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Syzygium malaccense é uma espécie arbórea frutífera, ornamental, apreciada na alimentação 
e com propriedades medicinais. Os frutos apresentam comprimento e massa diversificados, 
originando sementes poliembriônicas de diferentes tamanhos, que formam uma ou mais 
plântulas. Sementes maiores possuem mais reserva, formando plantas de maior porte e massa 
e melhor vigor, sendo os reguladores vegetais, dentre eles o GA3 e o Stimulate® 
(GA/CK/AX), capazes de fornecer incremento nutricional e hormonal as sementes. 
Objetivou-se neste trabalho avaliar o crescimento de plantas de S. malaccense originárias de 
sementes grandes e pequenas tratadas com reguladores vegetais. O delineamento foi um 
fatorial 2x4, sendo duas classes de tamanho de sementes [pequenas e grandes], e três 
concentrações de reguladores [50 mL de estimulante contendo GA/CK/AX por kg/semente, 
50 e 100 mg L-1 de GA3 e o controle – embebição das sementes em água destilada por 24 
horas] para cada tamanho de semente, constituindo 8 tratamentos. As sementes foram 
separas em pequenas (13,6 mm à 26,3 mm diâmetro) e grandes (26,3 mm à 39,0 mm 
diâmetro). A aplicação de GA3 foi por imersão em solução aerada durante 24 horas. Os 
reguladores GA/CK/AX na forma do produto Stimulate®, foi aplicado sobre as sementes no 
interior de saco plástico, em proporção ao peso. Cada tratamento foi constituído de 4 
repetições de 25 sementes, colocadas em serragem decomposta, mantidas em viveiro 
sombreado a 50% e irrigadas diariamente. Aos 30 e 70 dias após a semeadura foram 
avaliados: Número de folhas; Número de plantas por semente; Área foliar: Diâmetro de 
coleto; Massa seca aérea (MSA); Massa seca de Raiz (MSR); Massa seca total; Relação 
entre altura de parte aérea e diâmetro do coleto; Relação MSA/MSR; Índice de Qualidade 
de Dickson (IQD). Os resultados obtidos foram submetidos a análise da variância e teste de 
Tukey a 5%. Análise de correlação de Pearson avaliou o grau de relacionamento entre o IQD 
e as variáveis utilizadas para seu cálculo. Conclui-se que a utilização de sementes grandes 
de S. malaccense, é ideal por darem origem a plantas com parâmetros morfológicos 
superiores, não sendo recomendado o uso de reguladores. O uso do bioestimulante contendo 
GA/CK/AX na proporção de 50 mL/kg de semente é indicado para a produção de mudas de 
S. malaccense quando forem utilizadas sementes classificadas como pequenas, por promover 
melhor relação MSA/MSR, massa seca total e comprimento de parte aérea. 
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