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3) Uso de Recursos Genéticos de Algodão Gera Produtos de Vestuário para 

Comercio Interno e Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

O algodão naturalmente colorido tem origem na América, onde tecelões já fiavam e 

tecíamos algodões de cor marrom e verde, desde sua domesticação há 4.500 anos 

(NARAYANAN & SUNDARAM,1996). As fibras coloridas têm sido produzidas e usadas em 

produtos têxteis pelas populações indígenas das Américas por séculos (VREELAND Jr., 1987). 

A maioria dos materiais de algodão naturalmente colorido cultivados no mundo é descendente 

de germoplasma pré-colombiano selecionado pelos povos antigos das Américas, 

(STEPHENS,1975). O uso deste material evita ocorrências de distúrbios ecológicos, a poluição 

ambiental pelo uso de tintas sintéticas, eliminando custos para o branqueamento e para o 

tingimento, e reduzindo o consumo de energia. Ele tem sido cultivado desde tempos antigos, 

em torno de 2.500 AC. 

O línter e a fibra dos algodões tetraplóides ocorrem em cores que vão do branco a várias 

tonalidades de verde e marrom. Os genes que conferem essas cores estão relatados na literatura 

(HARLAND,1935; KOHEL,1985; WARE, 1932). As cores mais comuns são o marrom e o 

verde. Gossypium hirsutum L. frequentemente tem fibra branca e G. barbadense L. fibra creme 

(PERCY & KOHEL, 1999). As duas espécies diplóides cultivadas na Ásia também apresentam 

cultivares com coloração na fibra além do branco. Considerando as espécies diplóides existem 

cvs. de fibra colorida na Ásia, particularmente na Índia, China e Repúblicas Asiáticas da antiga 

União soviética, desde muito tempo. Na Índia existem cultivares com fibra colorida em cultivo 

comercial (G. arboreum L.), sendo predominante as de fibra vermelha, pela sua qualidade e 

firmeza na cor Singh et al. (sem data). A evolução das técnicas de tingimento desencorajou o uso 

dos algodões naturalmente coloridos e estes foram abandonados na última metade do século 20. 

Além disso, as cvs. com fibras coloridas tinham baixa produtividade, pobres qualidades de fibra 

e desuniformidade das cores. Com o crescimento da população mundial, a necessidade era 
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aumentar a produção de algodão para vestimenta. O avanço da tecnologia de fiar e tecer e da 

tecnologia de tingimento, especialmente com o advento de tintas sintéticas, deu ênfase na alta 

produção de fibra de qualidade, o que resultou na substituição do algodão colorido pelo branco. 

O melhoramento feito no algodão de fibra branca durante todo o século 20 aumentou a diferença 

de qualidade da fibra deste para os coloridos.  

Por ser ecologicamente mais indicado, o algodão naturalmente colorido somente retomou 

sua importância em anos recentes. A percepção sobre a toxicidade e poluição causada pelas 

fibras sintéticas fez reviver o interesse por cultivos orgânicos, nicho no qual se encaixa somente 

o algodão de fibras coloridas. 

Escavações arqueológicas em Huaca Prieta, no Peru, mostram que o algodão colorido já 

era cultivado desde 2.500 anos AC. Análises destes fragmentos mostraram que, provavelmente, 

eram formas primitivas de G. barbadense. Tais fragmentos tinham as cores azul, roxa, rosa, 

marrom, verde, bronze e vermelha, algumas das quais ainda existem, mas infelizmente outras 

nem chegaram a ser descritas na literatura botânica (CHAULDRY,1992). Em bancos ativos de 

germoplasma (BAGs) espalhados pelo mundo encontram-se acessos com fibra colorida em tons 

de marrom (de chocolate escuro a creme, amareladas, cinza, laranja e púrpura, em G. barbadens; 

porém, sabe-se que outras espécies silvestres, a maioria diploides, também possuem fibra 

colorida, especialmente em tons de marrom). 

Há duas fontes de fibras coloridas em algodão: BAGs de germoplasma cultivado e BAGs 

de espécies silvestres.  

 

Banco Ativo de Germoplasma Cultivado 

Em alguns países há BAGs com materiais locais conservados de G. hirsutum, juntamente 

com acessos oriundos de países como: Brasil, Israel, México, Peru, USA, e USSR, entre outros, 

sendo a fibra, na maioria, marrom e verde. Na Tabela 1 está listado parte do germoplasma de 

G. hirsutum com fibra colorida, preservado no mundo.  

No Brasil tem sido utilizado, em programas de melhoramento, alguns desses acessos de G. 

hirsutum da coleção dos EUA (Tabela 1) e (Figura 1), de onde já foram desenvolvidas 5 cultivares 

elite, como apresentado na Figura 2. Em G. arboreum podem ser citados alguns acessos de 

germoplasma como coloração marrom-médio: SP 3936, e Malvencis; marrom: 7869, e caqui: 

8631. 
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Tabela 1 - Germoplasma de algodão com fibra colorida de Gossypium hirsutum L. selecionado, onde os 

acessos marcados com asterisco são cultivares lançadas pela Embrapa Algodão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 – Acessos de Gossypium hirsutum L. introduzidos da coleção de germoplasma Americana e preservados 

na coleção da Embrapa Algodão. A cor da fibra é semelhante à do linter apresentado. 
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Figura 2- Cultivares de fibras coloridas lançadas ela Embrapa Algodão, BRS Verde, BRS Jade, BRS Topázio, BRS 

Safira e BRS Rubi. 

 

 

Banto Ativo de Germoplasma de Espécies silvestres 

As espécies silvestres de algodão são importantes fontes de fibra colorida como mostrado 

na Tabela 3. O Brasil também possui uma espécie nativa, a Gossypium mustelinum Miers ex G. 

Watt, de fibra marrom, como mostra na Tabela 3. O Peru é considerado como o centro de 

diversidade de G. barbadense, com vários acessos sendo conservados no BAG dos Estados Unidos 

e outros na coleção da Embrapa Algodão. Outros Países, como Equador, também possuem G. 

barbadense silvestre com fibra colorida. No Brasil, o uso de espécies silvestres no melhoramento 

genético, no caso G. barbadense, tem sido realizado visando introgredir genes de colorações 

diferenciadas da fibra para G. hirsutum e são um belo exemplo do uso da diversidade genética 

em prol do melhoramento genético. Na Figura 2 encontram-se exemplos de alguns acessos 

silvestres de G. barbadense do Peru usados no melhoramento genético. Na Figura 3 estão algumas 

novas linhagens desenvolvidas, do cruzamento de G. barbadense silvestre com G. hirsutum de fibra 

branca e que deverão se constituir em cultivares elite. 
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     Tabela 3- Cor da fibra em espécies silvestres de Gossypium spp. 

Continente Espécie Genoma Coloração do linter e fibra 

América G. aridum D4 amarronzada 

 G. armorianum D2-1 amarronzada 

G. darwinii AD amarronzada 

G. mustelinum AD amarronzada 

G. gossypioides D6 acinzentada 

G. harknessii D2-2 acinzentada 

G. laxum D9 bronzeada 

G. lobatum D7 bronzeada, esbranquiçada 

G. trilobum D8 bronzeada 

G. lanceolatum AD esbranquiçado 

G. tomentosum (AD)3 amarronzado, avermelhado 

G. hirsutum (AD)1 amarronzado,bronzeado,esbranquiçado, 

esverdeado 

G. barbadense (AD)2 cremosa, esbranquiçado 

África G. anomalum B1 amarronzado 

 

 

 

 

 

G. captis viridis B4 amarronzado 

G. somalense E2 amarronzado 

G. herbaceum A1 acinzentado, esbranquiçado 

G. longicalyx F1 acinzentado 

G. triphyllum B2 bronzeado, cremosa 

Afro-Ásia G. arboreum A2 amarronzado, bronzeado, esbranquiçado 

 G. stocksii E1 amarronzado 

Arábia G. areysianum E3 cinza amarronzado 

 G. incanum E4 bronzeado 

Austrália G. australe C3 amarronzado 

 G. sturtianum C1 amarronzado 

 G. robinsonii C2 acinzentado 

 G.sturtianum var.nandewarense C1-n acinzentado 



Revista RG News 2 (2) 2016 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

34 

 

 

 

Figura 3 - Alguns acessos silvestres do Peru de G. barbadens e usados no melhoramento genético na 

Embrapa algodão. 
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Figura 4 - Linhagens diferenciadas, obtidas utilizando G. barbadense silvestre em cruzamentos com G. hyrsutum L. 

com coloração Amarelada-clara (A), Rosada (B), Alaranjada (C), Rosada (D), Cremosa-clara (E e F). 



Revista RG News 2 (2) 2016 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

35 

 

O uso do germoplasma conservado no BAG-Algodão, da Embrapa Algodão, se mostrou 

extremamente útil para a disponibilização de cultivares elite com coloração de pluma 

diferenciada, ecologicamente correta, tão útil à indústria agrícola brasileira. 
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