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Espécie:

Família:

Publicado em:

Nome vulgar:

Sinonímia botânica:

Cedrela fissilis

Florae Fluminensis

Cedrela barbata Cedrela
brasiliensis Cedrela hirsuta Cedrela
huberi Cedrela longiflora Cedrela
macrocarpa Cedrela regnellii Cedrela
tubiflora Surenus fissilis

ozo

.

Vell

Meliaceae

75. 1825 [1829]

cedro, acaiacá, acaiacatinga, acajá-
catinga, acajatinga, acaju, acaju-caatinga, capiúva,
cedrinho, cedro-amarelo, cedro-batata, cedro-branco,
cedro-branco-batata, cedro-cetim, cedro-diamantina,
cedro-fofo, cedro-rosa, cedro-rosado, cedro-verdadeiro,
cedro-vermelho, cedro-da-bahia, cedro-da-várzea,
cedro-de-carangola, cedro-do-campo, cedro-do-rio,
iacaiacá.

C. DC.;
A. Juss.; C. DC.;

Ducke; C. DC.;
Ducke; C. DC.;

Bertoni; (Vell.) Kuntze

são unissexuais por aborto, pentâmeras; flores

masculinas mais alongadas que as femininas,
amadurecendo em tempo diferente destas, com pétalas
brancas com tons levemente esverdeados ou
amareladas, às vezes rosadas no ápice, com 7 a 12 mm
de comprimento, agrupadas em tirsos axilares com 30
cm de comprimento em média, às vezes alcançando até
60 cm. Floração discreta e perfumada.

cápsula piriforme (em forma de pêra), deiscente,
sendo que parte dos carpelos permanecem no eixo do
fruto após a deiscência, septífraga, abrindo-se, por
ocasião da deiscência, até mais da metade por 5 valvas
longitudinais e apresentando um eixo com 5 septos
angulados, lenhosas, espessas, rugosas, marrom-
escuras, com lenticelas claras, com 3 a 10 cm de
comprimento e 3 a 3,5 cm de largura; pesando cerca de
13 g, com aproximadamente 30 a 100 sementes viáveis
por fruto. Existe, em média, 45 sementes distribuídas em
cinco lóculos.

alada numa das extremidades, comprimida
lateralmente, bege a castanho-avermelhada, com
pequeno núcleo seminal, com até 35 mm de
comprimento por 15 mm de largura. Semelhante a uma
“asa de barata”.

.

M
aisagismo de parques e jardins,

arborização de praças públicas e de ruas. Possui flores
melíferas (nectaríferas), produz pólen e néctar, sendo
muito utilizada para produção de mel (abelhas). É muito
empregada em reflorestamentos para recuperação
ambiental, servindo de alimento para fauna (folhas
novas servem de alimento ao macaco-bugio). Podendo
também ser utilizada para restauração de matas ciliares
e nascentes em locais com ausência de inundação.
Nunca deve ser plantada em agrupamentos
homogêneos devido ao ataque da broca-do-cedro,
devendo-se respeitar a densidade de 1 a 3 árvores por
hectare. Apesar de apresentar sintoma moderado de
fitotoxidez, é considerada promissora para programas
de revegetação de áreas com solo contaminado com
metais pesados, tais como zinco, cádmio, chumbo e
cobre.

adeira de lei, de grande valor econômico.Aplanta pode
ser utilizada em p

árvore de 20 a 35 metros de altura e tronco de 60
a 90 centímetros de diâmetro,

É encontrada praticamente em toda América tropical, no
Brasil, ocorre de forma natural nos Estados de Alagoas,
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do sul, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Estado do Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia,
Sergipe, Estado de São Paulo, Tocantins e Distrito
Federal.

é uma espécie que se comporta
como secundária inicial, secundária tardia, passando a
clímax ou espécie clímax exigente de luz.

é uma essência parcialmente
esciófila no estágio juvenil e heliófila no estágio adulto.

espécie rara, que
desenvolve-se no interior da floresta primária,
regenerando-se preferencialmente em clareiras com
menos de 60 m ou bordas de mata, em presença de luz,
mas apresenta grande agressividade na vegetação
secundária: em capoeirões e na floresta secundária;

Porte:

Grupo sucessional:

Exigência lumínica

Características sociológicas:

Flores:

Fruto:

Semente:

:

2
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podendo também ser igualmente encontrada com
espécie pioneira na vegetação 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.

ocorre em diversas
formações florestais brasileiras; Característica das
Florestas Semidecíduas e menos freqüente na Floresta
Ombrófila Densa como a Pluvial da Costa Atlântica.
Encontrada nas matas mais secas, de Minas Gerais ao
Rio Grande do Sul. No Estado de São Paulo é freqüente,
embora pouco abundante, em todo o domínio da Floresta
Estacional Semidecidual e Floresta Pluvial e na Floresta
Estacional Decidual, nas formações Montana e Baixo-
Montana. Também ocorre, mas é rara na Região
Nordeste, nos campos da Serra da Mantiqueira, em
Minas gerais e no Cerradão e nas matas de galerias, em
ambientes mais secos do bioma Cerrado

corre principalmente em solos profundos como
os encontrados nos vales e planícies aluviais e
preferencialmente nos úmidos, mas bem drenados e
com textura argilosa a areno-argilosa. Solos rasos ou
com camadas de pedras e áreas de lençol freático
superficial não são favoráveis ao seu desenvolvimento.

O período de
maturação dos frutos é longo, permanecendo os frutos
verdes nas árvores por 11 meses.

os frutos de
cedro apresentam mudança de coloração, passando da
cor verde para marrom-esverdeado a marrom-claro no

estágio de maturidade fisiológica das sementes, que
ocorrem 2 a 3 semanas antes da deiscência (abertura)
natural.

O momento ideal de colheita situa-se entre 30
e 32 semanas após a antese, quando a umidade dos
frutos e sementes decresceu para níveis mais baixos e a
extração das sementes é facilitada.

os frutos devem
ser colhidos diretamente da árvore antes de iniciarem a
abertura natural, pois, caso contrário, a semente será
levada pelo vento.

após a coleta, levar os frutos para secagem
ao sol, em ambiente seco e ventilado, para completar a
abertura e liberação das sementes. Após extração da
semente do fruto, secá-las à sombra. A liberação total
das sementes é feita pela agitação dos frutos. Ocorre
uma grande produção de sementes chochas, que devem
ser separadas das sementes boas, assim como as
sementes com indício do broca, fungo, ou cortada. A

contém de 14.700 a
56.818 sementes. 1 Kg de frutos tem cerca de 64 g de
semente.

não há
necessidade.

Sementes
or todoxas, to le rantes à dessecação e ao
armazenamento em temperaturas baixas (até -18ºC). O
armazenamento de sementes de cedro em ambiente frio
é mais indicado do que em ambiente não controlado ou
secos. A câmara fria se mostrou eficiente para o
armazenamento de sementes de cedro, por doze meses,
acondicionadas em embalagem de vidro transparente e
fechado hemerticamente, com teor de água de 10%.
Com este mesmo teor de umidade as sementes
conservadas no interior dos frutos fechados, em sacos
de algodão, mantêm a sua qualidade fisiológica por seis
meses.Acâmara seca não é eficiente na conservação de
sementes de cedro, mesmo por um período de seis
meses. É recomendável armazenar imediatamente após
a extração para evitar desidratação demasiada das
sementes. A embalagem mais recomendada é a
impermeável.

Regiões fitoecológicas:

Maturação das sementes e frutos:

Colheita e Manejo das Sementes:

Secagem:

Número de sementes por quilo:

Tratamento para superação da dormência:

Longevidade e armazenamento:

Germinação em laboratório:

Sistema sexual:

Vetor de Polinização:

Floração:

Frutificação:

Idade reprodutiva:

Dispersão de frutos e sementes:

é uma planta hermafrodita, porém a
fecundação é cruzada e o mecanismo que favorece a
alogamia é o amadurecimento das flores femininas e
masculinas em períodos distintos, ou monóica,
apresentando flores unissexuais por aborto.

é polinizado basicamente por
maripozas e abelhas.

de agosto a dezembro, em Minas Gerais; de
setembro a janeiro, no Paraná e em São Paulo; de
outubro a fevereiro, na Bahia; de janeiro a março, no
Espírito Santo; de agosto a outubro no Rio de Janeiro.

os frutos amadurecem durante os meses
de abril a novembro com a árvore totalmente desfolhada:
de maio a julho, em Minas Gerais; de junho a julho, no
Espírito Santo; de junho a setembro, em São Paulo; de
junho a agosto, no Rio de Janeiro.

o processo reprodutivo inicia entre
10 e 15 anos de idade, em plantios.

a dispersão se dá
pela queda das sementes no solo, dentro do fruto ou pela
ação do vento.

s
sementes recém-beneficiadas apresentam grau de
umidade inicial de 22,9%, após secagem, as sementes
chegam a apresentar umidade de 9,7%.

as sementes
apresentaram maior velocidade de germinação sob
temperatura de 30°C e foram favorecidas pela presença
de luz constante. O substrato sobre vermiculita
proporcionou a maior porcentagem de plântulas normais

Solos: o

Biologia Reprodutiva e Fenologia

A dispersão de sementes de cedro ocorre
imediatamente após a mudança da coloração dos frutos,
dificultando a previsão da colheita baseada apenas neste
parâmetro.

Produção de Sementes

Para cada árvore, foi estimada uma
produção anual superior a 5.000 frutos, e uma árvore
isolada pode produzir cerca de 1.500 frutos com mais de
60.000 sementes férteis.
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(48%) e o maior índice de velocidade de germinação.

recomenda-se colocar as sementes
primeiramente na sementeira (caixa com areia
peneirada) e depois efetuar a repicagem para sacos de
polietileno com dimensões mínimas de 20cm de altura e
7cm de diâmetro, ou em tubetes de polipropileno de 200
cm³. O plantio direto na terra pode “melar” a semente.

com início entre 5 a 30 dias,
até 75 dias após a semeadura.

é bastante variável, entre 35
a 95%. Em condições de laboratório, com lotes de alta
qualidade, germina em média 60%.

o transplante para embalagens
individuais deve ser efetuado 4 a 6 semanas após a
germinação, quando as plântulas apresentarem 2 a 3
folhas.

as mudas atingem porte
adequado para plantio definitivo cerca de 3 a 6 meses
após a semeadura, quando atingem 20 cm de altura.

o desenvolvimento das
plantas no campo é extremamente variável, podendo
atingir menos de 1,5 m de altura em 2 anos ou de 3 a 4 m
de altura aos 2 anos de idade.
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Missouri Botanical Garden's VAST (V cular Trópicos)

Semeadura:

Período de germinação:

Faculdade germinativa:

Repicagem:

Tempo total em viveiro:

Crescimento no campo:

A broca-do-cedro ( Zeller) é a praga
mais comum, causando limitações para seu cultivo, pois
ainda não foi encontrada uma solução eficaz para seu
controle. Os ataques ocorrem em viveiros, plantios ou
regeneração natural, danificando as gemas apicais,
levando ao desenvolvimento arbustiforme ou matando a
planta. De modo geral, os sucessivos ataques aos
ponteiros paralisam o desenvolvimento do cedro. O
controle da broca-do-cedro é muito difícil, mas pode-se
tentar os seguintes métodos: físico (armadilha luminosa
no início da estação chuvosa), cultural (eliminação das
mudas atacadas no viveiro, poda dos ramos atacados no
campo e evitar plantios puros a pleno sol) e biológico
(utilizar parasitóides de ovos e lagartas,
sp e , respectivamente).
Também podem ser utilizados alguns produtos à base de

, e
, desde que aplicados antes que as lagartas

penetrem nos ramos. São citadas na literatura outras
pragas menos danosas, tais como ácaros, o coleóptero

, o lepidóptero ,
a coleobroca , o homóptero

sp e besouros da Família Scolytidae.

- Longhi, R. A.
PortoAlegre. L&PM. 1995. 176 p. Il.

- Backes, P. & Irgang B.

. Clube da Árvore -
Instituto Souza Cruz. 1a edição - 2002.

- Davide, A. C.; Faria, J. M. R.; Botelho, S. A. 1995.
. Belo Horizonte,

MG. CEMIG/UFLA, Lavras. 41p.:il.

- Publicação - Souza Cruz - 2º
Edição - 1997.

- as .

Hypsipyla grandella

Trichogramma
Hypomicrogaster hypsipylae

Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana Bacillus
thuringiensis

Oncideres dejeani Antaeotricha dissimilis
Diploschema rotundicolle

Freysuila

Livro das Árvores: Árvores e Arvoretas do
Sul.

Árvores do Sul. Guia de
Identificação e Interesse Ecológico - As principais
espécies nativas sul-brasileiras

Propagação de Espécies Florestais

"Reflorestar é Preservar"

Espécies arbóreas
brasileiras.

Espécies Florestais Brasileiras.
Recomendações silviculturais, potencialidades e uso da
madeira.

Árvores Brasileiras: manual de identificação
e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil.

Classificação fisiológica de
sementes de espécies florestais quanto à capacidade de
armazenamento.

Cedrela
fissilis Revista Brasileira de Sementes

Cedrela fissilis Revista Brasileira de
Sementes

Sementes e Mudas de Árvores
Tropicais Instituto Florestal

Essências
Florestais Nativas de Ocorrência no Estado de São
Paulo, Informações Técnicas Sobre: Sementes, Grupo
Ecológico, Fenologia e Produção de Mudas. Instituto de
Botânica e Fundação Florestal

-

IF - Série Registros

Produção de Mudas

Pragas
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1 NOTA TÉCNICA DE SEMENTES FLORESTAIS DA REDE
MATA ATLÂNTICA DE SEMENTES FLORESTAIS DOS ESTADOS
DO RJ-ES-BA: CEDRO ROSA.

As Notas Técnicas de Sementes Florestais são produzidas
pela Rede Mata Atlântica de Sementes Florestais - RIOESBA.

Equipe Responsável

Contato:

Maria Célia Peixoto, Fatima C. M. Piña-Rodrigues, Juliana Müller
Freire, Tiago Böer Breier, Luciano Lopes Reis, Érika Nogueira,
Vanessa Kunz, André Luís Fonseca dos Santos, Samuel
Rabello Neto, Paulo César de Oliveira.
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Http://www.if.ufrrj.br/rioesba/
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