
Espécie: Cedrella fissilis  

Sinonímia botânica: Cedrella brasiliensis Adr. Jussieu; C. brunellioides Rusby; C. huberi Ducke; C. 

macrocarpa Ducke; C. regnelli C. de Candolle; C. tubiflora Bertoni 

Nomes vulgares: acaiacá, acaiacatinga, acajá-catinga, acajatinga, acaju, acaju-caatinga, capiúva, 

cedrinho, cedro-amarelo, cedro-batata, cedro-branco, cedro-fofo, cedro-rosado, cedro-de-

carangola, cedro-do-rio, cedro-cetim, cedro-diamantina, cedro-rosa, cedro-roxo, cedro-

verdadeiro, cedro-vermelho, cedro-da-bahia, cedro-da-várzea, cedro-do-campao, iacaiacá. 

Aspectos ecológicos 

O cedro é uma espécie que se comporta como secundária inicial ou secundária tardia. Ocorre 

tanto na floresta primária, principalmente nas bordas da mata ou clareiras, como na floresta 

secundária, porém nunca em formações puras, possivelmente pelos ataques severos da broca-

do-cedro e pela necessidade de luz para desenvolver-se, dependendo, portanto, da formação 

de clareiras. As principais regiões fitoecológicas de ocorrência são Floresta Ombrófila Densa 

(Floresta Atlântica e Floresta Amazônica), Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), 

Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual. Entretanto, também ocorre, de 

modo mais restrito, nos encraves de vegetação no Nordeste brasileiro (Ferreira & Batista, 1990), 

nos campos da Serra da Mantiqueira (Carvalho, 1994), no Cerradão (Nave et al., 1997) e nas 

matas de galerias - em ambientes mais secos – nessas fitofisionomias do bioma Cerrado. 

O cedro é uma árvore caducifólia, com altura variando entre 10 e 25m e DAP (diâmetro à altura 

do peito), entre 40 e 80cm. Apresenta tronco reto ou pouco tortuoso, com fuste de até 15m. A 

copa é alta e em forma de corimbo, o que a torna muito típica. 

As folhas são compostas, medindo entre 25 a 45 cm, muito variáveis quanto à forma, com 8 a 

30 pares de folíolos oblongo-lanceolados a oval-lanceolados (Lorenzi, 1992). A alta densidade 

estomática nas folhas, muito maior que em outros gêneros das Meliaceae, é também uma 

característica muito peculiar do cedro (Piratininga-Azevedo,1999). 

As flores são brancas, com tons levemente esverdeados e ápice rosado; também são pequenas, 

agrupadas em tirsos axilares de 30 cm, na média, sendo que as masculinas são mais alongadas 

que as femininas. 

Os frutos são cápsulas em forma de pêra, deiscentes, sendo que parte dos carpelos permanecem 

no eixo do fruto após a deiscência. Os frutos apresentam cinco valvas longitudinais (que se 

abrem por ocasião da deiscência), lenhosas, ásperas, de coloração marrom, com lenticelas claras 

e alojam de 30 a 100 sementes viáveis. 

As sementes são aladas, de coloração bege a castanho-avermelhada e apresentam dimensões 

de até 35mm de comprimento por 15mm de largura . 

http://www.ipef.br/identificacao/cedrella.fissilis.asp 
 


