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RESUMO

A necessidade de se encontrar urn substituto para a
laranja, afectada pela gomose (Phythophtora sp.), foi a
causa prdxima do interesse pela cultura do anancis [Ananas
comosus (L.) Mert, variedade Smoot Cayenne], nos Agores,
a partir de 1864. Pore'm, tratando-se de uma cultura que
apreciava cama quente e u m solo rico em matdria orgrinica, a camada superficial dos incultos, designada localmente por cdeivaa, passou a ser considerada, cmjuntamente
com a ramada de incenso (Pittosporum undulatuun Vent),
o seu substrato preferido. Mas em virtude dos grandes
incentivos dados h lavoura, os inctrltos t&n sido transformados em pastagem artificial e, consequentemente, vai
sendo reduzida a &ea susceptive1 de fornecer crleivax
Corn o pensamento de que a actividade sossobraria se
ntZo fosse encontrada uma altemativa vidvel h tdcnica
cultural traditional, que dispensasse o material orgdnico
referido, desenvolvemos estudos utilizando outros materiais
locais disponiveis, como aparas e serradura de rnadeira,
pedra pomes, bagacina preta e areia, aZe'm de estilhas de
ramadas de incelzso (Pittosporurn undulatum Vent), cripto-
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mtria [Criptomeria japonim (L. F.) D. Don] e banksia
(Banksia integrihlia Lef)
0 conhecimento que tinhamos da ttcnica tradicional
de cultura, pela qua1 se considerava, nu cama da cultura,
e a partir do fundo do tabuleiro da estufa, tr&s camadas
de material orgbnico (ramada de incenso, d e i v a ~e serradura de madeira), intercaladas com tr&s camadas de terra,
constituiu o dnico fundamento dos estudos entiio desencadeados.
Apoiados, analiticamente, pelo Laboratdrio Quimico
Rebelo da Silva e Centro de Pedotogia Tropical do Instituto Superior de Agronomia, chegdmos h conclusiio de
que a lenha de ramada de incenso (Pittosponun undulatum
Vent) se afigurava ser, em virtude das suas caracteristicas
fisico-quimicas, o melhor dos materiais orgcinicos ensaiados.
0 s materiais minerais submetidos a estudo, tendo
como camadas subjacentes ramada de incenso (Pittosporum
undulatum Vent), transformada em estilhas, e/ou aparas
e serradura de madeira, fertilizadas ou niio, conforme os
casos, poderiio, tambim, constituir alternativas a encarar.
A bagacina preta, por ser mais rica em P, Ca, Mg, Fe e Ti
e absorver mais calor do que os outros dois materiais
(pedra pomes e areia), t preferida.

1 Subordinada ao titulo cc&mposi@io Mineral do Anan& em
Estufa, nos A~oress foi apresmtada no VI Col6quio r&ado,
em Setembro de 1984 em Montpelier, sob o patrocinio do dnternational Asswiation for the Optimization of Plant Nutrition, uma
comiunica@io de qrue resultou um artigo cientifico a publicar num
dos pr6ximos n b e r o s d a t a revista. Tmta-se de urn estudo e l a b
rado por n6s pr6prius em colabora&o w m os ,engenheiros agr6n o m , M. A. C. Fragoso e L. A. B. Ferreira, invastigador.ss da Esta@io
Agmn6mica Nacional e Direc@bGeral ck Agricultma, respectiva-

W e .

ABSTRACT
The need to find a substitute for the orange affected
by the Phythophtora sp. was the near cause for the
interest in the pineapple crop in the Azores after 1864.
This was, however, a crop which demanded a warm bed
and a soil rich in organic matter. I t was, thus, the superficial layer of wild fields, locally designated as deivan
which, together with the branches o f wood (Pittosporum
undulahun Vent), was considered its favorite substractum.
But, due to the great incentives given to agriculture, the
wild fields have been transformed into artificial pasture
and the area capable of yielding deiva), is, consequently
being reduced.
W e could then expect the end o f this activity in case
we did not find a feasible alternative to the traditional
cultural technique which would dispense the above mentioned organic material. W e decided to undertake studies
using other available local materials such as wood shavings
and saw-dust, pomestones, black gravel and sand, besides
shavings o f branches of wood plants such as Pittosprum
undulatum Vent, Criptomeria japonica (L. F.) D. Don and
Banksia integnfolia Lef l.
The knowledge we possessed of the traditional technique of this crop constituted the only basis for the studies

Under the title uComposi@o Mineral do Anan& em Estufa,
nos A g ~ r e swas
~ presented during the VI Confemce that took
plae in September 1984 at Montpelier, under the auspices of
International Association for the Optimization of Plant Nutrition
a scientific artiole to be published in the next numbers of this
serial. It is a study prepared by ourselves with the participation
of agricultural mgineers, M. A. C. Fragoso and L.A. B. Ferreira,
researchers of uEsta@io Agron6mim Nacionab and uDirsc~~GeraJ
de Agricultura~,respectivdy.
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which were carried out at the time. I n the crop bed there
were three layers of organic material (branches of wood
plants, deivas and sawdust), starting from the bottom of
the tray alternating with three layers of soil.
With the support of the aLaboratdrio Quimico Rebelo
da SiZva,, and of the d e n t r o de Pedologia Tropicalw of
the dnstituto Superior de Agronomia>,, we arrived at the
conclusion that the best of the organic materials used
was the branch of wood plant (Pittospom undulatwn
Vent) because of its physical and chemical characteristics.
Other possible alternatives are the mineral materials
submitted to study wich have as subjacent layers the
branches of wood plant (Pittosporum mdulatum Vent)
transformed into shavings and/or wood shavings and
saw-dust, fertilized or not, depending on the case. The
prefered alternative is the black gravel for being rich in
P, Ca, Mg, Fe and Ti and for absorving more heat than
the other two materials (pomestones and sand).

A explora~50econ61nica da cultslra do anands (Ananassa sativus Lindl), que hP mais de 120 mas se pratica
no Arquirpdlago dos Apres, mais pamiculamente na ilha
de S. Miguel, sob cobertura de vidro, resultou dos sucessos
obtidos na experimenta@o inicialmente conduzida por
Jos6 Bensatide, Manuel Botebo Gusmao e seus sucessors.
A necessidade de se encontrar urn substitute para a laranja,
proveniente de pomares de citrinos jd afectados pela
d m n ~ ada gomose (Phyth~phtorasp.), foi a causa pr6xima
da procura de urn produto agricola que preenchesse a
lacuna deixlada por esse fruto no circuit0 comercial de
exporta@io, principalmente orientado para o mercado in&.
Por a n a l e f a corn o que se verificava em outras culturas conduzidas sob condi&x artificiais em a 1 3 p spaises
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europeus com tradigiio em culturas de estufa, foi reconhecido, desde logo, que o solo devia dosear elevadas quantidades de material orgwco que obstasse a que a planta
do ananas sofresse de carencias nutricioaais ao longo do
seu ciclo cultural.
Considerado que os terrenos incultos podiam fornecer
os materiais org&nicos desejados, de que resultaria, n5o
somente a sua valoriza@io, como at6 o aproveitamento de
materiais locais disponiveis, foi, ent50, encarada a utiliza@io da manta superficial desses terrenos e da ramada
do incenso (Pittosporum undulatum Vent), proveniente da
explora@io, em regime de talhadio, de matas dessa esp6cie
que se tinham instalado, espontan-ente,
nos solos cobertos de lava vulc&nica (cbiscoitoss).
Afinada a tkcnim cultural resultante dos ensinamentos
colhidos ao fim de v&rios anos de cultura, constituiu-se
uma nova classe profissiond, charnada de deiveirosa que,
a solicita@o dos chefes de cultura (estufeiros), passaram a
abastecer as respectivas exploragks de deivam e de ramada
de hcenso (Pittosporum undulatum Vent).
Pordm, devido ao poder de adapta~iiodo agricultor
a~orianoA3 novas exig8ncias dos mercados, e merc6 dos
grandes incentives dados k lavoura, uma nova era aparece
nas actividades agrarias. Assim, a partir de 1940, tudo se
conjuga para que os incultos sejam transformados em
pastagem artificial, seguindo-se a sua consequente explorag80 por gad0 bovino leiteiro. E,ent80, que surge o controverso problema de resemr ou n80, para a extracs5o
de deivas~,uma supeficie de incultos cuja area total
chegasse para fazer face As exighcias da cultura do ananas.
Perante tails perspeetivas os Servi~os Agricolas lmais,
~onscientesdos reflexm que poderiam advir para a economia regional, hnwram as bases de wna investiga@o aplicada que visava estudar as possibilidades de substituir
a d e i v a ~por outros materiais locais, se possivel corn vantagens econ6micas.
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Criadas as condi@es estruturais minimas, fomos,
entgo, incumbidos de promover a instala@o dos prirneiros
ensaios de prospec@o. Assk e na esperanp de que os
desperdicios orgihicos, subprodutos das explorag6es agricolas e da serra@o de madeiras, conjuntamente com as
ramadas de incenso (Pittosporum undulatum Vent), pudessem constituir materiais susceptiveis de substituirem a
deiva~,p a s s h o s a incorpora-10s nas camas da cultura,
cujo comportarnento era urn dos principais aspectos a
estudar.
Constatandose, no entretanto, que ngo se dispunha
de rneios laboratoriais locais apetrechados para acompanharem analiticamente os ensaios em curso, logo nos aperc e h o s que o recurso a institui~bescontinentais constituia
a linica alternativa vihvel. Estabelecidos contactos com o
Laborat6rio Quimico Agricola Rebelo da Silva e com
o Centro de Pedologia Tropical, corn quem, dois arms mais
tarde, assinAmos urn acordo de cooperac$io, obtivemos o
apoio pretendido. Surge, entgo, o primeiro projecto, em
colabora~gocom o Laboratoiro Quimico Rebelo da Silva,
sob o titulo cccultura do Ananzis. Estudo de Substitui$io
da Leivam, de que C autora a Eng." Agrbnoma M. A. C.
Fragoso, sendo n6s pr6prios co-autores.

2.

EVOLU@iO DA CULTURA
2.1. Processo cldssico adoptado nu ilha de S. Miguel
2.1.l. Prepara@o das camas

A cultura do ananhs, explorada economicamate na
ilha de S. Miguel em estufa de vidro desde 1864, depois
de passada a fase experimental que permitiu que fosse
generalimda m a t6cnica cultural avancada para a kpoca,
continua a pesar na balanp comercial da RegiFio. Passando

ANANAS EM ESTUFA NOS ACORES

por varias crises, em regra coincidentes com as guerras
mundiais que contrariavam a exporta~tiodo seu fruto para
os mercados europeus, onde era apreciado e distinguido
do proveniente das culturas praticadas ao ar lime nas
regiks tropicais, conseguiu resistir a todas as vicissitudes,
mercC da persistencia dos empresiu-ios ligados ii actividade
que, na esperansa de dias melhores, teimavam em manter
e m explora@io cerca de 75 hectares cobertos de vidro,
abrangendo 3 465 estufas.
Verificado, desde os primeiros ensaios, que se tratava
de urna cultura que apreciava cama quente na fase da
instala@o, a incorpora~iio, nos ccaterrosm, de materiais
vegetais no estado verde que produzissem calor por fermenta~iio,foi, desde logo, considerada m a pratica necessgria.
Passou-se, entgo, a aceitar, como tCcnica cultural mais
consentihea com as necessidades da cultura, quer em
temperaturas, quer em elsmentos nutritivos, a incorpora@o nos ccaterros>, de ramada da espCcie (Pittosporum
undulatum Vent), e de ccleivas,,. Estes materiais orghicos,
alCm de imprimirem ao terreno elevasiio de temperatura
e um adequado nivel de fertilidade, tern uma nitida influencia nas suas carecteristicas fisicas, com reflexos no seu
arejamento e drenagem. 0 s matos ou ccleivasa na quase
totalidade constituidas por queir6 [Calluma vulgaris (L.)
Hull], urze (Erica azorica Holchst), tamujo (Myrsine africam L.), musgiio (Sphagnum compactum Mitten), e muitas
outras espkcies, como fetos [Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
e outros], etc., podem ser utilizados em fresco ou depois
de sofrerem uma ligeira fementa@o em ~cpalame,,, ou
ainda depois de completamente fermentados em meda
("palames) preparada, para o efeito, no exterior. Alguns
produtores prefemn-na em fresco, com o argument0 de
que, pek fermenta~iio,se perdem elementos nutritivos e
grande parte do calor Zibertado, factores favor&vleis B cultura. Outros, porkm, preferem a &iva de palamen, quando
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a cultura 6 iniciada no veriio, e a <<leivanfresca, quando 6
iniciada no inverno.
A ramada de incenso ou denha, (Pittospovum udtrZatum Vent), assim como a serradura e as aparas de madeira, siio materiais tarnb6m usados c m o componentes
das camas quentes referidas. Estes dois ixltimos v i s a
melhorar a estrutura do terreno e o primeiro a favorecer
a eleva~gode temperatura do uaterro,, (3M0° C) e, sobretudo, fornecer os principais elementos nutritivos de que
a planta carece.
Com base nos resultados obtidos na experimentag%o
que oientzimos nas estufas da entiio Estago Agr6ria de
Ponta Delgada, a maioria dos produtores procuram reduzir
a quantidade de cdeiva~ou mesmo, n8o consider&-la,dado
que a sua utilizagiio origina encargos elevados, pois, al6m
do seu custo, exige o recurso a mais mPo-de-obra aquando
da sua incorpora~iionos ccaterros>>.
2.1.2. Condu@o da cultura

A selecgiio rigorosa do plantio, por forma a assegurar
uma produg80 homogknea, no respeitante a tamanho e
forma dos frutos, 6 prktica corrente. Resume-se, para
efeitos de propaga@o vegetativa, e m recorrer a rizomas
(cctocas~)das plantas miies que, em culturas anteriores,
niio foram eliminadas por terem produzido frutos de boas
caracteristicas.

A planta destinada a frutifim 6, em regra, obtida
por abrolhamento da ~tocm>,realizado em cama quente
ou, mais rmamente, prcrv6m dos rebentos das plantas
m k s que, durante o seu ciclo vegetativo, se formam na
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axila das folhas 'da base. A preparaggo do rizoma que se
destina B obten@o de novo plantio consiste no manque
dla planta que produziu urn bom fruto, sua desfolha e
extrac@o, por corte, da parte terminal correspondente
B base do pedhculo. As cctmasn assira obtidas, corn 12 a
20 cm de cornprimento, devem ser imediatamente postas
a abrolhar.
A composi@o m8dia dos ccaterros~,segundo as tCcnicas
traditional e m o d e m para abrolhamento das t o w , C a
constante dos quadros 1 e 2.
As quantidades dos materiais a incluir nas camas sSio
calcul'adas tendo por base as .doses a incorporar por
c&io?>, ou seja o espaso compreendido entre cada dois
suportes sucessivos da cobertura (cerca de 9 mZ).Conhecido
o nl'unero de vSios da estufa determina-se facilmente o
volume. total dos componentes nmessdrios.
Num crateno tradicionab a cama 6 preparada a partir
do fundo do canteiro da estufa, do seguinte modo:
1." camada -Ramada de insenso (Pittosporum undulaturn Vent), distribufda no fundo do
canteiro, depois de retirada toda a terra
resultante da decornposi*~ dos materiais usados na cultura antecedente;
2." camada -3 cm de altura de terra, proveniente da
superficie do solo que serviu de suporte
B cultura anterior;
3 ." camada -ccleivan (cerca de 10-20cm de altura) ;
4." camada - Serradura de madeira;

5." camada -Terra sobrante proveniente .da zona da
ramada de lenha e cdeiva>>,decompostas
durante o ciclo cultural da cultura antecedente.
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0 uso da serradura depende da Cpom do lano. Assim,
nas culturas iniciadas d.urante o inverno C pratica corrente a sua incorpora@io nos <<aterras>>.
Segundo a nova tkcnica cultural a uleivan n5o C usada
el em sua substitui~~o,
6 considerada ramoda de incenso
transfomada em ,estilhas, serradura e/ou aparas de madeira e a terra deixada pela cultura anterior. Tianto as
estilhas c m o metade da serradura mencionadas s5o incorporadas no solo, corn o recurso a enxadas rotativas de
motocultor, aquando da sua mobilba@io. A serradura
sobrante C espalhada em carnada continua sobre 'o solo
mobilizado para que, no sezl interior, tal c m o no aterro
traditional, sejam colomdas as cctocas~que ir5o abrolhar.
As gtocas~,assim dispostas no farelo, umas ao lado das
outras em linhas paraI!elas, sio posteriormente cobertas
com u m a cannada .de terna de oerca de 10 cm de espessura,
oscilando la sua densidade ~entre25 a 30 por m2.
QUADRO 1
Composi@a do raterro tradicional~para abrolhamento de cctocasa

Por v& de estufa (9 mz)
I

Materiais

RarlxIdas de incemo
(Pirtosporum unduZatum Vent) 50 mIha
Serradzura de meira
9 oestcus
~Leiva,
10 aestos
Terra sobrante
16 testa
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QUADRO 2
Composi@o do caterron segundo a nova t&mica
para abrolhamento de atocasu

1 Por viio de estufa (9 mz)1
Materiais

Ramadas & iuinm
(Pittospomm undulaturn Vent)
Sen-adwa de mstdekm
Aparas de maideira
Terra sobmte

6
9
4

16

Preparada a estufa para abrolhamento, 6 fechada, procedendo-se, daf para o futuro, a regas semanais ou de 15
em 15 dias, conforme a (esta@io do ano e o estado de secura
dos materiais incorporados no aterro.
Doseando o volume de Apa de acordo c m as conveni6ncias, um estufeiro experimentado consegue manter a
temperatura cia cama entre valores de 30 e 40" C. Urn m&s
a
ap6s a coloca@o das tocas no aterro estas comeabrolhar e as opera@es a pnaticar durante os cinco meses
subsequentes resumem-se, para regulaqiio da temperatura
interior, a caia@es da c' ode vidro e B abertura das
janelas (<calboios~).
As mondas, para elimina~iiodas ervas
que surgem, s%o cuidados a atender, para que as novas
plantas (<<brolho,)possam crescer livremente.
Passados 6 meses as novos propiigulas vegetativos
atingem cerca de 30 cm, momento em que podem ser
e transp1.antados para outra
destacados da <<tom-m%en
estu£a, cujo ccaterro, j6 foli previamente prepamdo. Cada
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cctoca, produz 3-4 ~brolhos>>,
dos quais se ~e~eccionam
cerca de 2.
2.1.2.3. Prepara@o da planta
Antes da transplantag50 da planta de <<brolho>>
torna-se
essencial proceder ao corte das suas raizes e a desfolha
da base do caule, operago que favorece a emiss5o de
novas raizes que asseguram a absor@o dos elementos
nutritivos e consequente assimilag50 das novas plantas.
Preparado o plantio da forma acima descrita, procede-se a planta@o manual, em quadrado, no campasso
de 27,5 x 27,5 cm, para o que os trabalhadores se munem
de um utensilio chamado plantador.
A fim de que seja assegurada .uma uniformiza@o da
zona
cultura, as plantas mais robustas s8o destinadas
da estufa mais f r h e htimida, isto 6, c m condigBes mais
desfavoraveis ao seu crescirnento.
Ap6s a planta@io do c<brolhoa,as opera~Besculturais
resumem-se a mondas e regas, sempre que necessArio.
As regas, a principio mais abundantes e frequentes,
destinam-se a favorecer a fermenta@io, com consequente
elevagzo de temperatma do solo, o que penmite um melhor
e mais rapido enrataimento das plantas. Durante esta fase
procura-se criar, no interior da estufa, temperaturas elevadas e elevados vdores de humidade.
Para .se contrariar a ac@o diiecta dos raios solares
sobre as plantas procede-se ti caiag8o dos vidros da cobertura c o n leite de cal, operag50 que normalmente se inicia
a partir de Janeiro at6 Outubro, mCs a partir do qua1 se
torna necessario lava-10s se, no entretanto, a agua das
chuvas n5o promover essa lavagem.
Ap6s 5-6 mesa de cultura consideram-se as plantas
prontas a serem transplantadas para o lugar definitivo.
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2.1.2.4. Planta@io para produ@o
Nesta fase o ciclo cultural dura cerca de 12 meses.
Embora G o muito frequentemente, pelos inconvenientes que resultam dessa pratica, utiliza-se a ccplanta de
ladosm, que C o plantio proveniente de rebentos formados
na axila das folhas da base.
SHo lapontados como inconvenientes do recurso a
aplanta de lado,, o facto de os frutos resultantes nHo apresentarem as caracteristicas dos obtidos, a partir do plantio
proveniente do c<brolho~,
e o facto de originar ciclos culturais mais longos.
A plant~@iodefinitiva difere da phantta@o de ccbrolhon
apenas no compasso usado. Todas as outras praticas sHo
identicas, desde a prepara~godo plantio at6 A dos caterross.
R a ~ ase econocmizar aleiva~,a maioria dos produtores
usa o chamado ccaterro a vala~,que C uma modifica@o
do ccaterro tradicionaln. Para o efeito C aberta uma vala,
com wca de 25 cm de largura, onde depois 6 colocada a
ccleiva~que, de seguida, C coberta com uma mistura de
terra e anateriais vegetais triturados, com composi@io identica B dos c<aterrosmodernom.
Com Q recurso a planta de 10-12 meses de idade
procede-se ii plmta@o em quadrado no compasso de
0,55 x 0,55 m.
Nas culturas conduzidas segundo a nova tkcnica cultural, constitui prhtica comum .incorpo~ar-se,como fertiliz,a@io de fundo, 125 grs/an2 de adubo 7 : 14 : 14.
Terminada a plantagiio, regas frequentes e abundantes,
salvo durante a fumigasPo e antes da flora@o, assim como
uma monda m u d , sPo ouidados a obcservar.
A firn de se incentivar o desenvolvimento vegetativo
e favoxcer a frutifica@o, 6 recomendavel aplioar, na altura
da monda, 150grs/m2 de sulfato de amdnio e, apds a
fumiga@o e na axila da primeira folha, 15 grs/iplanta de
sulfato de potissio.
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Uma das praticas importantes a ter em aten~iioC a
caiagiio dos vidros com kite de cal, que tem por objectivo
principal evitar a queimadura dm folhas; as aplica@es
variam com a kpoca do ano, sendo mais frequentes durante
a Primavera e o Veriio, isto 6, quando a intensidade lurninosa 6 maior. Nos Ineses de menor intensidade de radiag50
solar, ma-se cal mais diluida, havendo, em alguns casos,
necessidade de a retirar, por lavagem.
A furniga@io, com vista a indu@o da florasZio, ocorre
em regra 5 la 6 meses & p i s da plantag80 definitiva. Por
este process0 consegue-se uma florasiio antecipada e simultgnea. I2 uma operas50 que se resume B queima de materiais vegetais, corm faparas & mmadeira, folhas de banandra
secas, palha de feijiio, ervas secas, ramada de criptomCria
[Cryptomeria japonica (L. F.) D. Don], usando-se, para o
efeito, latas onde os materiais siio postos a arder, colocadas no pwseio central da estufa.
0 n h e r o de maplicac$jes de fumo, variavel consoante
a 6poca do ano, pale ir de 8 a 20. Nas manhiis seguintes a
cada aplica@o as estufas s5o abertas e as latas retiradas,
para, d'e n o o , serem preparadas para outra fumigagIo.
Terminado o tratamento, procede-se, kediatamente, a
rega. Se C feito durante o inverno, passados 8 dias
sobre o liltimo Eumo, repetem-se 6-8 fumiga@es.
A experi6ncia aconselha que, durante o inverno e apds
a fumigasiio, se for realizada durante o Outono/Iuverno, a
estufa seja mantida fechada; e aberta, se ela for efectuada
durante a Primaveralver~io.
0 laparecimento das primeiras infloresdncias verifica-se, consoante a kpoca do ano, 35 a 90 dias ap6s a
aplica~iiodo dtimo b o . Aplicado e m Nmmbro, verifica-se 90 dias depois, ao passo que em Janeiro surge 50
dias depois; no period0 de Fevereiro a Abril, 40 a 45 dias
depois, enquato os fumos de Abril a Setembro provocam
£lorag50 ao fim de 35 a 40 &as.

-
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Quando os frutos atingem ceroa de metade do seu
desenvolvimento, d pratica normal suprimir-se o meristema
central da coroa, usando-se, para o efeito, uma espatula
de madeira. Evita-se, assirn, que as coroas cresCam demasiado, de mod0 a afectarem a forma e o aspect0 do fruto.
Em 6 ~ ~ de
x 5menos intrnsi!da.de lumimsa e desde
que o &senvolvimento seja grade, o corte das extrernidades das folhas favoreoe a incidhcia da luz sobre o fruto
e, consequentemate, o seu amadurecimento n o d .
Seguidas todas as praticas referidas, consegue-se q m
os frutos in?ick.m o s m arnaduneciazento 11-12 meses depois
de realizada a planta~iiodefinitiva. Porkm, o gmu de maturag50 mak aconsekavd v b a c o d o r ~se
~ ltrata
~ do Invemo
ou Verso.
A fim de se evitar a exsuda@o de sumo no fruto
maduro, o que p d e afectar a sua preserva@o e comequente vdur comercial, 6 recomendavel suspender as regas
u m mts antes de se iniciar a colheita.
2.1.2.S. Tratamentos f itossanitdrios

0 ananas an estufa 6 atacado pdas cochonilhas
Pseudococcus bromeliae, Diapsis bromeliae e Aspdotus
bromeliae, que t b que ser cumbatidas, em virtude de
impedirem a sua comercializa~50 em oertos mercados
estrangeiros. Nestas circunstbncias, os frutos destinados a
esses mercados tern que ser suhetidos a inspec@o fitopatolbgica, que os rejdta qtlando se apresentam afectados.
A barata americana (Periplaneta americana) e o grilo
dos campos (Acheta campestris L.) sHo outros insectos que
podem afactar a apresmtqHo do fruto.
2.2. Nova tdmica cultural recomendada

Consid,erados alguns materiais locais susceptiveis de
substituirem a d e i v a ~usada nos ensaios como testernunha,
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submeteram-se a estudo comparativo molhos de ramada
das espkcies vegetais de Criptomeria japonica (L.F.) D. Don,
Pittosporum undulatum Vert, e Banksia integrifolia Lef.
Assim, distribuidos numa primeira camada, considerou-se
de interesse, para fins de estudo, cobri-la sucessivamente
per outras constituidas por aparas de madeira e areia ou
aparas de madeira e terra, de forma a, conforme os casos,
serem incorporados, por cada 9 m2 de tabuleiro de estufa,
50 molhos de ramada (90 kgs), 20 cestos de aparas de
madeira (120 kgs), 16 cestos de areia (1 100 kgs) ou 16 cestos
de terra (1000 kgs).
Noutros ensaios a ramada foi substituida por ulna
tinica camada de 45 oestos de aparas de madeira, fernentadas ou nZo (270 kgs), coberta por 16 cestos de areia
(1 100 kgs) ou 16 cestos de bagacina preta (1000 kgs). Em
outros ensaios ainda, 0s 50 molhos de lenha de ramada
(90kgs) foram substituidos por m a primeira camada
ccmstiltuildia por 70 m&m de ramada (126 kgs) transformados am estilhas, c0bert.a por 16 cestos de areia (1 100
kgs), ou 16 cestos de bagacina preta (1 000 kgs) ou 16
cestos de terra (1 000 kgs). Nestes ljltimos dois casos intercalou-se, entre a camada de le&a triturada e os materiais
minerais, uma carnada de 10 cestos de aparas de madeira
fermentadas cru n5o (60 kgs).
A fim de se estudar a influkncia, no comportamento
da cultura, do volume de aparas de madeira, em dois
ensaios considerou-se a incorpora@o, por cada 9m2, de
20 cestos em vez de 40 cestos deste material orgihico.
Nos casos em que se utilizaram aparas de madeira foram-be adicionados, por cada 9 tm2, 0,500 kgs de sulfato de
am6nio ou de cianamida cAlcica e 0,600 kgs de superfosfato
de cal ou de fosfato de Thomaz.
Em qualquer dos casos efectuou-se, 4 meses ap6s a
planta~iio,uma fertilizaGo de cobertura B base de, por
9 mZ,4 kgs dseadubo (12 :24 : 8) ou 9 kgs de nitrophoska
and (12 : 12 : 17 : 1 2 Mg).
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0 s resultados obtidos, ao fim de 12-14 meses de cultura, em termos de produ@o, est8o registados no quadro 3.
Neste quadro estiio, tamb6m, inscritas as produg6es mkdias
obtidas por planta nos casos em que se usaram, apenas,
lenha de ramada em molhos, d e i v a ~e terra e lenha de
ramada em estilhas e areia, sem qualquer adi~8ode fertilizantes, quer rn h d o , qum em cobertura.
32 de salientar que a condu@5o da cuItura, em termos
de frequ&nciade regas, volume de 6gua por rega, ensombramento da estufa por caia@o da cobertura e mondas
manuais, diferiu da tkcnica tradicional para as novas tCcnicas descritas.
Corn base nos resultados da experimenta@o referida
e atendendo a premupante escassez de m8o-de-obra qualificada para trabalhar na cultura, o recurso 21 ctleiva)>apenas
se justifica quando, porventura, exista falta de terra para
a prepara~Bo de urn novo <<aterros.N8o havendo este
condicionalismo, a incorporac;8o de 20 cestos de aparas
de madeira (120 kgs) e 50 molhos de r m a d a de incenso
(Pittosporum undulaturn Vent) (90 kgs) transformados em
estilhas, por cada parcela de solo de 9 m2 deixada pela
cultura anterior, constitui pr6tica aconselh6vel. A inclusBo
de serradura de madeira em vez de aparas de madeira
e o uso de 70 molhos de ramada de inoenso (Pittospomrn
uduZaturn Vent) em estilhas (126 kgs), sem a adi@ de
outros materiais, foi outra tkcnica que conduziu a resultados convincentes. 0 uso dos materiais referidos implica
o recurso a motocultores mmunidosde enxadas rotativas,
que facilitam a sua mistura corn a terra dos caterrom,
deixada pelas culturas antecedentes.
Para refor~aro fundo de fertilidade das carnas assim
preparadas recomenda-se, tambkm, a incorpora@o, B plantac$Zo sobre a superficie do solo, de cerca de 2 kgs/9 m2
de urn adubo composto (7 : 14 : 14) e 4 meses depois, em
cobertura, 2 kgs/9m2 de sulfato de am6nio.

QUADRO 3

Materiais por talhco de 9 m2
Materiais minerais

Materiais orgdnicos
Ramada de lenha

Leiva

Molhos

Cesto

(..I

Terra

Areia

Cesto

Cesto

Cesto

( . .)

(....)

( : :)

.

Fertilizante
kgs
(cobertura)

Cascalho

50
50
50

Produ~iio
me'dia
7or planta

4,O (12-248)

-

4,O (12-248)
4,O (12-24-8)

70

7

-

4,0
9,O
9,O
9,O
9,O

70
70

* - Fermentadas

. - 1 cesto = 15 kgs
.. - 1 cesto=25kgs

... - 1 cesto =

6kgs

(Nitrophoska Azul
(Nitrophoska Azul
(Nitrophoska Azul
(Nitrophoska Azul
(Nitrophoska Azul

A)
A)
A)
A)
A)

.... - 1 cesto = 6 0 kgs
: : - 1 msto = 68 kgs
V - 1 cesto = 62 kgs
A

- Nitrophoska Azul

(12 : 12 : 17 : 1 2 Mg)
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3.

CARACTERf STICAS DOS MATERIAIS ENSAIADOS
3.1. Materiais de natureza mineral

A areia, bagacina preta e pedra p m e s foram os nateriais de natureza mineral ensaiados, de mod0 a que,
cobrindo uma primeira camada de material orgiinico suced h e o de calor e elementos fertilizantes, constituissem
uma segunda camada de suporte das plantas.
De acordo com os resultados das an61ises realizadas
no Centro de Pedologia do Instituto Superior de Agronomia
(ISA), registados no quadro 4, a bagacina negra 6 mais rica
eim P, Ca, Mg, Fe e Ti do que a areia e a pedra pomes,
sendo, por6m, mais pobre em K, Na, Al, Mn e Si; verificou-se, tambkm, que absorve mais calor que os outrcrs

Q u m o4
Produtos minerais uttlizados nu cultura do anantis em estufa

Produtos
minerais

si 0,
Al, 0,
F2 0 8
Ti O2
Mn 0
p2 0 5

Cao
Mg 0
Na, 0
K
20
H2O

Pedra pomes

Areia de ribeira
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dois materiais. Por outro lado, constatou-se que a pedra
pomes e a areia retgm maior quantidade de agua do que
a bagacina.
3.2. Materiais de natureza orgdnica

0 que a seguir se afirma baseia-se no quadro 5, onde
est5o registados os dados analiticos reportados ao material seco a 100"C.
1. 0 teor de matdria orghica 6 da mesma ordem de
grandeza. Quanto ao grau de humidifica(;iio pode
diuer-se que todos os materiais (cdeivan), incenso,
banksia, aparas e serradura de criptom6riaJ tern a
mesmla potenoialidade como fomecedores de calor.

Dado o fraco tear de N das aparas e serradura de
criptolmCria, relativamente a banksia, B deivas e
sobretudo ao incenso (o que se traduz pela elevada
raz2io C/N dos dois primeiros materiais sm compara~iiocom os outros tr&s),C neoesshria a aplica(;Ho
de urn complemento de adubo azotado no caso das
aparas e serradura, para que a sua decmposi@o
se processe em condi@es favordveis.
3. No que respeita ao seu possivel papel camo fertiliuante, o incenso mostrou-se c m o o melhor material fornecedor dos macronutrientes doseados (apresenta os mais elevados temes de N, P, K, Ca e Mg),
seguindo-se-ke a (deiva,>) e a banksia, que se
aproximarn bastante entre si (a aleiva, com urn
pouco mais de N, P e Mg, mas nitidamente menos
K e Ca); as aparas e a serradura de madeira, tamb6m n&o se mostram favoraveis a este respeito,
pois os teores dos elementos referidos s5o bastante
baixos.

QUADRO 5

Materiais org&nicos utilizados na cultwa do anads em estufa*

Materiais

Yumidade
em % do
material
no estado
natural
--

1

Resultados expressos em % do material seco em estufa

Matdria N
mineral total

Da Oe

atal

Ca 0
rm HCI

Grau
de
humif icqi7.0

84,l

4s

18,2

12,o

16,3

237

10,5

312

17,9

4s

Agra-os
a colabora@o pmtada pelo Centro de Pedologia Tropical (Institute Supenior de Agronomia) que,
por deferencia do seu director, Prof. Doutor R. Pinto Ricardo, analisou os materiais minerais orglinicos cujos
resultados constarn dos quadros 4 e 5.
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A c<leiva>>
constitui uma componente da vegeta@o
climax, que ainda resta em S. Miguel, regionahate designada por amatos. Em geral esta muito degradada e confinada As zonas mais elevadas da ilha, com clima do tipo A
(clima super-himdo). Praticslznente encontra-se apenas no
maciso vulc&nico das Sete Cidades, no macigo vulchico
do Fogo (ou maci~ode Agua de Pau) e na zona montanhosa do leste, desenvolvendo-se sobretudo acima da altitude de 500m, mas podendo descer at6 cerca dos 300 m,
em locais de declives muito acentuados.
Se em algumas areas 6 dvo de certa protecgio (como
suoede no Perimetro Florestal), na maior parte das areas,
onde ainda morre o <<mato,,esta sujeito it exploragio intensiva de <deiva,>,o que determina a decapita~iodos solos.
EstA sendo frequente, a l h disso, a progressiva substit u i ~ odesta vegeta~io primitiva por povoamentos de
criptomkria e at6 mesmo por prados artificiais.
Segundo Sjijgreen (1973), o mato, pertencente a comunidade Juniperiqn brevifoliae, apresenta manchas com
constitui~iomais proxima do respective climax; onde a
degradasio se tem feito sentir menos 6 a leste da Lagm
do Fogo e Serra da Tronqueira. Nessas areas, a formagio
ainda continua a apresentar, tipicamente, os tr&s andares
vegetativos que lhe sio caracteristicos; no extracto arboreo,
alias sempre com fraca representagio, as espkies mais
tipicas sio o cedro das ilhas [Juniperus brevifolia (Seub)
Antoine], o louro da terra [Laurus azorica (Seub) Franco]
e o azevinho (Ilex perado Ait spp. azorica Tuttin); o extracto
mbustivo 6 dominado por queir6 [Calluna vulgaris (L.)
Hull], urze (Erica azorica Holchst, ex. Seub), silvas (Rubus
spp.), tamujo (Myrsine afyicam L.), folhado (Viburnum
timus L.) e uva-da-serra (Vaccinum Cylindraceum Sm), e
no extracto herbkeo que constitui a c<kivas as plantas
mais abundantes e representativas sio gramineas de viirias
esp6cies (nomeadamente dos g6neros Danthonia, Poa,
Holcus, Deschampsia, Agrostis, Antoxanthum e Nardus,
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ccmusgSioa [Sphag~rumcompacturn Mitten e Rhacomitrium
lanuginosum (Hedw) Bred], ccmusgo~[Sellanigella Kraussiana (G. H m ) , A. Braun] e fetos [Preridium aquilinum
(L.) Kuhn e outros].
A extrac~gode ccleivas, LXLI dos componentes da manta
vegetal que reveste a superficie do solo dos incultos, constitui uma pratica depauperadora desses solos, pois ao
desproteg&los sujeita-os aos fenbmenos da erosHo resultantes da ac$io conjugada das ohuvas, ventos, radiago
solar e varia~6esbruscas de temperatura.
A experiencia obtida ao longo dois anos indica que,
nas condicbes edafo-ecoll6gicas destas ilhas, o solo, m a vez
desprotegido, demora, pelo menos, cinco anos a revestir-se
. Este f act0 demonstra
de vegetaGo espontiinea (crleiva~)
que, alkm de urn problerna tbnico, existe urn aspect0
econ6mico a considlerar; assim urn prado, permanente
instalado em terrenos de altitude at6 700 metros, produzindo uma mddia de 6 000 unidades forrageiras/ha, conduz,
durante esse periodo, aos precos referidos a 1983, valorizando a unidade fmageira a 1$00, a urn rendimento bmto
da ordern dos 210 contodha, contra 25 contos/ha para o
mesmo tempo, no caso do iniculto submetido a explora@o
de c<leivas.
3.3. Materiais substitutos da deivaw

Considerando que a mnada de incenso (Pittosporum
undulatum Vent) e 0s subprodutos resultantes da explora~iiodas matas, como aparas e semadura de madeira,
podern substituir com vantagens tdcnica e econbmica, a
cdeiva~,valorizando, por outro lado, aquele material, que
crace nms zonas pledregc4sa.s (<<biscoitos~),
on&, para a l h
de incenso explorado em regime de talhadio, outra esptcie
arb6rea n5o C aconseIh&vel, entendemos que m ordenamento agricola elaborado com base no conhecimento agro-ecologico dos solos poderia promover a cria@o das poten-
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cialidades indispensaveis B solu@io definitiva do problema.
Acresce ainda que o emprego desses materiais na cultura
do ananas contrariaria a prhtica da extrac@io de deivax e,
consequentemente, da terra que a acompanha, factos que
contribuem para a degradaeo acelerada dos solos de onde
deriva.

4.

ASPECTOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA CULTURA

0 ananas representa cerca de 2% do Produto Interno
Bruto dos Asores e cerca de 3,5% da ilha de S. Miguel,
atingindo a sua produs50 u m valor anual da ordem dos
duzentos e setenta mil contos. Ocupando cerca de 500
trabalhadores especializados (estufeiros) e 120 trabalhadores niio especializados (eventuais), interessa a cerca de
600 empms6~iosagricohs. A m5o-de-obra (~:upada
na cultma
representa 1,570 da popula@o activa da ilha de S. Miguel,
o que corresponde a cerca de 2% da popda@o activa no
sector prirnario dos Apms e a cerca de 37% da popul a ~ 5 ono sector primiirio da ilha de S. Miguel.

5.

RESULTADOS OBTIDOS E SUA APRECIACAO

A introdusgo de outros materiais em substituis50 da
d e i v a ~parece nHo afectar as caracteristicas de vegetaeo
e frutificag50 da planta, quer no concernente ao desenvolvimento foliar, quer nas caracteristicas qdmicas e organo16pticas dos frutos obtidos. 0 mesmo se poderP referir
quanto B dura@io do ciclo cultural.
A compara@o dos resultados das anQlises dos materiais tradicionais, como aleiva), e rarnada de incenso
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(Pittosporum undulaturn Vent), com a serradura e aparas
de madeira, permite concluir o seguinte:

0 teor de mattria orgdnica C da mesma ordem de
grandeza, assim como o grau de humifica@o. Esta
constataggo permite afirmar que todos os materiais
orgilnicos referidos t&m a mesma potencialidade
como fornecedores de oalor;
Dado o fraco teor de N das aparas e serradura de
criptom6riaJ relativamente a banksia, a <<leiva~
e
sobretudo ao incenso (o que se traduz pela elevada
raziio C/N dos dois primeiros materiais em comparago com os outros trbs), C necesshia a aplicas2o de um camplemento de adubo azotado no
caso das aparas e serradura, para que a sua decomposi~iose f a ~ aem condi~besfavorheis;
No que respeita ao seu possivel papel como fertilizante, o incenso mostra-se como o melhor material
fornecedor dos macronutrientes doseados (apresenta 0s mais elevados teores de N, P, K, Ca e Mg),
seguindo-se-lhe a <<leiva>>
e a banksia, que se aproxirnam bastante entre si (a <(leiva~
com um pouco
mais de N, P e Mg, mas nitidamente menos K e Ca);
as aparas e a serradura tambkm nHo se mostram
favorQveis a este respeito, pois os teores dos elementos rekridos s8o bastante baixos.
De uma forma geral, os resultados obtidos parecem
permitir afirmar que o incenso e a banksia sHo bons substitutos da deivan, produzindo efeitos semelhantes. Tendo
em aten~Hoa grande diferensa quanto humidade mtre
a cdeiva,, por um lado, e o incenso e a banksia, por outro
(84% contra 18-16%), se a deiva,, for usada nas estufas
sem uma prkvia secagem at6 teores de humidade da mesma
ordem dos 18-1640, tera que ser aplicada em quantidades
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muito maiores para prodmir a mesanos efeitos do incenso
e da banksia.
0 s resultados obtidos permitern, portanto, confirmar
as observa@es ja feitas, isto 6, que o incenso (Pittosporum
undulatum Vent) tern urna ac@o semelhante a da deivaa
e que o uso de aparas de madeira, colmo material componente das camas, inplica a necessidade de se incorporar,
em mistura corn as mesmas, ciaamida calcica ou sulfato
de amBnio e urn adubo fosfatado.
0 quadro 3 mostra que, com excep@o do substracto
composto de, em primeira camada, 8 cestos de ramada de
incenso moida (Pittosporum undulatum Vent), coberta
sucessivamente por uma camada de 10 cestos de aparas
de madeira fermentadas e uma camada de 16 cestos de
terra de estufa, que permitiu upla produ@o media, polr
planta, de 1,435kgs, em todos os restantes ccaterrosn, corn
as composi@es referidas, a produ@o m&dia, por planta,
foi superior a 1,456 kgs, produ@io mkdia, por planta, obtida
no a t m o testemunha.

A lenha de ramada de incenso (Pittosporum undulatum
Vent) C considerada entre os materiais orgtinicos ensaiados
o que melhores caracteristicas fisico-quimicas oferece. Aldm
disso, pode substituir corn vantagens econ6micas a cleiva~,
pois em vez de dosear 84% de agua contern apenas 18%;
esta circunstihcia permite coacluir que 1 kg de lenha com
18% de agua custa 3830 e que 1 kg de leiva, referida a
mesma percentagem de agua, custa 3$60, ou seja, C $30
mais cara (pre~osreferidos a 1983).
0 aumento da quantidade de lenha de ramada de
i n c e m a incorporar por ha de superficie coberta de estufa,
de 100 t para cerca de 185 t, contribuiria para contrariar
o depauperamento dos ccatemos~em terra, a que a nova
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tCcnica cultural conduz, quando se usam quantidades inkriores desse material. Neste caso a incorpora@o, de quatro
em quatro anos, de 250 toneladas de leiva por ha torna-se
necessaria.
Como vantagern dessa alteraggo libertar-se-iam cerca
de 300 ha de inculto, que poderiam ser arroteados e transforrnados em prado permanente ou mata, desde que id2nt i ~ asuperficie refmsasse a ja coberta de incenso (Pittosporum undulaturn Vent). Isto significa que, para se fazer
face As necessidades dos 75 ha de cultura (plantio e fruta),
seria necessh-io submeter a explora@o, em regime de
talhadio, cerca de 750 ha da referida espkie arbbrea.
A incorpora~iio,nos <<aterros~,
de maiores quantidades
de ramada de incenso teria, tambem, catno vantagem,
reduzir os efeitos nefastos provocados pelos nem6todos
na cultura. Esta circunstAncia deve-se ao facto dessa
ramada provir da parte aCrea das plantas que, por isso,
niio t6m contact0 cam o sollo e, por consequ&cia, com os
nematodes de que 6 portador.
0 s materiais, como bagacina negra e areia de ribeira
ensaiados como materiais de suporte da cultura do anan&,
tendo c m o primeira carnadas subjacmtes ramada de
incenso triturada w niio e/ou aparas de madeira fertilizadas ou nHo, conforme os casos, poderiio constituir afternativas a encarar. A apara de madsira pode ser usada como
ixnico material, ou pode misturar-se com estilhas de ramada
de 3inaeaso. A este respleito, os mxdtados registados no
Quadro 3 s8o concludentes, podendo-se afirmar, quanto
As caracteristicas quimicas dos referidos materiais minerais, de que obtive~llosresultados, o seguinte (Quadro 4):
1. A bagacina negra 6 mais rica em P, Ca, Mg, Fe
e Ti do quc o outro material; C mais pobre em
K, Na, A1 e Si; quanto ao Mn, niio ha diferen~a
significativa;
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2. A areia retem maior quantidade de A g u a do que
a bagacina;

3. A bagacina absorve mais calor do que os outros
materiais, o que permite concluir ser a bagacina
o material mais favo-ravel.

No essential, as tCcnicas msaiadas foram didgadas
por nossa iniciativa e tornaram-se de USQ corrente, permitindo vencer uma das crises sucassivas a que t a n estedo
sujeita a cultura do anan&. AlCm disso constituem a base
para outras kvestiga@es, com o mkrito de, ao mesmo
tempo, apontarem o caminho a seguir cam vista a defesa
da ecologia insular.

CIRNCIAS EXACTAS

