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Resumo 
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a biomassa foliar forrageada e os níveis de forrageamento da 
formiga cortadeira Acromyrmex crassispinus sem utilizar o controle as formigas em mudas de 
Pinus taeda L. (Pinaceae) recém-plantadas. O experimento foi instalado em uma das áreas da 
Empresa Celulose Irani S/A no município de Ponte Serrada/SC. As avaliações foram realizadas no dia 
do plantio e aos 1, 5, 10, 15, 16, 104 e 218 dias após a instalação do experimento. A atividade externa 
de forrageamento ocorreu apenas no verão. A intensidade de dano após oito avaliações (218 dias) foi 
de 47,9065 g de biomassa foliar forrageada distribuída em uma frequência de 36 % de forragemento 
ocorrido no nível 1 (0 a 50% de forrageamento das acículas), 12 % no nível 2 (50,01 a 75%), 28 % no 
nível 3 (75,01 a 100%) e 24 % no nível 4 (100% de forrageamento das acículas mais o corte do 
meristema apical). 
Palavras-chave: Praga florestal; estação do ano; avaliação de dano. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os programas de controle para formigas cortadeiras da espécie Acromyrmex crassispinus na 
região Sul do Brasil são pouco fundamentados, tendo suas informações embasadas no controle do gênero 
Atta e aos danos causados em sua maioria à Eucalyptus spp.. Esta falta de informações sobre as melhores 
práticas de controle de formigas cortadeiras do gênero Acromyrmex spp. leva algumas empresas florestais 
de Santa Catarina, à repetição de padrões que não são adequados às infestações e às espécies de formigas 
cortadeiras que ocorrem neste Estado. Os resultados destas adaptações são o uso de doses excessivas de 
iscas granuladas e má distribuição de iscas nas quatro estações do ano. Entre as consequências destas 
ações há a deterioração das iscas, devido a precipitações constantes que ocorrem na região (BURATTO, 
2013). 

As formigas cortadeiras são chamadas de “cabeçudas”, “carregadeiras”, “saúvas” e “quenquéns”. 
São antigas conhecidas dos silvicultores, agricultores, técnicos e de pessoas comuns em países das 
Américas do Norte, Central e Sul (ANJOS et al., 1998). 

Segundo Antunes & Della Lucia (1999), as formigas cortadeiras são apontadas como as pragas 
mais importantes nos reflorestamentos de eucalipto e pinus em razão dos prejuízos que causam e de sua 
vasta ocorrência. 

As perdas causadas por formigas cortadeiras variam de acordo com a idade da planta e a 
intensidade do ataque. Em casos de ataques intensos e constantes, as perdas podem chegar a 100% da 
produção. Quando o ataque ocorre na fase inicial do plantio, as perdas podem ser irreversíveis (ANJOS et 
al., 1993). 

Considerando a idade e os parâmetros afetados da espécie atacada por formigas, Cantarelli et al. 
(2008) apresentam que existe uma redução significativa no desenvolvimento de plantas de Pinus taeda 
LINNAEUS (1758) atacadas por Acromyrmex spp.  durante os primeiros 02 anos de idade, afetando o 
diâmetro, a altura e o índice de produtividade. 

Um trabalho realizado por Nickele et al. (2012) no planalto catarinense determinou que os 
plantios iniciais de P. taeda que foram plantados sem a execução do controle a formigas cortadeiras, 
foram atacados naturalmente por Acromyrmex crassispinus nos primeiros 12 meses. Sendo esta espécie 



conhecida popularmente como “quenquém-de-cisco”, devido ao hábito de construir ninhos com montes 
de ciscos (DELLA LUCIA et al., 1993, GONÇALVES, 1961, MAYHÉ-NUNES, 1991 apud BURATTO 
et al., 2012). 

Pensando na época do ano Reis e Oliveira (2002) apresentaram que a atividade externa de 
forrageamento da Acromyrmex crassispinus em reflorestamento de P. taeda no município de Três 
Barras/SC, não foi constatada nos meses de junho a agosto de 2001 e sim no mês de setembro, com o seu 
auge em dezembro (verão).  

Tem-se como hipóteses deste trabalho que o dano inicial de formigas cortadeiras na região em 
que se localiza o município de Ponte Serrada – SC é expressivo somente na estação do verão e que a 
intensidade de forrageamento às mudas não é suficiente para que haja replantio. A outra hipótese seria o 
contrário desta. 

Foi realizado a avalição da quantidade de biomassa foliar forrageada (acículas mais meristema 
apical) pela formiga cortadeira da espécie Acromyrmex crassispinus na produção florestal de Pinus taeda 
no meio oeste catarinense. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 

O experimento foi instalado na Fazenda Marrecas da Empresa Celulose Irani S/A, no município 
de Ponte Serrada – S C, talhão MAR044I, com 2,11 ha de área com divisa a uma área de APP e a uma 
estrada vicinal. Não foi realizado controle prévio de formiga cortadeira (Figura 1). 

O talhão foi constituído por 1.666 plantas/ha, com espaçamento de 3 x 2 metros, totalizando 
3.516  mudas em todo o experimento. 

 

 
 

Figura 1. Indicação em ziguezague da área em que o experimento foi instalado no talhão MAR044I.  
 
Foram realizadas oito avaliações por caminhamento em todo talhão e em transecto de faixa de 3 

metros dentro da floresta natural na divisa do talhão levantando a porcentagem de dano causado por 
Acromyrmex crassispinus, aos 1, 5, 10, 15, 16, 104 e 218 dias após a instalação do experimento. Foram 
atribuídos níveis de dano causados por formiga cortadeira como: nível 1 (N1), onde as acículas das mudas 
foram forrageadas entre 0 a 50% do total de acículas presentes, nível 2 (N2) entre 51 a 75%, nível 3 (N3) 
entre 76 a 100% e nível 4 (N4) com 100 % de forrageamento das acículas mais o corte do meristema 
apical (Figura 2). 

 



 
 

Figura 2. Níveis de danos em que o experimento foi instalado no talhão MAR044I.  
 

Foram amostradas mudas sadias sem ataque a formiga cortadeira para a determinação da 
biomassa foliar seca média referencial por classe de diâmetro devido à variância ter sido inferior a 
variância da altura das mudas, enquanto que foi coletado o total de 25 mudas atacadas para a extração e 
determinação total da biomassa foliar seca remanescente. 

A diferença entre a biomassa foliar seca remanescente na muda atacada em relação à biomassa 
foliar seca média referencial por classe de diâmetro determinou a biomassa seca forrageada, enquanto que 
a soma da biomassa foliar seca remanescente e a biomassa seca forrageada da mudas atacadas determinou 
o total da biomassa foliar disponível nas mudas atacadas. 

A quantidade de nutrientes existente na biomassa foliar seca forrageada foi calculada através da 
multiplicação da biomassa foliar seca forrageada em relação à quantidade média de nutriente presente 
entre duas amostras analisadas, dividido pela quantidade de biomassa foliar presente na amostra 
analisada. 

A quantidade de nutriente presente nas duas amostras analisadas foi determinada pelo 
Laboratório de Ecologia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM através da análise 
química foliar da amostra A, composta por 273,28 g e da amostra B, composta por 639,07 g de biomassa 
foliar seca. 

Para formar a amostra A foram reunidas todas as biomassas foliares secas coletadas nos 
levantamentos de outono, inverno e primavera, enquanto que para formar a amostra B foram reunidas 
todas as biomassas secas coletadas no levantamento de verão. Com as amostras formadas seguiu-se para a 
análise química dos nutrientes. 

Estas amostras não foram formadas por estação do ano, porque de acordo com os testes 
estabelecidos e os equipamentos existentes no laboratório da UFSM, cada amostra deve ser enviada com 
200 a 300 gramas de biomassa foliar seca. 

Sendo assim, ao invés de retirar mais biomassa foliar do talhão a ser forrageada pela 
Acromyrmex spp., as amostras de outono, inverno e primavera foram reunidas obtendo uma análise 
química dos nutrientes para estas três estações, enquanto que as amostras de verão por terem somado 
639,07 gramas de biomassa foliar (superior a 200 g/300 g) obteve uma análise química dos nutrientes por 
estação de verão. 

Os nutrientes da biomassa foliar seca forrageada foram obtidos através do cálculo utilizando 
apenas os resultados das análises dos nutrientes existentes na amostra B (verão), pois foi no verão que 
houve o forrageamento da Acromyrmex crassispinus em P. taeda. 

Para esta análise química foliar, o laboratório da UFSM utilizou o método Kjeldahl para 
mensurar o nitrogênio (N), a espectrometria visível para o fósforo (P) e boro (B), a turbidimetria para 
enxofre (S), e a espectrofotometria de absorção atômica para potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), 
cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn). Ainda, os teores totais foram expressos no material 
seco a 70°C. 



Os dados climáticos utilizados foram temperatura, precipitação e geada da estação meteorológica 
485 localizada em Ponte Serrada – SC, do Centro de Informações de Recursos Ambientais de 
Hidrometeorologia de Santa Catarina – CIRAM, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina – EPAGRI. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Ao analisarmos as temperaturas, precipitações e geadas registradas pela estação meteorológica 
nos 218 dias de estudo, o mês de julho/2013 foi o mês que apresentou a condição de tempo mais severa 
para que houvesse a presença e/ou atividade externa da Acromyrmex crassispinus no talhão de produção 
MAR044I. Neste mês foi registrada a temperatura média mensal mínima (11,39 °C), a segunda 
precipitação média mensal (3,27 mm) mais próxima da mínima (2,09 mm) e a ocorrência de oito geadas. 

Já o mês de janeiro/2014 foi o mês que apresentou a condição de tempo mais favorável nos 218 
dias de estudo para que houvesse a presença e/ou atividade externa da Acromyrmex crassispinus no talhão 
de produção MAR044I. Neste mês foi registrada a temperatura média mensal máxima (19 °C), a segunda 
precipitação média mensal (8,40 mm) mais próxima da máxima (9,58 mm) e sem a ocorrência de geada 
(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Dados climáticos da área em que o experimento foi instalado no talhão MAR044I.  

 
Relacionando a condição de tempo severo (mais frio, pouca chuva e muita geada) e favorável 

(mais quente, muita chuva e sem geada) versus à presença e/ou a atividade externa da Acromyrmex 
crassispinus no talhão de produção MAR044I, este experimento demonstrou que a condição de tempo 
favorável para registrar a presença e o forrageamento da Acromyrmex crassispinus no cultivo de P. taeda 
no meio oeste de Santa Catarina foi o mês de janeiro/2014 (verão), pois nos 218 dias de monitoramento 
que iniciou em junho/outono e encerrou em janeiro/verão apenas neste mês foi registrada a presença de 
apenas um formigueiro da Acromyrmex crassispinus forrageando 25 mudas. 

Esta pouca atividade externa de formigas em janeiro, pode ser explicada pelo fato de que a 
proporção de castas estava favorável às operárias que são menores e na sua maior parte permanecem no 
interior dos formigueiros, enquanto que em fevereiro, março e abril, esta relação foi favorável às 
operárias maiores que têm a função de forragear (REIS & OLIVEIRA, 2002). 

Isto demonstra a necessidade de maior conhecimento científico da biologia e do comportamento 
da Acromyrmex crassispinus em P. taeda no meio oeste de Santa Catarina, pois a condição do tempo 
revelou ser uma variável importante para que o gestor florestal tome a decisão correta entre controlar ou 
não esta formiga que pode estar ou não na condição de praga. 

Ainda, em contrapartida com Reis & Oliveira (2002) que registrou atividade externa de 
forrageamento da Acromyrmex crassispinus em reflorestamento de P. taeda localizado em Três 
Barras/SC nos meses de setembro/2001, tendo o seu auge em dezembro e reduzindo em janeiro/2002, não 
tendo sido constatada a atividade nos meses entre junho a agosto de 2001, este experimento registrou a 
atividade externa de forrageamento da Acromyrmex crassispinus em reflorestamento de P. taeda 
localizado em Ponte Serrada/SC teve o seu auge em janeiro/2014, não tendo sido constatada a atividade 
nos meses entre junho a dezembro do ano de 2013. 



Por fim, em contrapartida com Nickele et al. (2012) que registrou o ataque natural da 
Acromyrmex crassispinus nos 12 primeiros meses pós-plantio de P. taeda, plantado em fevereiro/2007 no 
município de Rio Negrinho/SC e em março/2007 no município de Três Barras/SC, sem controle contra 
formigas, sendo maior os ataques nos primeiros meses seguido de ataques mais intenso durante os 
primeiros 30 dias, este experimento registrou o ataque  de Acromyrmex crassispinus apenas no 8º mês 
pós-plantio de P. taeda, plantado em junho/2013 no município de Ponte Serrada/SC, sem controle contra 
formigas, sendo isento os ataques nos primeiros meses após o plantio mesmo durante os primeiros 30 
dias.  

A densidade de formigueiros da espécie Acromyrmex crassispinus por estação do ano foi de 
apenas um formigueiro na estação de verão. 

Em paralelo com Nickele et al. (2009) que registrou em média, 1,54 formigueiros de 
Acromyrmex crassispinus por hectare onde foram amostrados 3 ha por tratamento, a uma concentração de 
70,59 % de formigueiros na classe de tamanho I (até 30 cm de diâmetro) presente em P. taeda, recém-
plantado (até 3 anos de idade) sem o controle a formiga cortadeira no município de Rio Negrinho/SC, e 
ainda, que registrou em média 6,83 formigueiros de Acromyrmex crassispinus por hectare, a uma 
concentração de 79,76% de formigueiros na classe de tamanho I, presente em P. taeda, recém-plantado 
(até 3 anos de idade) sem o controle a formiga cortadeira no município de Três Barras/SC, este 
experimento registrou 0,47 formigueiro (1 formigueiro em 2,11 hectares) de Acromyrmex crassispinus 
por hectare, a uma concentração de 100 % de formigueiros na classe de tamanho I, presente em P. taeda, 
recém-plantado (até 218 dias de idade) sem o controle a formiga cortadeira no município de Ponte 
Serrada/SC, à uma distância de 351 km de Rio Negrinho e 224 km Três Barras. 

Em paralelo com Buratto (2013) que registrou em média 0,94 formigueiros de Acromyrmex 
crassispinus por hectare menor que 01 m² de área aparente de cisco em P. taeda, recém-plantado com o 
controle a formiga cortadeira no município de São Cristóvão do Sul/SC, este experimento registrou 0,47 
formigueiros de Acromyrmex crassispinus por hectare com 0,09 m² de área de cisco em P. taeda, recém-
plantado (até 218 dias de idade) sem o controle a formiga cortadeira no município de Ponte Serrada/SC, a 
uma distância de 212 km de São Cristóvão do Sul/SC. 

Em paralelo com Reis (2012) que registrou em média 03 formigueiros de Acromyrmex 
crassispinus por hectare, a uma concentração de 100 % de formigueiros na classe de tamanho I (até 30 cm 
de diâmetro), presente em P. taeda, recém-plantado sem o controle a formiga cortadeira a partir do 15 º 
mês, este experimento registrou a presença de apenas um formigueiro de Acromyrmex crassispinus em 
2,11 hectares, a uma concentração de 100 % de formigueiros na classe de tamanho I, presente em P. 
taeda, recém-plantado sem o controle a formiga cortadeira a partir do 8 º mês no município de Ponte 
Serrada/SC, à uma distância de 218 km de São Mateus do Sul/PR. 

Ainda em paralelo com Reis (2012) que registrou a dificuldade para detectar os formigueiros 
iniciais da Acromyrmex crassispinus em P. taeda, pois provavelmente no verão os formigueiros estavam 
incipientes oriundos da revoada que ocorreu na primavera, mas que devido ao tamanho reduzido, não 
foram localizados, este experimento registrou a mesma dificuldade para detectar os formigueiros iniciais 
da Acromyrmex crassispinus em P. taeda. 

Inspirado em Gallo et al. (2002), Costa et al. (2008), Sossai et al. (2005), Cantarelli et al. (2006), 
Pinto (2006) e Reis et al. (2011), que demonstraram a viabilidade do monitoramento contínuo através da 
amostragem – com amostras e/ou transectos – ao ponto de correlacionarem a eficiência da amostragem 
próxima ao censo, conclui-se que o censo aplicado no talhão de produção florestal MAR044I quando 
visto como uma amostragem representando 1,07 % da área total da fazenda Marrecas (196,75 hectares), 
gerou resultados iniciais do monitoramento contínuo – como por exemplo, a necessidade de aplicar 
somente 0,45 g de formicida granulado disposto em micro-porta-iscas à base de sulfluramida na 
concentração de 0,3 % i.a. no 8 mês pós-plantio – que quando extrapolados poderiam ser a referência 
técnica a ser seguida pelo gestor florestal para aplicar a quantidade correta de formicida reduzindo assim 
os custos e a exposição humana e ambiental ao inseticida. 

Isto quer dizer que se a empresa aplicar a técnica de monitoramento de colônias em seus plantios 
futuros como ferramenta operacional do manejo integrado de pragas (MIP) de controle às formigas 
cortadeiras, ao longo do tempo, a mesma terá informações importantes sobre a infestação média de suas 
fazendas, a época de revoada e ocorrência e a presença de formigas entre outros. 



Buratto et al. (2012) avaliando as formigas cortadeiras pertencentes ao gênero Acromyrmex spp. 
(Hymenoptera: Formicidae) entre janeiro a junho de 2010 no município de Anita Garibaldi/SC, 
determinou a ocorrência deste gênero com e sem controle químico bem como os danos causados por essas 
formigas em áreas de plantio de P. taeda na região Sul do Brasil, tudo isto devido a esta determinação ser 
escassa cientificamente, constatou a ocorrência de formigas das espécies Acromyrmex crassispinus 
FOREL (1909) e Acromyrmex heyeri FOREL (1899) bem como os danos totais médios por hectare foram 
causados às mudas no máximo de 3,0 % no 35º dia e de 5,38 % no 63º dia de avaliação, sendo que os 
controles às formigas podem ser diminuídos se forem levados em consideração época do plantio, 
densidade dos formigueiros e porcentagem de danos causados às mudas. 

A quantidade de biomassa foliar forrageada por estação do ano foi de 47,9065 g de biomassa de 
P. taeda, na estação de verão, numa reboleira de mudas atacadas que ocuparam uma área de 150 m² de 
forrageamento. Sendo que, a maior distância entre o formigueiro e uma muda forrageada foi de 14 m. 

Em paralelo com Ukan et al. (2013) que registrou o consumo médio, de 103,12 g de folhas de 
Eucalyptus grandis por formigueiros adultos de Atta sexdens rubropilosa, e de 14,28 g das mesmas folhas 
por formigueiros jovens da mesma formiga, este experimento registrou o consumo de 47,9065 g de 
acículas mais meristema apical de P. taeda por apenas um formigueiro jovem da Acromyrmex 
crassispinus. 

Ainda, em paralelo com Ukan et al. (2013) que desconsiderando as estações do ano em 
laboratório com a formiga Atta sexdens rubropilosa estimou o consumo médio anual de 900 g 
consumidas por formigueiros adultos e 124 g consumidas por formigueiros jovens, através do consumo 
médio registrado em 42 dias, este experimento considerando as estações do ano a campo estimou o 
consumo anual de aproximadamente 1,16 kg (365 dias no ano dividido por 15 dias de consumo 
multiplicado por 47,9065), através do consumo de 47,9065 g registrado em 15 dias de forrageamento. 

Em paralelo com Blanton e Ewel (1985) que registraram a preferência da Atta cephalotes em 
forragear 17 das 332 espécies de plantas disponíveis – a uma taxa de herbivoria de 87,9 cm² da área foliar 
da Manihot esculenta, 14,7 cm² da área foliar da vegetação secundária não modificada, 21,4 cm² da área 
foliar da vegetação secundária com sucessão limitada e 6,8 cm² da área foliar da vegetação secundária 
enriquecida com propágulos, o equivalente a 0,3 % da área foliar total da monocultura e 0,03 % em 
média, da área foliar dos ecossistemas complexos – este experimento registrou a preferência de 
Acromyrmex crassispinus em forragear apenas a monocultura do P. taeda versus o transecto da floresta 
natural amostrada, forrageando 0,71 % do total das mudas plantadas (25 mudas forrageadas no total de 
3,516 mil mudas plantadas), a uma taxa de 47,9065 g de biomassa foliar, o equivalente a 69,62 % da 
biomassa total foliar disponível nas mudas atacadas (68,81 g, soma de 47,9065 g da biomassa forrageada 
mais 20,90 da biomassa seca remanescente). 

No mesmo sentido em paralelo com Pérez et al. (2011) que registrou a preferência da 
Acromyrmex lobicornis em forragear Pinus ponderosa e Pinus contorta mais do que Pseudotsuga 
menziesii (Pinaceae) e Austrocedrus chilensis (Cupressaceae) no norte da patagônia, Argentina, sendo o 
P. contorta o mais preferido em relação ao P. ponderosa – este experimento registrou a preferência da 
Acromyrmex crassispinus em forragear apenas a monocultura do P. taeda. 

Agora com Blanton e Ewel (1985), Wetterer (1995) e Pérez et al. (2011), todos estudioso da taxa 
de herbivoria de Atta spp., neste experimento o comportamento da Acromyrmex crassispinus contradiz 
com a alta diversidade e baixa herbivoria da Atta cephalotes e Atta colombica quando expostas 
simultaneamente a monocultura e a floresta natural. Assim, esta contradição nos faz inferir a necessidade 
de levantar o conhecimento científico da biologia e do comportamento da Acromyrmex crassispinus em 
P. taeda no meio oeste de Santa Catarina, pois a condição de especificidade do controle existente desta 
espécie revelou ser uma variável importante para que o gestor florestal tome a decisão correta entre 
controlar ou não esta formiga que pode estar ou não na condição de praga, ao invés de simplesmente 
generalizar o controle existente no gênero Atta spp. para a espécie Acromyrmex crassispinus. 

Vieira et al. (2008)  registraram os níveis de herbivoria através de uma classificação como pouco 
predada (até duas folhas), parcialmente predada (três a cinco folhas), muito predada (mais de cinco 
folhas, ramos e ápices danificados) e totalmente predadas (sem folhas e com ramos arrancados), e 
corroborando com Reis et al. (2011) que registrou os níveis de forrageamento da Acromyrmex 
crassispinus em P. taeda através da classificação, como, N1: 50%, N2: 75%, N3: 100% e N4: 100% de 
desfolha, incluindo o corte do meristema apical, este experimento registrou os níveis de herbivoria através 



da adaptação da classificação de Reis et al. (2011), como, nível 1 (1 a 50% de forrageamento das 
acículas), nível 2 (50,01 a 75%), nível 3 (75,01 a 100%) e nível 4 (100% de forrageamento das acículas 
mais o corte do meristema apical), a qual se demonstrou mais indicada para planejar e executar a 
metodologia proposta trabalhando com as acículas do P. taeda. 

Ao levantar a frequência de forrageamento das mudas atacadas por níveis de forrageamento, 
conforme o N1, N2, N3 e N4 os resultados obtidos foram registrados na tabela 1. 

 
Tabela 1. Frequência de forrageamento das mudas atacadas por níveis de forrageamento 

Tratamentos Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

N1 9 36 

N2 3 12 

N3 12 48 

N4 1 4 

 
 
Apesar de Zanuncio (1993) apud Timofeiczyk (1998) ter registrado que a desfolha decorrente do 

ataque de formigas cortadeiras ocorre do ápice para a base da árvore, e contribuindo com Nickele (2008) 
que ao monitorar o ataque das Acromyrmex crassispinus nas mudas de P. taeda observou que os ataques 
tiveram início na parte basal das plantas podendo chegar ao ápice, este experimento registrou que 60 % da 
desfolha decorrente do ataque da Acromyrmex crassispinus ocorreu da base para o ápice nas mudas de P. 
taeda após 218 dias pós-plantio. 

Contribuindo com Reis et al. (2011) que mensurou a intensidade do dano da desfolha artificial 
versus o incremento de diâmetro e altura das mudas de P. taeda ao longo do tempo, e com Nickele (2008) 
que demonstrou que as mudas de P. taeda que sofreram desfolha superior a 50% por Acromyrmex 
crassispinus aos 30 dias idade pós-plantio tem o seu crescimento em diâmetro e altura afetados, enquanto 
que as mudas que sofreram desfolha total morreram, bem como com Moore et al. (1988) apud Vieira et 
al. (2008) que registrou que uma herbivoria impacta na sobrevivência e no crescimento inicial das 
plântulas de acordo com o lugar, a espécie, o ano e a estação do clima, este experimento se monitorado ao 
longo do tempo poderá mensurar a intensidade do dano da desfolha natural de Acromyrmex crassispinus 
versus o incremento de diâmetro e altura das árvores de P. taeda com 13 anos de idade. 

Ainda, 36 % das mudas (n = 9) de P. taeda atacadas por Acromyrmex crassispinus foram 
forrageadas no nível 1, enquanto 12 % (n = 3) no nível 2, 48 % (n = 12) foram no nível 3 e 4 % (n = 1) no 
nível 4. Dentre as 25 mudas forrageadas, 10 mudas morreram por terem tido o seu meristema apical 
cortado, ou seja, cerca de 40 % das mudas atacadas, o equivalente a 0,28 % do total das mudas plantadas 
(10 dividido por 3,516 mil mudas plantadas), morreram pela forrageamento de apenas um formigueiro 
jovem que forrageou por 15 dias. 

Ainda, as 10 mudas que morreram por terem tido o seu meristema apical cortado estavam 
distribuídas entre os níveis de forrageamento, como: 1 das 10 mudas mortas estava presente no nível 2, 3  
estavam presentes no nível 3 e as 6 restantes  estavam presentes no nível 4. 

A quantidade de nutrientes existente na biomassa foliar seca das 438 mudas amostradas, 12,46 % 
da população de 3,516 mil mudas plantadas, bem como a quantidade de nutrientes existente na biomassa 
foliar seca forrageada registradas neste experimento. 

Foram forrageados 7,48 % de cada nutriente bem como do total de todos os nutrientes existentes 
na amostra B. Sendo que, desta percentagem, foram forrageados e destinados ao consumo do fungo 
simbionte presente no formigueiro de Acromyrmex crassispinus, 95,51 % de macronutrientes (54,96 % do 
nitrogênio, 4,01 % do fósforo, 24,63 % do potássio, 6,56 % do cálcio, 3,31 % do magnésio, 2,05 % do 
enxofre) e 4,49 % de micronutrientes (0,08 % do boro, 0,03 % do cobre, 2,42 % do ferro, 1,84 % do 
manganês e 0,12 % do zinco). 

Utilizando a quantidade de cada nutriente bem como o total de nutriente existente nas amostras 
(A + B), para estimar a quantidade de nutrientes existente na população de mudas plantadas, foram 
registrados 318,93 g kg-¹ do nitrogênio, 25,93 g kg-¹ do fósforo, 129,72 g kg-¹ do potássio, 46,72 g kg-¹ 
do cálcio, 19,75 g kg-¹ do magnésio, 14,21 g kg-¹ do enxofre, 1,12 g kg-¹ do boro, 0,14 g kg-¹ do cobre, 



13,78 g kg-¹ do ferro, 12,66 g kg-¹ do manganês e 0,71 g kg-¹ do zinco, perfazendo um total de 583,67 g 
kg-¹ de nutrientes na população. 

Utilizando a quantidade de cada nutriente bem como o total de nutriente existente na amostra B 
(verão), para estimar a quantidade de nutrientes existente na estimada biomassa foliar seca forrageada 
anual (1,6 kg), foram registrados 52,45 g kg-¹ do nitrogênio, 3,83 g kg-¹ do fósforo, 23,51 g kg-¹ do 
potássio, 6,26 g kg-¹ do cálcio, 3,15 g kg-¹ do magnésio, 1,95 g kg-¹ do enxofre, 0,07 g kg-¹ do boro, 0,03 
g kg-¹ do cobre, 2,31 g kg-¹ do ferro, 1,76 g kg-¹ do manganês e 0,12 g kg-¹ do zinco, perfazendo um total 
de 95,44 g kg-¹ de nutrientes na estimada biomassa foliar seca forrageada anual. 

Quando comparados os nutrientes existentes nas amostras A e B, os nutrientes fósforo, cálcio, 
enxofre, boro e manganês apresentaram uma maior concentração na biomassa de outono, inverno e 
primavera, enquanto que os nutrientes nitrogênio, potássio, magnésio, cobre, ferro e zinco apresentaram 
uma maior concentração na biomassa foliar de verão. 

Seguindo com a comparação, os nutrientes fósforo, cálcio, enxofre, boro e manganês 
decresceram a sua concentração de outono, inverno e primavera em relação a concentração de verão, 
respectivamente em 10, 24,69, 21,21, 73,95 e 19,82 %, enquanto que o nitrogênio, potássio, magnésio, 
cobre, ferro e zinco cresceram a sua concentração respectivamente em 11,55, 38,7, 5, 57,48, 16,33 e 
13,55 % (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Esquema gráfico da quantidade de nutrientes existente na biomassa foliar seca forrageada. 
Fonte: O autor 2014. 

 
Em paralelo com UKAN (2011), que registrou a Atta sexdens rubropilosa forrageando 

artificialmente os nutrientes existentes nas folhas de Eucalyptus grandis, e este experimento que registrou 
a Acromyrmex crassispinus forrageando naturalmente os nutrientes existentes na biomassa foliar do P. 
taeda, considerando a semelhança da sequencia decrescente dos nutrientes forrageados por ambas as 
formigas cortadeira da tribo Attini destinados ao cultivo do fungo simbionte que pode ser o mesmo, há 
uma probabilidade de que o fungo simbionte cultivado pela Acromyrmex crassispinus consuma uma 
quantidade de nutrientes semelhante à quantidade de nutrientes consumidos pelo fungo simbionte 
cultivado pela Atta sexdens rubropilosa, como: 78 % do manganês, 67 % do zinco, 65 % do nitrogênio, 
59 % do magnésio, 58 % do fósforo, 53 % do boro, 51 % do enxofre, 49 % do potássio, 38 % do cálcio, 
36 % do ferro e 11 % do cobre. 

Apenas o magnésio, o ferro e o manganês existente na biomassa foliar do P. taeda não seguiram 
a semelhança entre sequencias. Porém, há semelhança entre os valores em percentagem. 

Em paralelo com LONDERO et al. (2011), que registrou uma maior concentração dos 
macronutrientes no componente acículas vivas do P. taeda, este experimento, apesar de não ter 
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mensurado os nutrientes nas demais partes da planto, registrou uma maior concentração dos 
macronutrientes no componente acículas vivas (Figura 4). 

Segundo LA TORRACA et al. (1984) em um povoamento de Pinus elliotii var. elliotii, 
BELLOTE et al. (1980) em um povoamento de Eucalyptus grandis e PEREIRA et al. (2000) em um 
povoamento de Acácia mearnsii, todos apud LONDERO et al. (2011), essa mesma tendência de maior 
concentração dos macronutrientes no componente acículas vivas foi determinada, com exceção ao cálcio 
e magnésio. 

Segundo LONDERO et al. (2011), essa maior concentração de macronutrientes nas acículas 
vivas se deve a tendência de que a maioria dos nutrientes tem de se concentrar nas estruturas mais novas 
da planta, onde há uma maior atividade metabólica. 

Segundo FERRI (1985), MARENCO & LOPES (2005), GRASSI FILHO (2009) apud 
LONDERO et al. (2011), o teor de nitrogênio bem superior nas acículas que nos demais componentes das 
árvores inventariadas, é devido a este elemento participar da maioria das reações de metabolismo de 
compostos estruturais como aminoácidos, proteínas, aminas, amidas, vitaminas, bases nitrogenadas e na 
participação de processos metabólicos como absorção iônica, fotossíntese, respiração, multiplicação e 
diferenciação celular, os quais têm a principal ocorrência nas acículas vivas. 

Segundo LONDERO et al. (2011), os teores de fósforo apresentaram comportamento semelhante 
ao do nitrogênio, possuindo o maior teor nas acículas vivas e os menores teores na madeira, casca e 
galhos mortos, que não diferiram estatisticamente. 

Segundo BRUN (2004) apud LONDERO et al. (2011), a exemplo do nitrogênio, o fósforo tem 
ampla mobilidade dentro da planta, e com isso ele tende a se concentrar nos órgãos mais novos, no caso 
deste estudo no componente acículas. 

Segundo LONDERO et al. (2011), para o potássio o maior teor determinado foi nas acículas 
vivas, diferindo estatisticamente dos demais componentes das árvores inventariadas. 

Segundo GRASSI FILHO (2009) apud LONDERO et al. (2011), o boro está mais concentrado 
nas acículas vivas e acículas mortas em relação aos demais componentes das árvores inventariadas, pois o 
boro atua no crescimento meristemático, metabolismo da membrana celular e também dos carboidratos. 

Por fim, LONDERO et al. (2011), em termos gerais, registrou que os componentes com os 
maiores teores de nutrientes foram as acículas vivas e mortas, que só não apresentaram teor mais alto no 
cobre, sendo que o componente com menor teor de micronutrientes foi a madeira e a acícula viva. 

Corroborando com SHEPHERD (1994) apud TIMOFEICZYK (1998) que registraram a desfolha 
por formiga no sentido da parte basal para o ápice atingindo assim folhas velhas com baixas 
concentrações de nutrientes em relação às folhas jovens, bem como ZHANG & ALLEN (1996) que 
registraram uma maior concentração de nutrientes em folhas jovens (incluindo brotos) de P. taeda em 
relação às folhas mais velhas, acredita-se que os micronutrientes não foram forrageados pela Acromyrmex 
crassispinus com tanta intensidade como os macronutrientes porque possivelmente estes estavam 
alocados nas folhas mais jovens de P. taeda. 
 
CONCLUSÕES 
 
 A quantidade de biomassa foliar forrageada por Acromyrmex crassispinus em P. taeda foi de 47,9065 

g. 
 A densidade de formigueiros da Acromyrmex crassispinus foi de 0,47 formigueiros por hectare, ou 

seja, apenas 01 formigueiro em 2,11 hectares. 
 A biomassa foliar forrageada por Acromyrmex crassispinus em P. taeda foi apenas constatada na 

estação de verão. 
 A frequência de forrageamento da Acromyrmex crassispinus em mudas atacadas de P. taeda no nível 

1 (0 a 50% de forrageamento das acículas), nível 2 (51 a 75%), nível 3 (76 a 100%) e nível 4 (100% 
de forrageamento das acículas mais o corte do meristema apical), foi respectivamente de 36, 12, 28 e 
24 %. 

 A quantidade de nutrientes existente na biomassa foliar forrageada pela Acromyrmex crassispinus em 
P. taeda foi de 54,96 % para o nutriente nitrogênio, 24,63 % para o potássio, 6,56 % para o cálcio, 



4,01 % para o fósforo, 3,31 % para o magnésio, 2,05 % para o enxofre, 0,08 % para o boro, 0,03 para 
o cobre, 2,42 para o ferro, 1,84 para o manganês e 0,12 para o zinco. 

 Os dados iniciais de forrageamento para obter o nível de dano econômico foram de 10 mudas mortas 
(0,28 % do total das mudas plantadas) e 15 mudas forrageadas entre 50 a 100 % da biomassa foliar. 
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