
119

Mogno

James Grogan

Muitos madeireiros têm penetrado o coração da floresta em busca do mogno - o ouro verde da
Amazônia. O mogno forma uma copa espalhada com poucos galhos grandes, geralmente com um lado mais
desenvolvido do que o outro, e suas folhas brilham como as de nenhuma outra espécie. É fácil identificar o
mogno dentro da mata, pois seu tronco possui raízes sapopemas com até 5 metros de altura. Se você tem
mogno em sua área, é provável que receba a visita de um madeireiro perguntando por suas árvores. Como
o mogno vale 4 vezes mais que qualquer outra árvore, se você quiser vendê-lo, faça com que o madeireiro
pague um preço justo.

Mogno
Swietenia macrophylla King
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Produção
O mogno fornece 2 produtos valiosos: a madeira, considerada como um

tesouro por pessoas de todo o mundo, e a semente, para quem está pensando
em plantar. As árvores produzem, antes de serem serradas, 5,4 metros cúbicos
em média. A maior parte do mogno brasileiro vem do Estado do Pará, embora
Rondônia também tenha produzido bastante antes de sofrer com o forte
desmatamento na década de 1980. O mogno também é extraído no Mato Grosso,
Amazonas e Acre. Mais de 300.000 metros cúbicos de mogno foram serrados
por ano entre o final dos anos 1970 e o começo dos anos 1990, mas em 2000, a
escassez reduziu esse número para menos de 100.000 metros cúbicos. A maior parte da madeira com
qualidade para exportação foi para os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.1

Como muitas pessoas estão interessadas em plantar mogno, a semente é o seu segundo produto
mais valioso. Uma árvore com tronco de 30 a 70 centímetros de diâmetro pode produzir até 50 ouriços, cada
um com uma média de 60 sementes, das quais 2/3 vão germinar. Árvores com mais de 70 centímetros de
diâmetro podem produzir 200 frutos em 1 ano, embora seja raro. O máximo de frutos contados foi no Acre,
onde uma árvore de 132 centímetros de diâmetro produziu 780 frutos. A produção de cada árvore e grupos de
árvores varia bastante de um ano para outro, pois as árvores “descansam” entre anos de grande produção.2

J F M A M J J A S O N D

ECOLOGIA

Época de flor e fruto

O mogno floresce entre julho e novembro, ou seja, no meio da estação seca até o inicio da estação
chuvosa. Os frutos estarão completos no meio da estação chuvosa. Porém as sementes só estarão maduras,
no começo da estação seca já no outro ano, correspondendo aos meses de maio a agosto.  O ouriço abre
quando a copa perde sua coroa no meio da seca e o vento se encarrega de dispersar as sementes aladas.

No Pará, ao longo dos rios e igarapés, o mogno ocorre em altas densidades, com até 2,5 árvores por
hectare. Quanto mais você se afasta da água, menos árvores vai encontrar. As densidades são baixas no
Acre, normalmente 1 árvore para cada 5 a 20 hectares.

0,1 árvore
por hectare

0,5 árvore
por alqueire

Densidade

média de 5,4 m3

 de madeira
por árvore
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Ganho por árvore de mogno serrada (2,4 m3) ao longo da cadeia de produção

VALOR ECONÔMICO

Um metro cúbico serrado de mogno de primeira qualidade vale cerca de R$ 3.000 quando sai das
docas de Belém ou Paranaguá para os Estados Unidos ou Europa. Uma árvore com 80 centímetros de
diâmetro, ou 250 centímetros de rodo, pode produzir mais de 2 metros cúbicos de madeira serrada, valendo
mais de R$ 7.000, se a madeira é de boa qualidade. Os pequenos agricultores raramente recebem mais de
R$ 10 a R$ 40 por árvore. Os mateiros, operadores de motosserra ou catraqueiros dos caminhões também
não ganham quase nada. Por outro lado, os fazendeiros que negociam bem recebem pelas mesmas árvores
cerca de R$ 45 a R$ 210 por metro cúbico.1 No Pará, a maior parte do valor das árvores vai para o madeireiro
que paga pela extração, processa e revende a madeira para compradores externos que beneficiam a madeira.
O madeireiro vende a árvore serrada (2,4 metros cúbicos) por R$ 2.400 e, descontados os custos, tem um
ganho de R$ 1.000. Quando a madeira chega na Europa e vira mesas e cadeiras bonitas, os compradores
externos vendem a árvore transformada por R$ 30.000. Descontados os custos de R$ 21.000, terão um
lucro de R$ 9.000 por árvore.

Custos e ganhos de 1 árvore de mogno

                           Agricultor      Madeireiro       Comprador

                                                                     externo

Valor de venda        40          2.400           30.000

Custos                     0              1.400             21.000

Ganho                   40              1.000               9.000
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USO

Madeira: pergunte para
qualquer marceneiro se ele
gosta de trabalhar com o
mogno. A madeira de mogno
vale tanto que os madeireiros
sobrevoam a floresta em
pequenos aviões para
identificar suas copas. O
mogno é bastante valorizado
porque sua madeira combina
muitas qualidades raras: tem
uma cor bonita, não pesa
muito, é forte, demora para
apodrecer e é fácil de
trabalhar. Por sua raridade e preço, é uma madeira de luxo, usada pelas pessoas ricas no exterior
e no Brasil para construir móveis, revestimentos de casas e iates. Talvez o que essas pessoas
não saibam é que a grande maioria do mogno é extraída ilegalmente de centenas de milhares de
quilômetros quadrados de áreas do governo e terras indígenas. Infelizmente, o mogno é tão
valioso que mesmo árvores jovens ou ôcas são extraídas. Como os mateiros no sul do Pará
dizem: “ Desse jeito, a espécie não consegue se reproduzir”.3

Sementes: os extrativistas da cooperativa Nossa Senhora de Fátima, em Brasiléia, no Acre,
coletam e vendem sementes de mogno e de outras espécies para diferentes partes da Amazônia
com um bom ganho. Essa cooperativa emprega membros da comunidade que são treinados
para subir nas árvores e coletar as sementes. Um quilo de sementes de mogno equivale a 2.000
a 3.000 sementes depois que as “asas” são removidas. Em 1999, a cooperativa recebeu R$ 90
por quilo de semente coletada, seca e embalada para a venda.
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Onde o mogno dá!
Olhando o mapa, na América do Sul, o mogno

ocorre como se fosse uma grande baleia, com a cabeça
no sul do Pará, o corpo atravessando o sul da Amazônia,
até o Acre, e a cauda subindo a oeste da América do Sul,
passando pela Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e
Venezuela.4 Na América Central, passa por toda a costa
atlântica do México até o Panamá. Alguns pesquisadores
descobriram que no México e na Bolívia o mogno se
desenvolveu bem porque antigamente ocorreram grandes
furacões e enchentes que derrubaram a vegetação
existente permitindo que ele crescesse com mais
facilidade.5

À prova de balas
Há muito tempo atrás, na época do descobrimento da América, os espanhóis, depois de sua chegada

à América, descobriram que o mogno era uma madeira muito melhor para a construção de caravelas do que
as madeiras que eles tinham na Europa. O mogno resiste melhor ao apodrecimento no clima tropical e,

naquela época, tinha a enorme vantagem de
absorver o impacto e não soltar farpas quando
as balas de canhão dos inimigos acertavam as
caravelas.

Quando os ingleses derrotaram a Armada
Espanhola, na grande batalha do século 16, o
maior prêmio foi terem conseguido ficar com
as caravelas espanholas construídas de mogno.

Os ingleses são os principais responsáveis pelos usos modernos do
mogno como uma madeira de luxo. No século 18, eles descobriram que a grande
resistência do mogno permitia que guarda-roupas e cômodas pesadas fossem
construídos sobre pernas muito finas e delicadas que pareciam não poder
agüentar o seu peso. Esse estilo virou moda; até a família real insistiu em ter
um móvel fabricado com mogno.6
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Paixão: ambientalistas e madeireiros
 A “corrida ao mogno” foi em parte estimulada pelo governo

federal que deu subsídios às exportações favorecendo as
grandes madeireiras. A busca por mogno criou uma onda de
exploração que avançou do Pará em direção a Rondônia. Os
estoques naturais em Rondônia praticamente desapareceram no
fim da década de 1980.7

Sem intervenção, o mogno pode sofrer extinção comercial.
Desde 1990, o governo brasileiro tem tentado controlar a
exportação, estabelecendo liberações cada vez menores.
Finalmente, em 2001, o Ibama suspendeu os planos de manejo e
as exportações. Como se fosse uma linda mulher encantada o
mogno, tem causado briga no mundo inteiro para ver quem fica
com ele. De um lado estão grandes madeireiros, países
exportadores e compradores ricos dos países desenvolvidos. De
outro, grupos ambientalistas e cientistas que apóiaram colocar o
mogno na lista da Cites, uma comissão para o comércio
internacional de espécies ameaçadas. No ano de 2003 o mogno
foi para a lista da Cites.8

Através de compras de produtos florestais certificados, os consumidores podem contribuir com
comunidades e governos na conservação de ecossistemas florestais. Embora quase todo o norte americano
e europeu já tenha escutado falar sobre mogno, muitos não sabem de onde vem a madeira e a que custo?
Desde a década de 1970, o mogno vem sendo explorado intensamente para suprir a demanda internacional,
levando a extinção do comércio em grande parte da América do Sul. O mogno recebeu maior proteção
quando foi inserido a CITES (Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção)
no ano de 2003, Apêndice II. Porém isso não garante que irá sobreviver muitas populações da espécie na
mata. Assim como o ouro na Amazônia, o mogno tem aumentado a invasão de florestas e áreas indígenas,
por madeireiros, fazendeiros e agricultores.

Grande parte do mogno explorado é ilegal, sendo extraídos de áreas desabitadas com centenas ou
milhares de quilômetros de áreas que possuem plano de manejo. Muitas vezes madeireiros derrubam a
árvore de mogno com tamanho proibido e árvores ocas sem valor comercial, mas que poderia continuar a
produzir flores e sementes todo ano. A exploração predatória ignora o manejo sustentável, que exige manter
as árvores menores e árvores "mãe" que produzem e dispersam as sementes para que haja futuras gerações
de árvores de mogno na floresta.

Ainda o mogno também poderia representar a vanguarda de uma mudança positiva na Amazônia. Se
os consumidores comprassem produtos certificados, silvicultores e governo teriam incentivos para manejar
sustentavelmente sua floresta. Por ser a madeira mais valiosa da Amazônia, o mogno pode fornecer um
grande incentivo para planos de manejo. Assim continuaria a comercialização, mantendo a população da
espécie na floresta e garantindo a colheita por futuras gerações.

Consumidores podem contribuir com comunidades e conservação
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Plantio: como preparar a muda?
Com os altos preços da madeira e das sementes, vale a

pena pensar em plantar mogno. Se você quer criar mudas em
um pequeno viveiro, plante as sementes sem as “asas” em sacos
de plástico de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro e

30 centímetros de altura. Coloque a ponta das sementes para baixo em
solos bem drenados. Depois de molhadas, elas germinam em 2 a 4
semanas. Mantenha o solo úmido mas não muito, senão o fungo pode atacar
as sementes. Uma boa cobertura deve dar meia sombra para as mudas e
pode ser feita com palha de babaçu ou inajá colocadas a cerca de 2 metros
de altura.

Em 2 a 4 semanas depois que as sementes começam a germinar, as
mudas atingem 15 a 25 centímetros de altura e possuem 4 a 8 folhas. Depois
de descansar, as mudas soltam folhas novamente e, se estão saudáveis,
podem crescer entre 10 a 15 centímetros nesse período. A melhor época
para plantar é quando a muda deixa de soltar folhas.

Antes de plantar, corte todas as folhas da parte de baixo da planta, deixando apenas 4 ou 5 folhas mais
altas. Dessa forma, a planta perde menos água quando o sol bate muito forte. Para plantar, cave um buraco
e tire o saco de plástico da muda, sem estragar o torrão de terra com as raízes.

MANEJO

germinação
2 a 4 semanas depois de

molhar a semente

crescimento
1 a 2 m por ano nos

primeiros anos

produção de sementes
quando atinge 30 cm de

diâmetro

As árvores de mogno começam a florescer e frutificar anualmente quando o tronco atinge cerca de 30
centímetros de diâmetro. Normalmente, conforme as árvores vão engrossando, a produção aumenta; mas
existem casos de árvores pequenas que produzem muitos frutos e algumas grandes que raramente produzem.
Uma árvore média (30  a 70 centímetros de diâmetro) pode produzir até 50 ouriços, enquanto árvores maiores
(mais de 70 centímetros de diâmetro) podem produzir até 500, mas isso é raro.

Onde plantar?
O melhor lugar para plantar mogno são as aberturas da floresta. Nelas, evita-se que a “broca-do-

ponteiro” passe de uma árvore infectada para outra saudável, pois as mudas ficam espalhadas. Porém, evite
plantar mogno na sombra ou perto de estradas de madeireiros.
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Como plantar?
Para plantar as sementes, o ideal é arar o solo cavando

um buraco com 30 centímetros de profundidade. Em seguida,
coloque novamente a terra no buraco deixando-a fofa para que
as raízes se desenvolvam rápido e profundamente. No plantio,
mantenha metade da semente enterrada e metade para fora.
Isso também vai permitir que as raízes se desenvolvam rápido
e profundamente. Plante 2 a 3 sementes por buraco para
garantir que pelo menos 1 germine. Se mais de 1 brotar,
escolha a muda mais bonita e tire a outra.

O mogno precisa de pouco cuidado. Nos primeiros anos,
cresce de 1 a 2 metros por ano. Tudo o que você precisa fazer é voltar na área a cada 1 ou 2 anos para cortar
os cipós e árvores que estejam dando muita sombra. Porém, se ele não estiver crescendo vigorosamente
(pelo menos 1 metro por ano), aí você precisa dar um pouco mais de atenção, talvez abrir mais espaço.

A longo prazo, seus esforços serão recompensados. Mas cuidado para não vender  madeira a preço de
banana! Lembre que o mogno vale 4 vezes mais que qualquer outra árvore. Se um dia um madeireiro bater
a sua porta perguntando “O que você acha de R$ 40 para cada árvore de mogno que eu encontrar em sua
propriedade?” Faça bem as contas e pense sempre em longo prazo para que seus filhos e netos também
possam aproveitar os recursos da mata.

1 Veríssimo, A. et al. 1995
2 Grogan, J. E. 2001
3 Grogan, J. E.; Barreto, P. & Verissimo, A. 2002
4 Lamb, F. B.1966
5 Snook, L. K. / Gullison, R. E. et al. 1996
6 Raffles, H. 2002
7 Browder, J. O. 1987
8 Grogan, J. & Barreto, P. 2005

 Cuidado para não fazer o plantio muito junto. Agricultores
na Transamazônica fizeram muitos plantios com mais de 100
mudas em pequenas áreas. Assim foi fácil para a “broca-do-
ponteiro” atacar o “olho” das mudas.

Também é possível plantar sementes diretamente em
clareiras de agricultura, especialmente em áreas onde o fogo
passou, pois há menos concorrência com outras espécies.
Nesse caso, é importante manter as sementes secas depois
de colher, porque muitas vezes elas sofrem o ataque de mofo e
fungos, que matam a semente sem deixar nenhum sinal. Além
disso, o ideal é esperar até o começo da estação chuvosa para
plantar; assim há menos risco de animais como ratos do mato,
cutias e insetos comerem ou estragarem as sementes.
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