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O  mogno  (Swietenia  macrophylla  King.;  Meliaceae)  é  uma  espécie  de  alto  valor  de
mercado pela sua madeira e está na lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas
de extinção, na categoria em perigo. Estudos sobre a produção de mudas da espécie estão
bem  documentados  na  literatura,  entretanto  aspectos  relacionados  à  germinação  de  suas
sementes  capazes  de  aumentar  a  eficácia  do  processo  ainda  não  estão  completamente
elucidados.  Assim,  o  presente  estudo  teve  como  objetivo  caracterizar  a  biometria  e  a
germinação  de  sementes  de  S.  macrophylla  em  função  do  substrato  e  da  temperatura,
visando  preencher  essas  lacunas  no  conhecimento  e  fornecer  informações  para  a
padronização  dos  procedimentos  em  laboratórios  de  certificação.  Para  a  caracterização
biométrica,  foram  tomadas  as  medidas  de  comprimento,  largura  e  espessura  (cm)  das
sementes  e  o  peso  fresco  unitário  (g).  Para  a  caracterização  da  germinação,  as  sementes
foram colocadas em caixas plásticas transparentes, nas temperaturas constantes de 20, 25,
30 e 35ºC, e nos substratos areia, vermiculita, papel de filtro e rolo de papel Germitest®,
com cinco  folhas/rolo.  Os  critérios  de  germinação  observados  foram  a  protrusão  da  raiz
primária (aproximadamente 2 mm de comprimento) e a formação de plântulas normais. As
dimensões das sementes sem ala foram: 3,8 x 1,8 x 0,6 cm; e das sementes com ala foram:
13,0 x 2,9 x 0,08 cm. O peso fresco médio da semente com a ala foi de 0,79 g. Quanto aos
resultados de germinação, considerando todas as variáveis avaliadas tanto para a protrusão
da  raiz  quanto  para  a  formação  de  plântulas,  a  temperatura  de  30  ºC  e  o  substrato
vermiculita  podem  ser  indicados  para  promover  a  germinação  de  S.  macrophylla  em
trabalhos  que  requeiram altas  porcentagens  (96  a  97%),  aliadas  à  máxima  velocidade  de
germinação (0,96 a 1,57 de Índice de Velocidade de Germinação-IVG).
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