germinação de
 sementes da espécie, incluindo critérios, imagens e tempos para avaliação de
 plântulas normais e anormais para fins de validação e inclusão nas Regras para
 Análise de Sementes. Sementes da espécie foram separadas pela coloração da
 borda (clara, de coloração intermediária e escura) e submetidas a um pré-teste
 que resultou na formalização de um protocolo indicando a semeadura em rolo de
 papel, temperatura de 25 ºC e avaliações aos 14 e 35 dias como um dos
 procedimentos adequados para o teste de germinação. Desse pré-teste, três lotes
 com qualidades distintas foram selecionados e enviados a nove laboratórios para
 avaliação em delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema
 fatorial 3 x 9, com quatro repetições de 50 sementes para sete laboratórios e de
 100 sementes para dois deles, representando estes últimos a melhor estimativa
 dos lotes. Das fichas de análise enviadas pelos laboratórios foi possível definir
 que a primeira avaliação aos 14 dias após a semeadura, com retirada das
 plântulas normais, evita a contaminação por fungos, principal causa das
 anormalidades de plântulas. Igualdade entre laboratórios quanto à classificação
 dos lotes para plântulas normais e igualdade dos lotes em relação às suas
 melhores estimativas indicam que a metodologia empregada para o teste de
 germinação de sementes de Cybistax antisyphilitica está validada. A metodologia
 proposta e validada pode não ser a única para avaliar a capacidade germinativa
 de sementes da espécie, mas os percentuais de plântulas normais muito
 próximos das médias de germinação encontradas na literatura justificam sua
 inclusão em regras oficiais de análise de sementes.
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