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Syzygium malaccense produz frutos com uma única semente poliembriônica de tamanho 
desuniforme, que origina mais de uma plântula. O tamanho da semente pode ser indicativo 
da qualidade fisiológica, influenciando a emergência e, os reguladores vegetais permitem 
melhorar a qualidade e quantidade de mudas, sendo necessários estudos sobre seus efeitos 
nas sementes. Objetivou-se verificar a germinação e bioquímica de sementes com diferentes 
tamanhos sob a influência de reguladores vegetais. As sementes foram pesadas e 
determinado o diâmetro classificando-as em pequenas (13,6 à 26,3 mm) e grandes (26,3 à 
39,0 mm). Na bioquímica o delineamento foi um fatorial 2x4x4, com duas classes de 
tamanho de sementes [pequenas e grandes], quatro reguladores [50 e 100 mg L-1 de GA3, 50 
mL GA/CK/AX (Stimulate®) por kg/semente e o controle sem regulador (água destilada)], 
e quatro intervalos de coleta [0 (congeladas -20°C após a embebição em água por 24 horas), 
5, 10 e 15 dias após a semeadura], perfazendo 26 tratamentos com 3repetições de 3 sementes 
cada. A aplicação do GA3 foi por imersão das sementes em solução aerada por 24 horas, 
enquanto o GA/CK/AX foi aplicado, no interior de saco plástico, em proporção ao peso. As 
sementes germinaram em serragem decomposta, em viveiro sombreado a 50% com irrigação 
diária. Utilizaram-se amostras do eixo embrionário mantidas em freezer a -20°C para as 
análises de Peroxidase, Prolina, Açúcares e Proteínas totais solúveis. Para avaliar a 
germinação, 4 repetições com 25 sementes, foram colocadas em bandejas com serragem 
decomposta sob viveiro sombreado a 50% e irrigadas diariamente. O delineamento foi um 
fatorial 2x4, (tamanho de sementes x reguladores) constituindo 8 tratamentos. A análise de 
correlação avaliou o grau de relacionamento entre tamanho semente e no embriões e 
plântulas de cada semente. As variáveis foram submetidas a análise de variância e teste de 
Tukey a 5% de probabilidade, sendo avaliados: % germinação e emergência, IVG, TMG, Ē, 
no embriões, no plântulas e MST. Concluiu-se que a degradação de proteína constitui 
importante fonte de energia para germinação de S. malaccense, podendo o acúmulo de 
prolina ser indicador do vigor. A aplicação de GA3 aumenta a mobilização de açúcares, 
aumentando a velocidade de germinação, sendo recomendado sua utilização para sementes 
pequenas, por reduzir a atividade da enzima peroxidase e favorecer o aumento da 
emergência, altura e massa seca das plântulas.(CAPES; FAPEMAT) 


