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RESUMO

o mogno Swietenia macrophylla King, é uma espécie nativa da Amazônia, cuja madeira
apresenta alto valor econômico nos mercados interno e externo. A exploração intensiva dessa
Meliceae vem causando redução significativa das populações naturais, sendo imprescindível
programas de reposição com a espécies. Visando definir estratégicas para o armazenamento
estudou-se o efeito do dessecamento e do congelamento sobre a germinação e vigor de
sementes de mogno. As sementes providas de alas e com umidade inicial de 23,4%, foram
submetidas á secagem em ambiente com ar condicionado (aproximadamente 24 (10 C e
umidade relativa de 68 (3%) durante 6, 12, 24, e 48h, o que proporcionou a redução da
umidade 15,3, 11,2, 7,7 e 6,2% respectivamente. Níveis mais baixos de umidade foram
obtidos expondo-se as sementes, após terem atingido 6,2%, em dissecadores contendo 1,0 kg
de sílica-gel, durante 24 e 48 h, na mesma temperatura. Este procedimento possibilitou a
redução do teor de umidade para 2,9 e 2,4%, respectivamente. Parte das sementes atingidas
que atingiram 2,4 de umidade foram mantidas durante 30 dias em ambiente com temperatura
de - I8° C, com o objeti vo de verificar a capacidade de sementes dessa espécie suportarem
congelamento. Os resultados obtidos evidenciaram que a secagem e o congelamento não
afetam a germinação e o vigor das sementes de mogno podendo as mesma serem conservadas
pelos processos convencionais de armazenamento, pois apresentam comportamento
tipicamente ortodoxo.
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