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TENDENCIAS E PROJEÇOES DA DEMANDA MUNDIAL DE 

CACAU DE 1976/ 77 A 1989/ 90 

fam es R. LaFleur· 

ABSTRACT 

World Cacao Demand Trends and Projections 
for 1976/ 77 to 1989/ 90 

L east sQuare regress;on analyses were ca rried Qut on da ta for world 
grindings of caeao from 1946 / 47 to 1975/76 lo determi ne th e trend line growth o f world demand a nd to projec l future demand for 19 76/77 to 
1989 / 90. 

R es ults showed thal ao cxponentia l curve uS ing a 3 year moving average of lh e intcrnationa l cacao year was lhe best fit. The avera ge 
yearly growlh rate o f lh e Ire nd line was 3.517'70. World t re nd line projec
ti ons for 1976/77 , 1979 / 80, 1984 / 85 and 1989 / 90 we re 1 ,778. 58 . 1,972.89, 2 ,345.05, and 2,787.4 1 Ih ou sa nd me tri c tones, respeetively . 

The re tation be twce n production to price and price lO demand we re exami ned. The production multiple r o f price was cons ide rcd to bc th e 
inv erse o f lhe pr ice c lasticity of dema nd o For present leveIs o f pe r
centa ge diffe re nce of produc tion in rclntio n to lrend tin e dema nd , lh e 
produetion multip lier o f price was fou nd to be approxi mate ly - 10 . Con
sequently wilh prices e qua l to Ihose o f th e present, priee e last i e ity o f 
dema nd is found lo be 8 pproxima te1y - 0.1 . 

INTRODUÇÃO 

Os países em desenvol vimento 
necessitam de prever sua recei ta 

cambia l para poder planejar suas 
importações, de relevante impor
tância para seu crescimento eco
nõmico. Para tanto, a previsão 

R ecebido para publicação em 14 de fevereiro, 1977, e em forma revisada em 11 de nove mbro, 1977 . 
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das quantldades exportáveis e do 
preço de cada unidade exportada 
se faz necessário. A quantidade 
exportável é função da produção, 
enquanto o preço por unidade é fun
ção da oferta e demanda agregada 
mundial. 

Dent re os produtos agrícolas 
tropicais, o cacau é um dos que 
sofrem maiores flutuações de pre
ço, ao mesmo tempo em que ofe
rece possibilidades para o incre
mento da receita cambial dos paí
ses tropicais em desenvolvimento. 
Constitui-se, talvez, na melhor 
opção dentre os bens de que estes 
países dispõem para exportação. 

Torna-se importante, portanto, 
o conhecimento da demanda e sua 
tendência em termos mundiais. 
Enquanto, de um ano para outro, a 
demanda do produto não permite 
verificar sua tendência, isto se 
torna possível a longo prazo. As
sim sendo, os países produtores 
possuem, de imediato, os requisi
tos para o cálculo da previsão de 
seu preço e, consequentemente, 
da receita cambial proveniente de 
sua venda. 

Viton (10) previu as moagens 
em 14 países desenvolvidos, que 
são, também, os maiores consumi
dores de cacau. A previsão foi de 
963 a 976 mil toneladas métricas 
em 1975. Este estudo foi baseado 
em uma correlação entre as moa
gens de 1956 a 1964 nesses países, 
renda per capita e preço ·spot" da 
amêndoa com um retardamento de 

9 mesf's. O preço por I i bra foi es
lImado em US 55 cents em valor 
real de 1964 6S. Utilizando o pre· 
ço de US S5 cent s por I i bra peso. 
o autor projetou 800 mil toneladas 
para cinco países base<ldo na 
e lasticidade-p reço. No entanto, 
as moagens de 1974 / 75 pa ra esses 
países foram de 729 mil toneladas, 
o que significa um erro de 8,9%. 

A FAO (1) estudou o consumo 
do cacau através de uma análise 
regressiva, na qual relacionou o 
conSumo per capita de cacau com 
a renda e preço do produto no mun
do, excetuando-se os países de 
economia de planejamento centra
lizado. A elasticidade de renda 
estimadas para 1968* foram de 
O, 2S; para preços reta rdados de 
6 meses foram de - 0,17 e de 18 
meses, de - 0,08. Para 1975, essas 
elasticidades poderiam ser signi 
ficantes, mas a importância dada 
ao crescimento da população para 
os países com alto crescimento 
e baixo consumo per capita de ca
cau foi excessiva. Daí as previ
sões terem s ido a !tas. 

Melo (9) previu várias deman
das de cacau em função dos pre
ços de US 32 a 76 cents, ut i Iiza n
do elasticidade-preço para dema n
da a long9 prazo de - 0,50. As di
ferenças foram causadas pelos di-

* C • 0,280 + 0,296 log I + 0,008 
P P 

log 
P -I 
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ferentes modelos do Mercado Co
mum Europeu e o uso do poder mo
nopolista dos pa ises produtores. 
As previsões para 1980 ficaram 
entre I. 963 mil tpneladas métricas 
para US 32 cents e 1.123 mil tone-
1adas para US 76 cents por libra 
peso. 

A FAO (1) estima um cresci
mento da demilnda, em f unção do 
preço, com o seguinte resultado: 
4,0% se o preço for US 25 cenls 
por libra peso; até 2,7% Com pre
ço de US 40 cents por libra, a pre
ços de 1967. As previsões de 
1979 '80 ficam entre 2.000 e 1. 776 
mil toneladas métricas para estes 
preços, respectivamente. 

A Organização Internacional do 
Cacau (lCCO) (6) estima a de
manda do produto em {unção do 
crescimento da população e da ren
da disponível panl consumo. con
s iderando a elasticidilde-renda, 
elasticidade-preço e elasticidade 
cruzada do preço do açúcar. O 
período de análise foi de 1953 a 
1973. Com ba e na demanda lotai 
projetada, a ICCO calculou a de

manda para 1979/80 e 1984/85 com 
preços rea lS de 1975 de US 30 cents 
a 75 cents. Assim a demanda seria 
de 1.950 a 1.600 mil toneladas para 
1979/80 e de 2.170 a 1.800 mil to
ne�adas para 1984;85, para estes 
preçoS, respectivamente. 

O Quadro 1 moStra as prevIsões 
da ICCO para a demanda mundial 
de cacau nos períodos de 1979/ 80 

e 1984/85 para os diferentes pre
ços reais de 1974 e as taxas de 
crescimento dessa demanda, ex
trapoladas dessas projeções. 

Pode-se perceber que as taxas 
de crescimento a partir dos dados 
da ICCO sugerem que, a baixos 
preços (isto é, para US 30 a 50 
cents - preço real), a taxa de 
crescimento para 1979/80 é supe
rior à para 1984/85; para altos 
preços (isto é, em torno de US 75 
cents), a taxa de crescimento da 
demanda, para 1979/ 80 é inferior 
à para 1984/ 85. Em outras pala
vras, para o prazo de 5 anos, a 
taxa de cre!.cimento da demanda é 
superior à apresentada pelo prazo 
de 10 anos para preços de US 30 
a 50 cenls. O inverso ocorre com 
o preço de US 70 cents, no qual a 
taxa de crescimento da demanda no 
pra7.O de 5 anos é menor que a de 
10. O trabalho, porém, não explica 
a mudança das taxas de cresci 
mento. 

A Figura 1 a presenta curvas da 
demanda de cacau baseadas nas 
previsões da JCCO pa ra 1979/80 e 
1984/ 85. A elasticidadei'reço para 
demanda utilizada pela ICCO é 
- 0,20. As taxas de crescimento da 
demanda, de 4,8 a 1,3% indicam de
manda entre 1. 95U e 1. 600 mi I ton e
ladas para 1979/ 80 e para 1984/85, 
respectivamente, e com taxas de 
3,5 a 1,8% indicam entre 2.170 e 
1.800 mi I toneladas. 
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Quadro 1 - Proje ções e taxa de crescimento da demolida mundial de 

cacau (média anual de 1979/ 80 e 1984/ 85) com preços reais de US 30 a 

75 cents por libra peso. ex /rapolada de dados da Organização 11ltemacio

llal do Cacau (lCCO ) ( I. 000 toneladas mé tricas ): 

Preços reais 

(US Cents/ 

libra / peso) 

30 

50 

70 

75· 

Projeção da 

demanda 

1979 / 80 

1.950 

1. 790 

1.675 

1.600 

1984 / 85 

2.176 

1.990 

1.865 

1.800 

Taxa de 

C r e s c i m e n to·· 

1979 / 80 

4.8 

3.2 

2.1 

1,3 

1984 / 85 

3,5 

2,7 

2,1 

1,8 

• 1,8% do crescimento calculado pela ICCO, O,8%·do crescimento da po

pulação e 1,0% por causa do crescimento da renda per capica . 

•• calculado da capitalização composta: quancidade prevista dividida pe

la quantidade presente (base), igual à taxa de crescimenco elevada 1l 

potência do número de anos ou: 

° crescimento da demanda, com 

preços reais de US 50 cents de 1974, 

indica aumento de 3 ,2 a 2,7% ao 

ano. As estimativas de demanda 

são 1.790 mil toneladas para 1979 / 

80 e 1.990 mil toneladas para 

1984/ 85. 

LaFleur (4) , utilizando regres

sões de média móvel de 3 anos e 

baseando-se no ano agrícola in

ternacional do cacau, calculou a 

tendência de moa gens de 1946/ 47 

a 1974/75*. A taxa de crescimen

to anual foi de 3,5713%**. 

° objetivo do presente traba

lho foi construir curvas de ten-

* Qmi • 542,61 + 36,54 x 

** Calculado pelo método de c apitali

zaÇjfo compos ta : 

I 

(F V) -
1 · - n .1 

FP . 

Reu . Theobroma (/3 ra s il) 7: 11 3 -1 23. 1977 
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Figura 1 - Curva da demallda mundialde cacau para 1979/ 80 e 1984/ 85. 
bas eada em dados da Organização Int ernacional do Cacau (lC CO). 

dência da demanda mundial de ca
cau e projetar a tendência dessa 
demanda para 1976/ 77 a 1989/ 90. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram utilizados no presente 
trabalho dados secundários expres
sos em termos anuais e média mó
vel de 3 anos , baseados no ano 
civil e ano agrícola internacional 
do cacau, que vai de I? de outu
b.ro a 30 de setembro. A série es
tudada foi de 1946 a 1976, con
siderando-se a época modp.rna 
(pós-guerra) do cacau. Os preços 
foram calculados em US cents por 
libra peso em amêndoa ou equi
valente. 

O tratamento estatístico foi co
locado em regressões lineares , 
logarítmicas, potenciais e expo
nenciais através do método dos 
mínimos quadrados. O cálculo de 
crescimento anual foi fruto da ca
pitalização composta. Dentre os 
tipos de regressão utilizados, foi 
selecionado o que apresentou me
lhores coeficientes estatísticos 
de determinação e maior correla
ção com OS dados reais. 

As regressões selecionadas 
determinaram o crescimento anual 
da demanda, considerando-se moa
gem como demanda. Estas mesmas 
regressões também determinaram a 
tendência da demanda-moagem. 

Reu . Tbeobroma (Brasil) 7 :113 -123. 1977 
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RESULTADOS E DlSCUSS,~O 

A análise da moagem-demanda 
de cacau no período compreendido 
entre 1946/ 47 e 1975/76 - ano 
agrícola internacional (4, 5) mé
dia móvel de 3 anos - e feita atra
vés de regressão exponencial uti
lizando-se o método dos mínimos 
quadrados, mostrou maior coerên
cia com os dados reais do que as 
regressões lineares , logarítmicas 
ou potenciais ou mesmo da expo
nencial do ano civil ou agrícola 
internacional, média anual. 

Desta regressão, é cons iderado 
o indicador de tendência a longo 
prazo das moagens e, então, de
manda. O Quadro 2 mostra os re
sultados das regressões trabalha
das , enquanto que a Figura 2 mos
tra as moagens-demanda mundiais 
de cacau de 1946/ 47 a 1975/76 
do ano agrícola internacional, mé
dia móvel de 3 anos, com sua ten
dência. O crescimento médio anual 
obtido é de 3,517%. Neste, é con
siderada a tendência de cresci
mento a longo prazo. Daí que, 
quando a economia de cacau está 
em equilíbrio de oferta e preço, a 
moagem-demanda está na curva des
sa regressão. 

Quando pro jetada a curva desta 
regressão para os anos 1976/ 77 , 
1979/ 80, 1984 / 85 e 1989/ 90 , en
contra m-se prev isões de moa gem
demanda de 1. 778,58 ; 1. 972 ,89; 
2.345,05 e 2.787,41 mil toneladas, 
respecti vamente (Figura 2). 

Quando a moagem-demanda es
tá na sua tendência, assim Como 
a oferta , o preço existente naquele 
período é a tendência do preço. 
Um cálculo desse preço foi basea
do na sua tendência e nas suas co
tações médias anuais de 1905 a 
1975. O resultado obtido para 1975, 
em termos de moeda de 1967, é de 
US 31,44cents por libra peso,que, 
corrigido para moeda de dezembro 
de 1974, é de US 52,45 cents (3). 
A projeção desse resultado para 
1976, em moeda de 1976, é de 
US 57,37 cents. 

Outro cálculo para a tendência 
do preço, baseado nos preços in
dicadores da ICCC, preços diários, 
média anual de 1951 a 1976 (7,8) 
e corrigido para maio de 1976, re
sultou em uma média de US 58,71 
cents por libra peso e a tendência 
projetada para 1976 é de US 55,94 
cents. 

Comparando-se as tendências 
do preço obtidas através de dados 
da ICCO (US 55,94 cents) e de 
tendências baseadas nas cot ações 
de 1905 a 1975 (US 57,37 cents), 
verificou-se uma diferença (US 1,43 
cents) não significante. 

~ dado que a demanda é uma 
função do preço. A produção tam
bém é uma função do preço mas 
com um retardamento de vários 
anos. A curto prazo, a produção é 
exógena, ou seja, uma função dos 
fatores climáticos, sendo, portan
to, pouco influenciada pelos ca-

Rev. T heob, 011l:l (8,as il) 7 : 11 ) ·123. / 977 



• 

Dema nda mundial de ca cau JI9 

Quadro 2 - Resultados obtidos através das regressões - . mlntmaS qua-
dradas ordenadas com dados de moagem mundial de cacau de 1946/47 a 
1975/76. 

Regressões· períodos · • b i (%) 2 r 

A MM 
AAI 630,64 0,035165260 3,5165260 0,960924125 
AC 638,10 0,034260444 3,4260444 0,956457506 

MA 
AAI 615,63 0,033549676 3,3549676 0,944840282 
AC 620,60 0,033453267 3,3453267 0,936765788 

B MM 
AAI 554,65 36,46328955 3,576384100 0,955195658 
AC 564,50 36 ,29339354 3,527193900 0.952754099 

MA 
AA1 537,79 35 ,0996663 O 3,633273900 0,939040217 
AC 545,25 35,06985539 3,600645000 0,936199920 

C MM 
AAI 492,81 0,308398391 3,0839891 0,806365803 
AC 498,68 0,306565167 3,06565167 0,807084239 

MA 
AAI 467,16 0,319861636 3,19861636 0,801470677 
AC 469,11 0,320809729 3,20809729 0,803952902 

O MM 
AA I 319,82 314,91288228 0,750853243 
AC 327,88 314,6328999 0,754618580 

MA 
AAI 277,23 323,3145889 0,743550402 
AC 280,43 324,8425010 0,749597160 

• Regressões •• Períodos 

A - Exponencial (y ~ • e bx) MM - Média móvel (3 anos) 
B - Linear (Y · a + bX) MA - Média anual 
C - POlencial (Y = aXb) AAI· Ano agrícola internacional 
O - Logarilmica (Y = a + b InX) AC . Ano civil 

i (%). taxa de cre scimentO (média anua l ) 
2. I r • corre açlSes 

ReIJ, Theobroma (B ra sil) 7: 113 - 123. 1977 
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Figura 2 Moagem de cacau de / 946/47 a 1975 / 76 (média móve l de 3 
011 05) e sua te"déncia, projetada a/ é 1989/ 90, 

ca uicultores, Neste estudo, por
tan to, considera-se a produção , 
em qualquer ano, exógena, ou se
ja, pode ser representada por uma 
linha vertical no gráfico da oferta 
e demanda (Figura 3), O ponto 
onde esta linha cruza a curva da 
demanda , para O respectivo ano , 

Reu, Theobroma (B ra s il) 7: } IJ - 123, 1977 

estabelece o preço. (Pressupõe-se 
que os estoques seja m estáveis a 
longo prazo. No período de 1946/ 47 
a 1976/77, observa-se que os es
toques aumentaram apenas em 4,87 
mil toneladas métricas , média a
nual, ou seja 0,36% em relação à 
produção atual, o que é conside-
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PRECO PI 

UNIDADE CURVA DE DEMANDA ANO X 

Pu 

D 

P RODUcllo ANO X 

L-______________________ L-_____________________ QUANTIDADE 

F igura 3 - Preç" do ( (IC(lu es tab e lec ido atra/lés do crUZ(lm e nto d(l 

CIIW(I d .. d e m(lllll" COm a 1;,1IJ(I de produ ção. 

rado re lativamente insignificante). 
Comparando-se a produção em qua l
quer ano com a tendênci3 da de
manda para aque le ano , a mudança 
do preço é determinada pela dife
rençil percen t U<l 1 entre eles multi 
plica do pe lo inverso da el astic ida
de -preço da dema nda*, Ou sej a, 
mult i pli cador-produção do preço. 

• A c l ôJ s ti C" inud t> -pre ç o d a dema nda 
me d l;!;t m ud" nçHs da demandü <-" m 

f f" l íl Ç'ã,) Õ~; rnud ~ln çCts Úl' prc<;o , t.'n· 
quan to o mulllp ti cad or m(.~d (' as mu· 
dd nç:l s d o preço em rC' l :t çã o às mu · 
dtJrlça:; de produ ção, q ue é- o tnV l.' r $O 

da e ld s ti cj dadt' . prcço da dema nda . 

A produção mundial de cacau 
em 1976/77 é estima da em 1.364 
mil toneladas métric<ls, líquida , 
ou seja : 23,31% menos que a 'de
manda indicada pela sua tend ênc ia . 
A média dos preços " Spot" Gana 
desse anc é US 200.12 cent s , ou 
sej a , 248 ,82°~ maio: que o preço 
de sua tendênc ia pa ra es te ano . 
A re lação da diferença percentua l 
do preço atua l e ua tendênci a 
com a di fe l en ça percentua l da pro
dução «tual e sua tend ênc ia , ou 
sej a, o mul tiplicador-produção do 
preço nes ta époc a é de - 10,67. 

Em outro cálculo, a produção 
mundi al de caca u em 1976/ 77 é 

k i' l ' , Th~ohr()mn f/Jfa si! J 7 .' 11 J . 12 3. / 1) - '" 



/ 22 I .O/: /c·Uf 

8,95% menor que a produção de 
1975/76, enqua nto o preço indica
dor da ICCO aumentou de US 92,79 
cents (média anual de 1976) pa ra 
uma média de US 179,24 cents (mé
dia janeiro-agos to de 1977), ou se
ja, um aumento de 93, 17%; o mul
tiplicador-produção do preço é de 
-10,41. Nota-se que o multi plica
dor-produção do preço calcu lado , 
usando-se a produção a tua l em re
lação à sua tendência (-1 0,67) e o 
cálculo feito com as muda nças no 
último a no em produção e pre ço 
( -10,41 ) deram resultados pratica
mente iguais. 

Se a produção em qualquer ano 
for 20% menor que a sua tendência, 
o multiplicadori'rodução do preço 
será a prox imada mente - 10 e , em 
termos de preço indicador da ICCO, 
os preços estarão próximos dos 
atuais. Consequentemente, a de 
ma nda com estes preços seria 20% 

menor que a s ua tendên cia, ou se
ja' igua l à produção . A e las ti c ida
de-preço da de ma nda, nes te caso , 
é - 0 ,1, ou seja, o inverso do mu l
t ip licador-demanda do preço que 
é - 10. 

CONCLUSÃO 

A tendência de crescimento a 
longo prazo pa ra a demanda mun
dial de cacau é 3,517% e as de
mandas previ s tas para 1979/ 80, 
1984/ 85 e 1989/ 90 são de 1.972,89; 
2.345 ,05 e 2.787,41 mil tone ladas, 
respectivamente. Quando a produ
ção é 20% menor que a tendê ncia 
da demanda , em qualquer ano , o 
multiplicador-produção do preço 
é a proximadamente - 10 e, conse
quentemente , os preços estarão pró
ximos dos atuais, l':1aiores que sua 
tendência e a elasticidade -preço 
da demanda é - 0,1. 
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RESUMO 

Foram utilizadas regressões do método dos mlnlmos quadrados sobre 
dados de moagens mundial de caca u de 1946/ 47 a 1975/76 para determi
nar a tendênc ia da demanda mundia I de cacau e projetar a tendência dessa 
demanda para 1976/77 a 1989/ 90. Os res ultados mostraram que a curva 
exponencial utiliza ndo uma média móve l de 3 anos do a no internacional 
do cacau teve maior coerência com os dados reais. O cresciment o médio 
a nual da tendência obtido foi 3,517%. A projeção da tendência mundia l 
para os anos 1976/ 77, 1979/ 80, 1984/ 85 e 1989/ 90 foi 1.778,58; 1.972,89; 
2.345,05; e 2.787,41 mil toneladas métricas , respectivamente. 

A relação entre produção a preço e preÇo a demanda foi examinada . 
O muI! iplicador-pro dução do preço foi cons iderado o inverso de e lastic i
dade-preço de de manda . Qua nd o a diferença percentual entre produção 
e tendência de dema nda é igual à diferença at ual , o multiplicador produ
ção do preço é a proximadamente - 10. Co nsequentemente , os preços esta
rão próximos dos atua is e a elas tic idade -preço da demanda é a proxima
damente - 0,1. 
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FERTILIDADE DOS SOLOS OCUPADOS COM SERINGUEIRA 
A 

NO SUL DA BAHIA E GRAU DE TOLERANCIA 
• 

DESSA CULTURA AO ALUMINIO 

Maria Bernadeth M. Santalla' 
F. Perc)' Cabala-Rosand" 
Antônio Pinheiro Va sconce los Filho'" 

ABSTRACT 

Fertility of Soils Used for Rubber m Southern Bahia 

íJnd Degree of Tolerance of this Crop to Aluminum 

Approximately, 3,457 soil samples were collected in rubber plantation 
in counties of Southern Bahia where rubbcr (Hevea) is ao important 
economical c rop. These samples were analysed analytically at lhe Cacso 
Research Center of CEPLAC to determine the following: average values 
of pH, excha ngeable AI, Ca + Mg, K and available P, the aluminum satu 
ratioo index, lhe ratio ça+~Jt and' lhe linear correlatioos among some 
of these variables. These 50i15 are, in general, low in fertility and 
are acid. 

In addition, a study waS also conducted 00 the genera l behaviouroC 
rubber seedHngs grown for a per!.od or 116 days in Hoagland's nutrient 
solution with incrcasing rales of alum inum. The re s ults s howed that 
rubber is highly tolerant to a luminum. This confirms that rubber, besides 
its high degree of adaptation to poor soils, i s able to tolera te high 
a luminum saturation in the colloidal complex. 

INTRODUÇÃO 

Introduzida no início deste sé
culo no Estado da Bahia , a se-

ringueira vem despontando como 
cultura de grande expressão eco
nômica, principa lmente na região 
Sul, cujas condições edafoclimá-

Recebido para publicaçAo em 8 de setembro, 1977, e em forma revisada em 23 de 
novembro, 1977. 
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.* M.S., DIGEO, CEPEC . 
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ticas são comparáveis às da Ma
lásia, maior produt or de borracha 
vegetal da Ásia (12). 

A região Sulda Bahia dispõe de 
uma expressiva faixa de solos po
bres (a proximada mente 20.000 km 2

) 

derivados de sedimentos Terciá
rios ou de rochas cristalinas, po
rém, de excelentes condições fí
sicas, aptos, portant o, para a he
veicultura (12). São solos ainda 
pouco utilizados devido talvez à 
sua inadequação à cultura do ca
caueiro, que é a principal explo
ração agrícola da região_ Entre
tanto, apenas 1% desses solos es
tá sendo utilizado com seringuei
ra_ Segundo dados cadastrais apre
sentados por Menezes e colabo
radores (10), os seringais do Sul 
da Bahia abrangem uma área apro
x imada de 19.390 ha, envolvendo 
912 imóveis em 22 municípios. Ve
rifica-se assim que a região dis
põe de um vasto potencial para a 
expansão da heveicultura . 

A sumarização dos resultados 
da análise química de solos per
mite conhecer, até meSmo a nível 
de município, os problemas exis 
tentes com relação a grau de aci 
dez e carência de nutrientes, au
xiliando assim na elaboração de 
futuros trabalhos. 

Pela alta adaptação da serin
gueira a solos ácidos (5), presu
me-se que se t rata de uma cultura 
tolerante a elevados níveis de 
alumínio trocável no solo. 

o objetivo do presente traba
lho foi realiza r um leva ntamento 
do estado nutricional dos solos 
explorados com seringueira no Sul 
da Bahia, bem como estudar o com
portament o de plântulas de serin
gueira cultivadas em solução nu
tritiva com doses crescentes de 
alumínio. 

MATERIAL E METODOS 

Foram utilizados OS resultados 
analíticos de 3.457 amostras de 
solos coletadas em plantações de 
seringueira loca lizadas nOS muni 
cípios onde essa cultura tem im
portância econômica. 

Os dados analíticos correspon
dentes a fósforo disponível, potás 
sio, cálcio magnésio e alumínio 
trocáveis e pH em água foram de
terminados segundo a metodologia 
descrita por Vettori (14). Esses 
dados foram reunidos por municí
pio e processados eletronicamente, 
em computador IBM 370, para cál
culo das médias dos teores de ca
da elemento, dos índices de satu-
ração de alumínio OOº-x. ~I)-

C. + M .~ I + c. + \I ~ 
das relaçôes - - I( ' e das corre-
lações lineares entre algumas da s 
var iáveis consideradas no presen
te estudo. 

A fim de se avalia r o grau de 
tolerância da seringueira ao exces
so de a lumínio, conduz iu-se um 
experimento em solução nutritiva 
contendo doses crescentes desse 
elemento. Plântulas de seringueira 
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foram cultivadas em areia P9r um 
período de 45 dias e, em seguida, 
pesadas e colocadas em solução 
nutritiva de Hoagland contendo 
O; 8; 16; 32; 64; 128 e 256 ppm de 
AI. Cada tratamento foi repetido 
quatro vezes. Após 116 dias de 
cultivo nessas soluções, que eram 
renovadas quinzenalmente, proce
deu-se à colheita das plantas para 
registro de massa fresca. 

RESULTADOS E DiSCUSSÃO 

!'lo Quadro 1, acham-se os dados 
relativos a pH, AI H , Ca2+ + Mg2+ , 
P disponível, saturação de AI e 
as correlaçõe's ,pH vs AI e pH vs 
Ca + Mg. Os valores de pH situa
dos entre 4,4 e 5,2 e os teores de 
alumínio trocável entre 0,3 e 2,3 
meq / l00 ml indicam o elevado grau 
de acidez desses solos. Os coe-

Quadro 1 - Características químicas de amostras de solos coletadas 
em plantações de serillg ueira de diferelltes municípios do Sul da Bahia, 

N~ 
Idade Area 

d. plan- amo s · pH + H 2+ + Municipi os amos-
uada água AI' + Ca + Mg K p 

(a ção 
uas 

(a nos) (ha ) 
(1: 2,5) (mcq / IOOml solo) ppm 

Buerarema 49 7 125 4,9 0,7 • .3,3 0,21 0,7 Cana v ieira s 8 9 102 4.5 1 ,2 1,5 0,07 0.5 
C amamu 1108 9 25 94 -1.7 2,3 1 ,7 0,10 1,0 
Ibirapiranga 53 2 148 4,4 0,6 1,8 0,12 0.5 lra c aré 17 • 63 5, I 0,3 2,6 0.08 0,5 
I tagi há 66 I 285 4,8 0,8 l,7 0,14 0,8 
ltuherá 575 6 1687 4 ,9 0,7 1,9 0,11 1,0 
Ilhéus 74 10 251 5,1 1,0 3,1 0,15 1,0 
(tabuna 35 19 15 7 4,9 1,0 4,7 0,11 0,8 
Maraú 123 3 38 9 4,8 0,7 2,3 0,12 0,5 
Nilo peçanha 50 1 2·17 4,9 0,5 2,7 0,15 0,5 
Maiquinique 8 17 39 4,7 0,8 2,5 0,10 0,5 Valença 30 4 11 6 4,9 0. 7 2,7 0,12 0,6 W. Guimarãcs 15 r, 57 4,5 I ,3 I ,4 0,09 1,0 
Una 1078 8 3351 4,9 0,9 1,8 0,10 1,0 Uruçuca 168 14 270 5,2 0,5 2,7 () ,I 5 1,0 

TOlal 3457 9881 

• Área destinada a piando Continua 
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Quadro 1 Cont inuação 

Idade }\,ca 

N~ da plan- amos · 
Munic ípios amos · ração trada 

tras (a nos) (ha) 

Buerarema 49 7 125 
Canav ie iras S 9 102 
C amamu 11 08 9 2594 
Ibirapi,a nga 53 2 148 
Iraca ré 17 • 63 
Itagi bá 66 1 285 
I,uberá 575 6 1687 
Ilhé us 74 10 25 1 
Irabuna 35 19 157 
Ma ra ú 123 3 3~9 
Nilo Peçanh a 50 1 247 
Ma iquinique 8 17 39 
VaIe nça 30 4 11 6 
w. Guimarães 15 6 57 
Una 1078 8 335 1 
Uruç uca 168 14 270 

ToraI 345 7 9881 

ficientes de correlação ent re es
sas duas variáveis são altos e ne
gativos em todos os casos , com 
exceção do município de Ca mamu 
que apresentou r = -0,2231, prova
velmente devido à ocorrê ncia de 
d iferentes· agrupa mentos de solos. 

Os teores de cálcio e magnésio 
encontram-se, em gera! abaixo do 
nívelcrítico, que é de 3 meq/ 100 ml 
de solo, e se correlacionam posi
tivamente com os valores de pH 
em quase todos os municípios. O 
potáss io trocável, em mais de 60% 
dos municípios, situa-se na faixa 

A I x 100 r r 

AI + Ca + Mg pH vsA I pH vsCa + Mg 

17,8 - 0,8342 0,7922 
44,4 - 0,7837 0,2619 
57,9 - 0,2231 0.3871 
25,7 - 0,8517 0,7497 
11 ,1 - 0 ,7802 0,8245 
24 ,0 - 0,7899 0,7895 
29,4 - 0,8073 0,7770 
25,0 - 0,5064 0,6653 
16, 8 - 0,8788 O,92B2 
24,8 - 0,6052 0,7477 
16,6 - 0,8717 0,8176 
24 ,8 - 0,8442 0,A423 
20 ,6 • 0,7484 0,7804 
48,5 - 0 ,5673 0,1512 
34,6 . 0,8365 O,7i48 
15,9 - 0,7647 0,8860 

médio-alta (0,11 a 0,30 meq/ 100 ml) , 
enquanto o fósforo disponível é 
baixo « 5 ppm) em todos os casos. 

A relação C a ~ Mg , d iferente
mente do que ocorre com as áreas 
produtoras de cacau (3), é , em mais 
de 80% dos casos, invariavelmen
te inferior a 25. Embora de valor 
restrito, por ter que se considerar 
o nível absoluto de cada elemento, 
essa relação tem sido um dos pa
râmetros empregados na seleção 
de solos férteis, especialmente pa
ra a cultura do cacaueiro (13). 
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o índice de saturação de alu
mínio, calculado em relação ao 
teor de cálcio e magnésio, é mais 
alto nos municípios de Canaviei
ras, Wenceslau Guimarães, Cama
mu, Ituberá e Una, sendo que, nes
tes três últimos, predominam os 
seringais do Sul da Bahia (10). 
Nos demais municípios, cuja prin
cip!l atividade é a cacauicultura, 
esse índice não ultrapassa 25%. 

Os resultados desse levanta
mento mostram o alto grau de a
daptação dessa cultura a solos po
bres e ácidos . Alvim e colaborado
res (1) caracterizaram a seringuei
ra como cultura de alta "capacida
de d e extração" de minerais do 
solo, em relação ao cacaueiro, e 

sugerem que tal fato se deve à sua 
baixa ca pacidade fotoss intética e 
elevada intensidade respiratória 
de suas raízes. 

Informações sobre a ação do a
lumínio no desenvolvimento da se
ringueira estão contidas no Qua
dro 2. 

Ao invés de efeitos prejudi
ciais, as doses de 8 a 32 ppm de 
alumínio aparentemente estimula
ram o crescimento das plântulas 
de seringueira. Muito embora seja 
este elemento considerado tóxico 
aos vegetais, várias referências 
têm sido feitas aos seus efeitos 
benéficos, em baixas concentra
ções, sobre certas es pécies (2, 7, 
8, 9). Entretanto, o mecanismo do 

Quadro 2 - Efeitos do alumínio sobre o peso fresco das pldntulas de 
seringueira (gramas); valores médios obtidos antes e depois do ensaio e 
médias ajustadas. 

Alumínio 
ppm 

O 

8 

16 

32 

64 

128 

256 

x 
(antes) 

5,43 

5,77 

6,76 

6,20 

6,17 

6,48 

5,18 

y 

(depois) 

27,42 

40,13 

43,58 

36,35 

27,81 

22,64 

10,83 

Médias 
ajustadas 

29,35 

40,93 

40,% 

35,66 

27,22 

20,99 

13,64 
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aparente efeito benéfico do a lumí
nio não está ainda bem esclareci
do. A presença de outros íons em 
concentrações elevadas, como é o 
caso da soluçã o nutritiva de Hoa
gland, certamente diminui a ação 
do alumínio, transformando-o par
cialmente em forma inativa. Is
so pode ter concorrido, em parte,. 
para os resultados alcançados no 
presente traba lho. Por outro lado, 
o uso de' EDTA , pa ra preparo do 
quela to de ferro da solução nutri
tiva' pode ter quelatado parte do 
alumínio que, nesta forma, segundo 
alguns pesquisadores (6, 8), não 
produz efeito tóxico. 

A partir de 64 ppm de alumínio, 
que se pode considerar como dose 
elevada, houve diminuição no pe
so das plantas e nítido apareci
r.iento dos sintomas típicos de to
xidez descritos na literatura (4). 
Diferentemente do que ocorreu com 
plantas de cacau , que tiveram seu 
crescimento reduzido a partir de 
16 ppm de alumínio e mal resisti
ram à dose de 64 ppm deste ele
mento na solução nutritiva (11), 
as plantas de seringueira sobre
viveram até a dose de 256 ppm 
desse elemento na solução de 
cultivo, embora o crescimento te
nha ficado praticamente paralisa
do a partir de 128 ppm. Comprovou-

se assim a alta tolerância da se
ringueira ao a lumínio , sendo cer
tamente esta a principal razâ o pa 
ra a sua ada ptação a solos ácidos. 
Aliás, ess a ca pacidade de ve ge
tar e produzir bem em solos ácidos 
já fora abordada por Ferra nd (5). 
segundo o qual, nas pla ntações do 
Ori!!nte, o pH dos solos está com
preendido entre 4,5 e 4,8, chegan
do às vezes a té a valor 3,0, sem 
efeito aparentemente prejudicial à 
cultura. 

CONCLUSÕES 

1. Os solos ocupados com serin
gueira no Sul da Bahia são qui
micamente pobres e ácidos ; 

2. A seringueira, além do alto po
der de ada ptação a solos po
bres , é capaz de suportar ele
vada satura ção de alumínio no 
complexo coloidal; e 

3. Dev ido à tolerância à ac idez, 
a aplicação de calcário dolomí
tico ou de outra fonte de cálcio 
e magnésio talvez deva ser rea
lizada visando a penas ao s u
primento desses elementos, co
mo nutrientes, em caso de com
provada deficiência na planta, 
ou níveis muito baixos no solo. 
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RESUMO 

Foram utilizados os resultados analíticos de 3.457 amostras de solos 

coletadas em municípios do Sul da Bahia onde a cultura da seringueira re

presenta importância econômica. Os dados foram processados para cálculo 

dos valores médios de pH, AI, Ca + Mg e K trocáveis e P disponível, 

dos índices de saturação de alumínio, das relações C a : MS e da-;; corre

lações lineares entre algumas das variáveis consideradas no presente 

estudo. Os solos ocupados com essa cultura são em geral quimicamente 

pobres e ácidos. 

Adicionalmente se conduziu um estudo sobre o comportamento de plân

tulas de seringueira cultivadas durante 116 dias em solução nutritiva de 

Hoagland 'contendo doses crescentes de alumínio. Os resultados mostra 

ram alto grau de tolerâ ncia da seringueira a o alumínio, comprova ndo que, 

além do alto poder de adaptação a solos pobres, essa cultura é capaz ' de 

suportar elevada saturação de alumínio no complexo coloidal. 
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COMPORTAMIENTO FISIOLOGICO DE AISLAMIENTOS DE 
Phy tophthora palmi /J ora (BUTL.) BUTL. PROVENIENTES DE 

FRUTOS DE CACAO, Y P. caclorum (LEBERT Y COHN) 
SCHOETER OBTENIDOS EN SUELOS Y RAICES 

DE PLANTAS DE CACAO 

Roberto MOllt es B.· 
Asba Ram" 
ÁTIla/do Gomes Mede iros'" 

ABSTRACT 

Physiological Behavior of Isolates of 
Ph y tophthoTa palmi voTa(Butl.) Butl. from Cacao Pods and 
p , cactorum (Lebert & Cohn) Schoeter from S<rils and Roots of 

Cacao Trees 

Three isolates o f Phy /oph/hora palmivora and tw o of P. cac/orum were compared in the fo ll owitlg: linear growt h a t d iCCc rent temperatures and 
pH, rale o f colonizalion in pods of cacao Catongo, Comum , Scavina - 6, and UF - 6 13, s porulation, and produc t ion o f c hla mydospores . The iso
lates of P. palmiuora were obtained (rom cacao pods (rom lhe Statcs of 
Bahia and Espírito Sa nt o while P . coelOTum was iso lated (rom lhe so i! and rools af cacao in Bahia . 

It was Cound lhat lh e isolates o f P. ca c lo rutn reacted s imilarly lo lh e fact ors compare d. They produccd c hla mydosporcs and oos pores with 
pa ra gynus antheridia in (3 -sitostcrol syn the ti c medium. Thei r growth 
rate was fa s te r at a temperature range between 15 a nd 25°C and mycclial 
developrnent was best at a pH ra nge be tw ee n 6.5 a nd 8.0. Howeve r. a 
s low rate a f colanization and poor s porula tion wc re observcd 00 the cacao pods of lhe mentioned cultivars . 

In the case of P. pa/miuora. each iso la te reac ted diffe rent1y to the 
va rious Ca c tors, but ne ither produced oospores nor ehIamydos pore s . lt 
w as a1so dete rmined that this fun gus had a (as le r rate oC co loniza ti on 
tha n P. caclofum 0 0 lhe eacaa pods. 

Recibido para publicación e l 2 de rebre ro . 1976 , y e n forma re visada e l 20 de 
deciembre. 1977 . 

• M.S., Colegio Superior de Agric ultura Tropica l , Cá rdenas, Tabasco , Mex ieo . 
•• M .S., Divis ión de Fitopa tologia (DIFIP), Cen tro de Pesquisas do Caca u (CEPEC), Caixa P os tal 7. 45.600, Itabuna , Bahia, Brasil . 

••• Ph.D., J e fe. DIFIP, CEPEC. 
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lNTRODUCCIÓN 

Hasta hace relativamente poco 
tiempo, se consideraba el Phyto· 
phthora palmillora (Butl.) Butl. 
como el UlUCO agente capaz de 
producir la pudrición parda de la 
mazorca dei cacaotero. Reciente
mente se ha encontrado que esta 
misma enfermedad puede ser pro
ducida por P. helleae (9), P. me· 
gas perma (6), P . botryosa (1) y 
P. drechsleri (11)* . Esto plan
tea la neces idad de hacer una 
reestructurac ión en los programas 
de mejoramiento genético dei cacao, 
ya que en ocasiones se incluyen 
en las pruebas de resistencia, 
aislamient08 atípicos de Phyto· 
phthora los quales no necesaria
mente corresponden a P. palmivora. 

EI objetivo dei presente trabajo 
fué comparar algunas caracterís
ticas fisiológicas de cinco aisla
mientos de Phytophtbora: tres de 
P. palmivora(Butl.) Butl., aislados 
de frutos de cacao de las regiones 
de Bahía y Espirito Santo, y dos 
aislamientos provenientes de suelo 
y de raices podridas de plantas 
de cacao de la region de Bahia, 
identificados preliminarmente co· 
mo P. caclorum. 

MATERlALES Y METODOS 

Aislamientos. Se utilizaron las 
tres cepas de P. pa lmillora deno-

• Especies válidas segun la claslfi
cacl6n artificial dei genero Pbytt>
pbtb"", (10). 

minadas Linhares, 62200 y Cepec, 
aisladas de fruto de cacao . Tam
bién se usaron dos aislamientos de 
P. ('actorum: una de suelo y otra 
de raiz de caca o, todos ellos de la 
colección de la División de Fitopa
tologia deI Cen tro de Pesquisas do 
Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil (5). 

Crecimieato linear a diferentes 
temperat.ras. Inicialmente las ce
pas fueron transferidas a placas 
de Petri con medio de harina de 
maiz-agar, Difco. Despues de 5 
dias de incubaci6n se tomaron 
en los bordes de la colonia discos 
de medio conteniendo micelio, con 
ayuda de un sacabocados de 5 mm 
de diámetro y se transferieron a 
placas de Petri que contenian 
20 ml de medio de Erwin y Katz
nelson (2). En seguida, las placas 
inoculadas se colocaron en incuba
dores ajustados a diferentes tem
peraturas (10 a 35"C con interva
los de 5"'C). Para cada temperatura 
se hicieron cinco repeticiones por 
cepa y después de 4 días se deter
minó e I crecimiento linear. 

Desarrollo en diferentes pU. 
Para esta prueba se utiliz6 el me
dio de Erwin y Katznelson pero 
sin Agar y sin los microelementos. 
Esto ultimo a fin de evitar la 
formación de complejos que pudie
ran ocasionar variaciones nutricio
~~s e~re tra~m~ntos. ~ffi 

ajustar el pH dei medio se utili
zaron soluciones buffer preparadas 
con KH,PO. y K,HPO. 0,1 M. Es-
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tas soluciones fueron agregadas 
en el medio de cultivo a 1 x lO-'M. 

Primeramente se transfirieron 
Jiscos de micelio de 5 mm de 
diámetro a matraces Erlenmyer de 
250 ml que contenían cada uno , 
20 ml de medio de Erwin y Katz
nelson ajustados a diferentes pH 
(de 4,0 a 8,0 con intervalos de 0,5 
unidades). Para cada pH , se hicie
ron cinco repeticiones por cepa y 
después de 4 días de incubación a 
27"C se lavó el micelio por filtra
ción. En seguida se colocó este 
en una estufa a 70"C y a las 24 
horas se determinó el peso seco. 

Velocidad de colonización y 

capacidad de esporulacíón. Para 
estas pruebas se usaron frutos 
inmaduros de aproximadamente 4 
meses de edad, de las variedades 
y clones Catongo, Comúm, Scavi
na-6 (Sca-6) y UF-613. Cada fruto 
fué primeramente lavado con agua 
destilada y después se le hicieron 
cinco perforaciones en diferentes 
puntos con un saca bocados de 
10 mm de diámetro. Sobre cada 
agujero se colocaron discos de 
micelio (de una misma cepa) dei 
mismo diámetro dei sacabocados. 
Los frutos fueron colocados en 
bolsas de polietileno que contenian 
10 ml de água destilada y se in
cubaron a 27"C durante 4 días. Pa
ra medir la velocidad de coloni
zación en cada punto de inocula
c ión se ca!có la zona necrosada 
y posteriormente con un planimetro 
sedeterminó la superficie afectada. 

Los frutos de los clones UF-613 , 
Sca-6 (altamente susceptible y 
resistente ,respectivamente) fueron 
lavados cuidadosamente, elimi
nando de las lesiones todo indicio 
de micelio; después se pusieron 
sobre vasos con 250 ml de água y 
se colocaron en unacamara humeda 
a 80% de H. R., durante 24 horas 
para permitir la esporulación. En 
el caso de los aislamientos de 
sue lo y raíz (P. caetoTum), esta 
operación se efectuó hasta 8 días 
después, a fin de permitir un des
arro11o aproximadamente igual de 
las les iones en comparación con 
las cepas de P. pa/miv ora, puesto 
que existia una diferencia en la 
velocidad de crecimiento de las 
lesiones. 

Después dei periodo de incuba
ción, de cada área lesionada, se 
extrajo un disco de pericarpo con 
un saca bocados de 10mm de diâ 
metro y se colocaron todos los dei 
mismo fruto en un frasco pequeno 
con 10 ml de agua destilada. Se 
agitó vigorosamente cada frasco y 
después con la ayuda de un pincel 
se limpió cuidadosa mente cada 
disco a fin de rem over todos I~ 
esporangios pres entes . De estas 
soluciones resultantes se hicieron 
cinco conteos por frasco con un 
hematocitómetro, para determinar 
el número de esporangios por mm 2

• 

Producción de clamidosporas. 
Los mismos frutos fueron incuba
dos a temperaturas de laboratorio 
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(25"C 1: 2) en bolsas de p..>lieti
leno y a los 20 dias de la incuba

ción, se hicieron cortes en la zona 

inicialmente lesionada para deter

minar el número de clamidosporas 

por mm'. A la vez, cada cepa fué 

transferida a placas de Petri con 

medios de harina de maíz-agar y 

Erwin e Katznelson, para ver la 

producción de clamidosporas des

pués de 35 dias de incubación. 

RESULTADOS Y DlSCUSION 

Crecimiento linear a diferentes 

temperaturas. Fué notorio que 

ninguno de los aislamientos creció 

a 35"C (Figura 1). Las cepas de 

P. caetarum en general, tuvieron 

un crecimiento más rápido que las 

de P. palmivara a todas las tempe

raturas probadas. Entre las de esta 

última especie se destacó el des

arrollo dei aislamiento de Linhares 

en el rango comprendido, entre 

los 15 y 25°C (Figura 1). La mayor 

tolerancia de este aislamiento 

a las temperaturas bajas y altas 

viene a explicar en parte, la apa

ric ión reciente de un fuerte foco 

de infección en esta localidad dei 

Estado de Espírito Santo, consi

derada tradicionalmente como una 

zona de baja incidencia de pudri

c ión parda, lo que se atribuyó a la 

predominancia de bajas tempera

turas en la época de mayor inci

dencia de la enfermedad (3). 

Desarrollo a diferentes PH. Se 
encontró que los aislamientos de 

P. caetarum desarrollan bien en 

pH de 6,5 a 8,0 (Figura 2). Este 

factor sugiere que esta especie 

tiene pocas posibilidades de so

brevivencia en regiones donde 

predominam suelos fuertemente 
ácidos. 

En el caso de P. palmivara los 

aislamientos tuvieron un compor

tamiento muy varíáble (Figura 2). 

La cepa 62200, aparentemente no 

sufre mucho la influencia de las 

variaciones en acidez y alcali

nidad; en cambio la Cepec sigue 

la misma tendencia que las cepas 

de P. cactarum. EI aislamiento de 

Linhares aunque desarrolla a to

dos los pH, presenta un punto 

óptimo a pH 5,5. Estas variaciones 

en el comportamiento de los ais la

mientos descartan la posibilidad 

de una influencia determinante dei 

pH dei suelo en la sobrevivencia 

de P. palmivara , ya que evidencian 

um polimorfismo genético equili

brado respecto a este factor am

bientai (4). 

velocidad de colonización. La 

diferencia en este aspecto fué muy 

notaria. Mientras los aislamientos 

de P. palmivara desarrollan rapida

mente en las mazorcas de los cua

tro cultivares, las dos cepas de 

P. eactarum apenas rebasaron el 

punto inicial de inoculación des

pués de 4 días (Figura 3). 

La pudrición total de las ma

zorcas ocurrió a los 7 días en las 

cepas de P. palmivora y tardó 18 
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días en las de P. cactorum. En el 
caso de esta última espécie, las 
lesiones desarrollaron superficial
mente ai comienzo, avanzando 
posteriormente a los tejidos inter
nos dei fruto, 

En el caso de P. palmivora 1a 
velocidad de colonización entre 
las diferentes cepa s fué muy va
riable (Figura 3), La cepa de 
Cepec fué altamente patogénica 
en tres de los cuatro cultivares, 
siendo el menos susceptible Sca-{i. 
El aislamiento de Linhares se des
tacó por ser e I más pa togénico a I 
clon Sca-6 y lento en desarrollo, 
en Catongo. La cepa 62200 creció 
rá pida mente en los frutos de Ca
tongo y fué el que más lentamente 
evolucionó en los demás cultivares. 
Es tos resultados concuerdan con 
los de Rocha y Vello (7), Wests
tei jn (12) y Turner (8) respecto a 
la gran variab ilidad en la pa to
genicidad de los aislamientos de 
esta espécie. 

Esporulación, Fué notable que 
en este sentido, la esporulación 
de las cepas de P. cactorum fué 
muy escasa (Figura 4) lo cual, 
junto con su lento desarrollo en 
los frutos , les da una reducida 
posibilidad de convertirse en un 
pa tógeno importante en cacao. En 
ias condiciones actuales , sin em
bargo, su característica de formar 
oos poros homota lica mente , le da 
amplias pos ibi lidades de varia
ción er. pa togen ic idad. Aunado a 
es to, ia producc iór de cla midos-

poras amplia su capacidad de so
brevivência. 

Las cepas de P. palmivora 
también en este aspecto t uv ieron 
variación. En las de Cepec y 62200 
se presentõ que a mayor velocidad 
de colonización, la capacidad de 
espo!ulación fué mayor, encon
trandose el caso inverso en la 
cepa de Linhares (Figura 4 ), Este 
último caso es semejante ai en
contrado por Rocha y Vello (7) 
quienes indicaron que las cepas 
más patogénicas ai clon Sca-6 
tienen escasa produción de espo
rangias. Sin embargo, la variación 
obtenida en el presente trabajo, 
hace dudar de la posibilidad de 
una estrecha correlac iõn entre la 
esporulación y la velocidad de 
colonización. 

producci6n de clamidosporas y 
oOSpQnlS, Las cepas de Linhares , 
Cepec y 62200 no produjeron cla
midosporas u oosporos ni er. fru
tos ni en medios de cultivos s ih
téticos. Los aislamientos de suelo 
y raíz (P. caclorum) produjeron en 
frutos una cantidad semejante de 
clamidosporas (Figura 5). En el 
clon UF-613 produjeron 148 y 175 
clamidosporas j mm' . res pectiva
mente, en tanto que en Sca-6 , la 
de suelo produjo 139 y la de la 
raíz 163/ mm' . 

Estos resultauoó ind lca~ que 
existe poca Vaf13CIÓr, en es t('> se n
tido. En e ! medio d~ Envin v Ka tz
nelson en forma Imprevista se 

Rev. T heob,oma (B,asil) i: 1)3· 144. 1977 



CompO'tamiento {isiol6gico de F'bylophthora aislados de caca o 141 

900 Iill 
, 90 

E,po,uloelon 

800 80 

N 
700 

iil V.loeldod d. colonlzoelón 70 ! 
~ 600 60 

O 
Q. 500 50 

5eo-6 .. 
I/) 

400 40 e 
u o ~ 

300 30 4 
<!) 

Z 
Q 

200 20 4 4 
~ Z 

100 10 o o 
Q. O O 
I/) 

I/) 

111 900 90 lU 

.J 

111 900 80 4 
Q 

700 70 Q 

o 'w 
o:: 600 60 li 
111 

:I 500 50 
4 

'::> UF-613 
w 

z 400 '40 o:: 
'<I 

300 30 

200 20 

100 10 

O O 

5u.lo Roíz 62200 CEPEC Linho .. , 

P. eoeto,um P. polmlvo,o -
Figura 4 - Relación entre la esp orulación y velocidad de coloniza

dón e,l los aislamientos de Phytophthora palmivora y P. cactorum. 

Rev , Tbe obroma (BrtJsil) 7:133-14-4, 1977 



142 Montes. Ram y Medeiros 

'\ 

Figura 5 - A y 8 : Clamidosporas)' oosporasde Phytophthora cactorum; 
c: colonia tipica de P. palmivora (ce ntro ), aislamiento de sue /o de P. 
cactorum (izquierda) y aislamie'lto de raíz de P. cactorum (de rech~) en 
medio de Erwin e Katzne/son. 
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obtuvo en ambos aislamientos, 
suelo y raíz, la formación de oos
poras con anteridios paraginos 
(Figura 5). En ninguna de las 
observaciones se encontraron an
teridios anfigenos. 

CONCLUSIONES 

1. P. cac/OTum se diferen ció de los 
aislamientos de P. palmivoTa 
utilizados por la producción de 
clamidosporas y oosporas, cre
cimien to rápido en medio de 
cultivo a diferentes tempera
turas. desarrollo lento de las 

les iones en los frutos y escasa 
capacidad de esporulación; y 

2. Entre los aislamientos de P. 
palmivoTa existe variación de 
crecimiento a diferentes tempe
raturas, pH, velocidad de colo
nización en diferentes culti
vares y en su capacidad de es
porulación. Esto sugiere la 
existência de un polimorfismo 
genético equilibrado dei pat6-
geno en re lación a d ichos facto
res relacionados con su patoge
nicidad, capacidad de disemi
nación y sobrevivencia. 
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RESUMEN 

Se compararon la s s iguientes características de tres aislamientos de 
P . pa/lIIiuora y dos de P. cac/orum: crecimiento linear a diferentes tem
peraturas y pH, velocidad de colonización en frutos de cacao Catongo, 
Común, Scavina -6 y UF-613, esporulación y producción de clamidos 
poras. Los aislamientos de P. palmiuora se obtuvieron de frutos de cacao 
de los Estados de Bahia y Espirito $anta, mientras que P. cae/orum fué 
aislado a partir de suelo y raices de cacao en Bahia. 

Se observó que las cepas de P. eae /orum tuvieron un comportamiento 
similar respecto de los factores comparados. Produjeron clamidosporos y 
oosporos con anteridios paraginos en medio sintético con (3 - sitosterol. 
Su crecimiento fué mayor a temperaturas entre 15 y 25"C y el desarrollo 
micelial fué superior a pH entre 6 ,5 y 8,0. Sin embargo, la colonización 
fué lenta y la esporulación pobre en frutos de caca o de los cultivares 
menc ionados. 

En cuanto a P. palmiuora, cada cepa tuvo un comportamiento diferente 
respecto de los factores considerados; ninguna produjO clamidosporos u 
oosporos, y las tres mostraron velocidades de colonización en los frutos 
de cacao, superiores a las observadas com P. caClorum .• 
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parte do seu valioso tempo à .difícil tarefa de avaliar e julgar esses arti
gos. A publicação dos seus nomes é um testemunho do nosso mais profun-

,do reconhecimento pela sua valiosa colaboração com a revista,a lavoura 
cacaueira, a CEPLAC e a ciência. O bom nível dos artigos foi mantido 
ou melhorado graças à sua desinteressada colaboração. Luiz .Carlos 
Cordeiro de ALMEIDA, Eng.-Agr!', Basil George BARTLEY, Ph.D., Peter 
Forbes BENTON, Ph.D., Geraldo Ada mi CARLETTO, M.S., limar Ilton 
Santana FERREIRA, Eng.-Agr!'. João Maria FIGUEIREDO, M.S., Robert 
L. FOWLER, Ph.D., João Reis GARCIA, M.S., Joseph Just ITURBE, Bio
químico, Antônio Carlos LEÃO, Eng.-Agr?; Gildro LISBOA, Eng.-Agr?; 
Antônio Henrique MARIANO, M.S.; Arnaldo Gomes MEDEIROS, Ph.D.; 
José A lexandre de Souza MENESES, M.S.; Augusto MONTEIRO, M.S.; Fran
cisco Ilton MORAIS, Ph.D.; Lúcio Pamplona de MOURA, Eng.Agr?; Ro
berto Carvalho PEREIRA , Ph.D.; Asha RAM , M.S. ; Edson Lopes REIS, 
Eng.-Agr?; Fedora Celina Z. de RESNIK , Eng.-Agr?; Charles José Leond y 
de SANTANA, M .S.; Maria Bernadeth Machado SANTANA, M.S.; Luiz Fer
reira da Silva, Eng.-Agr?; Maria Neide SILVA, Bibliotecária; PedritoSIL
VA, Eng.-Agr?; Ricardo Rodolfo TAFANI, Ph.D. ; Francisco Xavier Ri
beiro do VALE, M.S. 

Fina lmente, queremos agradecer aos leitores que tão gentilmente ofe
receram sugestões para melhorar a revista: J. M. Abreu, CEPEC; L. de 
Aquino, Conselho aciona 1 de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
Rio de Janeiro; L.C. Cruz, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, 
Bras ília; e G. Glenn, Inslilute of Scientific Information , Philadelphia, 
Pennsylvania. E.U.A. J. C. de Sa les. Editor 
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