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O algodoeiro de fibra colorida teve suas variedades desenvolvidas e obtidas a partir do 

melhoramento de espécies selvagens, e do cruzamento destes com algodoeiro de fibra branca. A 

fibra colorida tem importância econômica e social no Brasil, primeiramente por não necessitar de 

todo o processo de tingimento dos fios, que é realizado em caldeiras com água fervente e uso de 

corantes, e o outro aspecto é utilização desta fibra na manufatura de artesanatos têxteis. Uma 

característica relevante desta espécie está relacionada ao seu cultivo, que é feito principalmente 

por agricultores familiares de regiões carentes, que buscam com a forma de manejo da cultura a 

produção de uma fibra ecologicamente correta, para a comercialização e contribuição na renda 

mensal da família. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade genética entre genótipos 

de algodoeiro de fibra colorida do Programa de Melhoramento de Algodão da Universidade 

Federal de Uberlândia e identificar as linhagens promissoras para avaliação posterior. O 

experimento foi conduzido em uma área experimental localizada na Fazenda Capim Branco 

pertencente à Universidade Federal de Uberlândia, no município de Uberlândia, Minas Gerais, 

na safra 2011/2012. Foram avaliados 18 genótipos de algodoeiro, sendo 16 linhagens (LC) e 

duas testemunhas (BRS Rubi e BRS Topázio). O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos completos casualizados (DBC) com três repetições. A parcela experimental constituiu-se 

de quatro linhas de cinco metros espaçadas de um metro. Avaliou-se nove caracteres, rendimento 

de pluma (%), produtividade de algodão em caroço (kg.ha
-1

) e as características intrínsecas da 

fibra por meio do HVI (High Volume Instrument): índice micronaire (IM), maturidade da fibra 

(MF), comprimento da fibra (UHM) (mm), uniformidade de comprimento (UC) (%), índice de 

fibras curtas (IFC) (%), resistência à ruptura (RES) (gf/tex) e alongamento à ruptura (ALONG). 

Os dados foram submetidos a análise variância (Teste F) e teste de agrupamento (Teste de Scott 

e Knott). Em geral as cultivares BRS Rubi e BRS Topázio apresentaram médias superiores e 

acima do exigido pela indústria têxtil em relação às linhagens. Para rendimento de pluma, 

produtividade de algodão em caroço, índice micronaire e maturidade da fibra os genótipos 

avaliados dividiram-se em dois grupos heterogêneos. Em relação ao comprimento e alongamento 

á ruptura das fibras, houve a formação de três grupos divergentes entre si. Dentre as linhagens 

promissoras, a LC-14 destacou-se nos caracteres de rendimento de pluma, produtividade e índice 

micronaire, com valores de 37,8 %; 3229 kg.ha
-1 

e 4,23 IM respectivamente. Houve variabilidade 

genética entre os genótipos avaliados, que é essencial para a manutenção do programa de 

melhoramento. Diante dos resultados obtidos recomenda-se o avanço das linhagens LC-6, LC-8 

e LC-14, pois apresentaram médias satisfatórias para rendimento de pluma, produtividade e as 

características intrínsecas da fibra. 
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