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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1 - Nome/Título: 

Cultivares de algodão de fibras coloridas BRS 200 Marrom, BRS Verde, BRS Rubi,
BRS Safira e BRS Topázio. 

1.2 - Objetivo Estratégico PDE/PDU:

Indique em qual objetivo estratégico da Embrapa (PDE/PDU) se enquadra a tecnologia
avaliada:

Objetivo Estratégico PDE/PDU 

(X) Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 
(X) Inclusão da Agricultura Familiar 
(  ) Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 
(  ) Sustentabilidade dos Biomas 
(  ) Avanço do Conhecimento 
(  ) Não se aplica 

1.3 - Descrição Sucinta: 

Existem  39  (trinta  e  nove)  espécies  silvestres de  algodão de  fibras  coloridas,
principalmente na tonalidade marrom, mas também verde, amarela, azul e cinza, tendo as
mesmas apenas uso artesanal e/ou ornamental. Esse fato é sabido desde 4.500 anos
atrás,  entre  os  maias  e  os  astecas,  além  de  outros  povos  antigos  da  África,  Ásia,
Américas e Austrália (Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, julho/agosto 1999). Fato
é que as qualidades intrínsecas das fibras desses algodões (curtas e não-fiáveis) não lhes
permitem ser aproveitadas industrialmente, como ocorre com as fibras do algodão branco
tradicional (este, após a colheita, é naturalmente esbranquiçado; quanto mais branco for
sua pluma, maior seu valor de mercado; e em geral passa também pelo alvejamento com
produtos químicos para aumentar o grau branco da sua cor). Mas já na segunda metade
do século XX começou em todo o Mundo a exploração do germoplasma natural daqueles
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algodões  asselvajados  coloridos,  a  partir  da  aplicação  de  métodos  tradicionais  de
melhoramento genético, o que tem levado essas fibras naturais a adquirir resistência,
finura, comprimento e uniformidade adequadas para a indústria têxtil moderna. Ou seja, o
tecido  obtido  com  esses  algodões  coloridos  melhorados  geneticamente  passam  a
apresentar qualidade e estabilidade de coloração semelhante aos tecidos feitos com o
algodão  tradicional  branco.  Com  a  vantagem  de  que  oferecem  a  alternativa  de  não
precisar,  como  esses  últimos  tecidos,  receber  outras  cores  artificialmente  (com  o
tingimento). 

No Brasil,  desde início da década de 1980, e conforme relato do pesquisador Elêusio
Curvelo  Freire,  um dos desenvolvedores da tecnologia  algodão colorido  da Embrapa,
foram coletadas  plantas de algodoeiros asselvajados nas tonalidades creme e marrom,
que existem em misturas com algodoeiros brancos cultivados das espécies  Gossypium
barbadense, L.  e  Gossypium hirsutum, L.,  raça  marie-galante, Hutch..  Desde  1984
aquelas  coletas  de  algodoeiros  silvestres  foram feitas  principalmente  nos  estados  da
Bahia e de Minas Gerais, e foram preservadas inicialmente em bancos de germoplasma
localizados em Patos-PB,  estado da Paraíba.  No final  da  década (1989),  a  Embrapa
Algodão foi visitada por empresários têxteis japoneses que demonstraram interesse em
adquirir  aquele  tipo  de  fibra,  o  que  foi  bastante  para  que  se  iniciasse  o  trabalho  de
melhoramento genético daquelas fibras naturalmente coloridas.

A  pesquisa  e  o  desenvolvimento  aconteceram,  então,  partindo  da  coloração  e  de
características como comprimento, resistência, finura, uniformidade e elongação, além da
produtividade  agrícola  e  do  desempenho  industrial  das  fibras,  sendo  as  análises  das
características agronômicas feitas com 11 (onze) acessos de algodão arbóreo colorido
existentes no Banco de Germoplasma. As variações e a combinação de cores diferentes
aconteceu pelo  cruzamento  dos algodoeiros  nativos  do  Brasil,  de  coloração  creme e
marrom,  com  as  cultivares  americanas  “Arkansas  Green”  (verde)  e  “Texas”  (marrom
intenso). Como narra o próprio pesquisador Elêusio Curvelo Freire, “outra opção utilizada
pela Embrapa foi  obter  cultivares de algodão colorido com introdução dos genes que
controlam a coloração verde na cultivar comercial mais plantada no Nordeste (CNPA 7H),
por  meio  da  técnica  de  retrocruzamentos.  Para  isso  foram  efetuados  três  ciclos  de
retrocruzamentos, utilizando-se a cultivar  Arkansas Green como progenitor doador e a
CNPA  7H como  progenitor  recorrente”.  Os  testes  de  campo  foram  realizados,
principalmente, nos municípios de Patos-PB e Monteiro-PB, no estado da Paraíba, e em
Touros-RN, no estado do Rio Grande do Norte.

Com o processo de melhoramento genético contínuo, as linhagens avaliadas em 1997,
em Patos-PB e Monteiro-PB, apresentaram equilíbrio das características agronômicas e
tecnológicas das fibras: produtividade em torno de 1.500 kg/ha, resistência de fibras na
faixa de 23 a 25 gf/tex,  finura fina (I.M.)  de 3,4, comprimento de fibra (S.L. 2,5%) de
29,5mm e uniformidade de 48,0%. A produtividade média no campo supera a de cultivares
de  algodoeiro  “mocó”  precoce  em  mais  de  50%.  Por  outro  lado,  e  com  essas
características de fibras, os algodões coloridos melhorados podem ser processados por
indústrias têxteis modernas - com máquinas têxteis de altíssima velocidade e que exigem
resistência específica dos fios. Nas avaliações de fios do algodão colorido de títulos 16Ne
e 20Ne, obteve-se resistência de 13,5 e 12,3 gf/tex, respectivamente, alongamento de
6,9, e 56 pontos finos/km e 112 pontos grossos/km, índices esses que confirmaram a
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possibilidade  de  se  obter  novas  cultivares  de  fibras  com  as  qualidades  tecnológicas
similares às algodão branco e que já poderiam ser plantadas comercialmente.

Os  pesquisadores  que  realizaram as  tarefas  iniciais  da  geração  dessa  tecnologia  da
Embrapa providenciaram também análises de desempenho industrial da matéria-prima,
com os seguintes resultados: “Os fios de título 20Ne serviram para confeccionar tecido de
malha  e  produzir  50  (cinquenta)  camisetas  para  avaliação  da  qualidade  do  tecido
produzido a partir do algodão colorido Nordestino. A malha e os testes industriais foram
processadas  no  CERTTEX-SENAI,  em  Paulista-PE,  estado  de  Pernambuco.  Foram
efetuados ensaios de solidez de cor; estabilidade dimensional da malha (encolhimento) e
resistência do tecido ao Pilling. Os resultados obtidos comprovaram que a malha colorida
apresentou boa solidez de cor nos níveis de cloro de 0,01% e 0,1%, com grau 4; boa
solidez de cor a fricção, com graus 4 a 5; boa solidez de cor ao suor, grau 4-5; boa solidez
da cor a lavagem, grau 3-4; e alta resistência do tecido ao Pilling, grau 5. Esses dados
são  uma  evidência  de  que  o  tecido  obtido  com  esse  algodão  possui  qualidade  e
estabilidade  de  coloração  semelhante  aos  tecidos  de  algodão  branco  quando  são
coloridos artificialmente. Em 1999 foram efetuados testes de desempenho industrial do
algodão colorido na indústria têxtil EMBRATEX, do grupo empresarial Coteminas, que tem
a maior fiação do Mundo instalada em Campina Grande-PB. Para isso foram fornecidos
dois fardos de pluma que foram processados em equipamentos industriais de série para
produção de fio de título Nec 25,25; confecção de malha e de camisetas. A produção
industrial  do fio colorido na fiação da EMBRATEX apresentou resultados considerados
satisfatórios pelos engenheiros têxteis da empresa. O fio de algodão colorido apresentou
tenacidade de 11,4 CN/Tex, elongação de 3,9% e força máxima de 2,66 N, 10 pontos
finos/km e 18 pontos grossos/km” (Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, julho/agosto
1999).

As  sementes  foram  aumentadas  em  áreas  irrigadas  no  município  de  Touros-RN  e
Ipanguaçu-RN, no estado do Rio Grande do Norte, com colheita em novembro de 1998.
Entre  as  dez  linhagens  avançadas  coloridas  estudadas  foram  escolhidas  uma  de
coloração  marrom  para  plantio  no  Campo  Experimental  de  Patos-PB,  com  vistas  a
apresentá-la aos produtores em julho/1999, e uma de coloração creme para plantio sob
condições irrigadas, em Touros-RN, para apresentá-la aos produtores em novembro/1999.
As  características  tecnológicas  dessas  duas  linhagens  escolhidas  e  as  das  demais
cultivares desenvolvidas depois pela Embrapa Algodão estão apresentadas na Tabela 1.

Assim, entre os anos de 2000 e 2010 a Embrapa Algodão lançou 05 (cinco) cultivares de
algodão de fibras naturalmente coloridas: a BRS 200 - Marrom, de fibra marrom, originária
de materiais arbóreos, lançada em 2000; a BRS Verde (fibra verde) lançada em 2000; as
BRS's  Rubi  (fibra  marrom  avermelhado,  ou  marrom  telha)  e  Safira  (fibra  marrom
avermelhado, ou marrom telha, um pouco mais claro que a Rubi), originárias de materiais
herbáceos, lançadas em 2004, e a BRS Topázio, lançada em 2010. Esses materiais, pela
sua  própria  constituição  genética,  são  adaptados  a  diferentes  regiões  dos  estados
brasileiros e, em especial, os localizados no Semiárido brasileiro. De forma que a BRS
200 - Marrom é recomendada para as sub-regiões mais secas e as BRS's Verde, Rubi,
Safira e Topázio para as mais chuvosas. Todos os materiais, porém, podem ser cultivados
sob regime de sequeiro ou irrigado.
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Tabela 1

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE FIBRAS DAS CULTIVARES DE ALGODÃO COLORIDO E DE ALGUMAS
VARIEDADES COMERCIAIS BRANCAS COMERCIALIZADAS PELA EMBRAPA

 

Fio Singelo - 27 Tex

Cultivares Comprimento
S.L. 2,5%

Uniformidade
(%)

Resistência
gf/tex

Alongamento
%

Finura Fiabilidade
CSP

Resistência
gf/tex

Alongamento
%

Coeficiente
Torção

Variedades comerciais coloridas 

BRS 200 - 
Marrom 28,0mm 83,0 25,00 7,5 3,7 1876 14,20 4,8 3,31

BRS Verde 29,5mm  25,86 5,8 4,0 2030 14,04 5,0 3,51

BRS Rubi 25,4mm 24,50 7,7 3,7  2101 16,00 5,3 4,00

BRS Safira 24,0mm 24,20 7,2 3,9 2096 15,10 5,1 3,90

BRS Topázio 30,4mm 31,90 7,3 4,2 2090 13,60 4,9 3,60

Variedades comerciais brancas 

ITA 90 29,9mm 51,3 27,00 5,8 3,8 2307 14,92 6,5 3,47

CNPA 8H 29,1mm 47,1 26,00 5,7 3,6 2212 14,32 5,3 3,49
Observação: Dados coletados entre os anos 1997 e 2010.

BRS 200 - MARROM

Figura 1: Algodão de fibra marrom, cultivar BRS 200 - Marrom.
Foto: arquivo Embrapa Algodão.

A cultivar BRS 200-Marrom é semiperene, de ciclo econômico de três anos nas condições
do Semiárido brasileiro, e apresenta características superiores às do algodão arbóreo de
fibras brancas, tradicionalmente cultivadas nessa região. O sistema de produção inclui
poda no final de cada ano, após a colocação de bovinos ou caprinos, para se alimentarem
dos restos de cultura e, assim, fazerem a limpeza da área e controle biológico do bicudo
(Anthonomus grandis, Boheman, 1843 - Coleoptera: curculionidae) (Beltrão, et al., 2003).
Tem rendimento médio de fibra de 35%, resistência de fibra elevada, superior a 25,0 gf/tex
(maior do que das cultivares estrangeiras do Peru e dos Estados Unidos da América), boa
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finura, elevada capacidade de resistência à seca, susceptível à bacteriose e produz, em
média, em condições de sequeiro, 1.200 kg/ha de algodão em caroço, no primeiro ano, e
de 1.500 kg, no segundo ano, com chuvas regulares. No terceiro ano o rendimento volta a
ser o mesmo do primeiro ano. Deve ser plantada nas áreas do Semiárido brasileiro que
forem inclusas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA para o algodão semi-perene (arbóreo), distanciadas de
pelo menos 5 km das áreas plantadas com algodão de fibra de cor branca. Assim são
evitados cruzamentos naturais (Pereira, et al., 2003).

BRS VERDE

Figura 2: Algodão de fibra verde. Cultivar BRS Verde.
Foto: Luiz Paulo de Carvalho

A cultivar BRS Verde é herbácea, de ciclo anual. Tem resistência de fibra elevada acima
de 25,0 gf/tex e produz, em média 2.146 kg/ha de algodão em caroço. É recomendada
para  ser  cultivada,  preferencialmente,  no  Semiárido  brasileiro.  Para  ser  cultivada  em
outras regiões do País, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente no que se
refere às doenças do algodão, devendo-se escolher áreas livres de patógenos. Deve ser
mantida distância de 1.000 m entre campos de algodão BRS Verde e campos de algodão
branco, evitando-se contaminações pelos cruzamentos naturais (Pereira, et. al., 2003).

BRS RUBI
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Figura 3: Algodão de fibra avermelhada, cultivar BRS Rubi. 
Foto: Joffre Kouri.

A BRS Rubi é uma cultivar produtora de fibra de cor marrom-telha (marrom-escura ou
marrom-avermelhado), como pode ser visto na Figura 3. Tem ciclo anual, rendimento de
fibra de 35,6 % em média, resistência de fibra de 24,5 g/tex, finura de 3,7, comprimento
de fibra (2,5%) de 25,4mm e uniformidade de 35,6%. A cultivar BRS Rubi foi bastante
produtiva em condições de sequeiro na região Nordeste, obtendo um rendimento médio
de 1.848 kg/ha de algodão em caroço nos ensaios experimentais instalados em 2003 e,
em 2004, de 1.894 kg/ha de algodão em caroço. Em condições de irrigação pode obter
rendimento médio superior a 3,5 t/ha de algodão em caroço. Esta cultivar possui altura
média de plantas de 1,10m e ciclo até a colheita de 140-150 dias. Como a incidência de
doenças  foliares  e  de  solo  é  baixa  na  região  Nordeste,  esta  cultivar  se  destina
preferencialmente a esta região. Como toda cultivar de fibras coloridas, embora a cor seja
bastante duradoura, deve ser evitado o prolongado retardamento da colheita, evitando
exposição demasiada da fibra ao sol para que se obtenha uma coloração bem intensa.

BRS SAFIRA

Figura 4: Algodão de fibra marrom avermelhado, cultivar BRS Safira.
Foto: arquivo Embrapa Algodão.

A BRS Safira é uma cultivar produtora de fibra de cor marrom telha, por apresentar a fibra
escura ou marrom avermelhado (Figura 4). Tem ciclo anual, rendimento de fibra de 36,6
% em média, resistência de fibra de 24,2 g/tex, finura de 3,9, comprimento de fibra (2,5%)
de 24,0mm e uniformidade de 80,1%. A cultivar BRS Safira foi  bastante produtiva em
condições de sequeiro na região Nordeste, obtendo um rendimento médio de 1.915 kg/ha
de algodão em caroço nos ensaios experimentais instalados em 2003 e, em 2004, de
1.221 kg/ha de algodão em caroço. Em condições de irrigação pode obter rendimento
médio superior a 3,5 t/ha de algodão em caroço. Esta cultivar possui altura média de
plantas de 1,30 m e ciclo até a colheita de 140-150 dias. Como a incidência de doenças
foliares e de solo é baixa na região Nordeste, esta cultivar se destina preferencialmente a
esta  região.  A BRS Safira  poderá  ser  plantada  em outras  regiões além do  Nordeste
contudo  deve-se  escolher  para  o  plantio,  áreas  livres  de  doenças  pois  a  cultivar  é
suscetível  à  maioria  delas.  A cultivar  BRS Safira  apresenta  resistência  ao  pulgão  do
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algodoeiro.

BRS TOPÁZIO

Figura 5: Algodão de fibra marrom claro, cultivar BRS Topázio. 
Foto: Joffre Kouri.

A cultivar BRS Topázio apresenta altura média de 116cm. Ela tem a vantagem de possuir
alto  rendimento  de  fibra,  43.5%  em  média,  em  ensaios  conduzidos  no  Semiárido
brasileiro; possui ainda ótimas características de fibra, superando as cultivares de fibra
colorida existentes até o momento, como a BRS Safira, e equiparando-se a cultivar BRS
Araripe,  de  fibra  branca.  Além  disso,  apresenta  rendimento  de  algodão  em  caroço
superior ao daquelas duas cultivares. Como a BRS Topázio possui maior percentagem de
fibra e maior rendimento de algodão em caroço que aquelas cultivares citadas, também
possui maior rendimento de fibra por hectare em relação às demais. Possui produtividade
média  de  2.800kg/ha  nas  avaliações  já  realizadas.  Seu  cultivo  é  recomendado,
preferencialmente, para o Semiárido brasileiro, onde, praticamente, não há ocorrência de
enfermidades.

Aprontada a tecnologia, como seja,  cultivares de algodão naturalmente colorido, a sua
adoção no ambiente produtivo fez recordar os empresários têxteis japoneses que tinham
interesse em adquirir aquele tipo de fibra, onze anos antes. E esse consumidor, em tese,
estaria disposto a pagar um acréscimo de valor dos produtos do algodão colorido em
relação  aos  produzidos  pela  tecnologia  do  algodão  branco  tradicional.  O  sistema
produtivo é o mesmo, tanto no campo quanto na indústria têxtil, com a ressalva de que há
muitas restrições devido a se ter que limpar todo o maquinário após o uso do algodão
colorido, para evitar a contaminação dos lotes de fibras brancas que serão processados
em  seguida.  A comparação  se  dá,  assim,  entre  as  duas  tecnologias,  e  o  benefício
econômico é o valor a maior que os empreendedores do negócio confecções e artefatos
de algodão naturalmente colorido receberão ao comercializar suas safras/produções. E
duas possibilidades ligadas à nova tecnologia tem muito realce atualmente, considerando
que os consumidores estejam dispostos também a comprar as poucas cores disponíveis
(marrom,  marrom-avermelhado  ou  marrom-telha  e  verde-claro,  ou  mesmo  a  mistura
dessas cores, incluindo também a mistura com fibras do algodão branco cru e/ou com fios
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de seda natural): 1) a economia de água no tratamento da pluma e dos fios obtidos com
ela, e 2) o não-uso de produtos químico-sintéticos no tingimento dos tecidos a serem
fabricados. O primeiro teste da economia da água num comparativo entre malha tingida e
algodão naturalmente colorido veio a ser providenciado em 2012, em João Pessoa-PB,
pela parceria entre a Unidade Têxtil  Nordeste Ltda – UNITÊXTIL e a Associação dos
Produtores de Algodão da Paraíba – APAB, a pedido da Embrapa Algodão, conforme o
seguinte: - o consumo de água na fabricação de 300 (trezentos) quilogramas de malha
têxtil naturalmente colorida, em uma máquina com Relação de Banho de 1 para 4, é de
1.200 (mil  e duzentos) litros;  e o consumo de água na fabricação de 300 (trezentos)
quilogramas de malha têxtil tingida, em uma máquina com Relação de Banho de 1 para 4,
é de 9.600 (nove mil e seiscentos) litros. Como foi verificado, a relação é de 1 para 8, ou
seja, gasta-se 4 (quatro) litros para cada quilograma de malha naturalmente colorida e 32
(trinta e dois) litros de água para cada quilograma de malha tingida. Com a tecnologia
inovadora, portanto, deixa-se de usar 87,5% (oitenta e sete e meio por cento) da  água
que  se  gasta  normalmente  nos  procedimentos  de  tingimento  de  tecidos  do  algodão
tradicional, muito embora se mantenham a limitação da quantidade de cores disponíveis e
da menor qualidade tecnológica do emprego têxtil da fibra naturalmente colorida (ainda
com  desvantagens  técnicas  em  relação  a  resistência  da  fibra,  alongamento  etc.  do
algodão branco). 

Em relação à técnica usada para colorir  o  algodão comum (branco/esbranquiçado),  o
beneficiamento  consiste em vários processos para transformar a matéria prima têxtil do
estado  cru  em  artigo  branco,  tingido,  ou  tingido  com  outras  cores,  e  utiliza  água  e
produtos químicos em profusão.  As fibras têxteis naturais, como é o caso do algodão,
passam pelo processo têxtil  da fiação, tecelagem e acabamento. Muitos processos da
etapa da fiação (abridores, batedores, cardas, passadores, penteadeiras, maçaroqueiras,
filatórios,  retorcedeiras  e  conicaleiras)  são secos,  não gerando efluentes.  Na fase de
tecelagem, os fios tingidos ou crus se transformam em tecidos nos teares, processo seco.
A desengomagem, próxima etapa, gera efluentes líquidos poluidores. Nos processos de
acabamento  molhados,  se  prepara  o  tecido  para  ser  tingido  (coloração  uniforme  do
tecido), estampado (aplicação de desenhos etc.) ou receber acabamento, e esta fase se
chama alvejamento, que o torna adequado para a finalidade a que se destina. Nessa fase
são utilizadas substâncias como água, resina, corantes, tensoativos etc. (FORGIARINI,
2006). A água, após os processos industriais da cadeia produtiva têxtil,  volta ao meio
ambiente  contaminada  por  produtos  químicos,  corantes  etc.  Os  elementos  químicos
utilizados nas várias fases do beneficiamento do fio de algodão estão na Tabela 2, abaixo:

Tabela 2

 DESPEJOS GERADOS NO PROCESSO PRODUTIVO 

Etapa Constituintes dos Despejos

•Engomação Amido e gomas sintéticas à base de poliacrilátos

•Pré-engomação Umectantes, sais, soda caústica, sequestrantes e peróxidos

•Alvejamento Umectantes, sais, soda cáustica, sequestrantes, peróxido e/ou cloro e neutralizadores

•Tingimento Corantes, sequestrantes, sais, soda cáustica e/ou barrilha

•Estamparia Corantes, soda cáustica e gomas

•Lavagem Detergentes
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•Amaciamento Amaciantes e deslizantes

 Fonte: MARTINS, 1997.

Nesse estudo feito por MARTINS (1997), foram considerados os tipos mais comuns dos
produtos empregados. No caso, com a produção de malha beneficiada na quantidade de
550 t/mês (quinhentas e cinquenta toneladas por mês), o consumo básico de produtos
químicos é o que aparece na Tabela 3, abaixo:

Tabela 3

CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICO-SINTÉTICOS NO BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO BRANCO 

Produto
Consumo Básico

(toneladas/mês)

Sal 60,0 

Peróxido 8,0 

Barrilha 15,0 

Ácido acético 3,0 

Outros ácidos 60,0 

Corantes reativos 3,2 

Corantes enxofre 6,9 

Fonte: MARTINS, 1997.

A complexidade da comparação entre o que se obtém com as cultivares coloridas e os
produtos do algodão comum, tradicional, ainda está por ser deslindada. O próprio cálculo
do benefício  econômico só permite  similaridade entre as duas tecnologias quando se
considera os custos e os ganhos no sistema produtivo agrícola, que pode ser o mesmo
para produzir pluma colorida ou branca, alcançando as sementes de algodão o mesmo
preço no mercado. Quando se pretenda comparar com a técnica de colorir  o algodão
branco, tradicional, avança-se pela cadeia produtiva têxtil e a tecnologia da Embrapa, em
avaliação,  se distingue supremamente da técnica de colorir  o algodão branco.  É que
outras variáveis  econômicas entram em consideração,  com caráter  de externalidades,
bastando  citar  algumas:  1)  passa-se  a  ofertar  no  mercado  um  produto  que  atende
pessoas alérgicas a corantes sintéticos em suas roupas, contribuindo na preservação da
saúde  humana;  2)  deixa-se  de  utilizar  químico-sintéticos  no  tingimento  de  tecidos  e
malhas,  que  podem  ser  despejados  nos  córregos  e  rios,  contaminando  águas,  e  3)
economiza-se  87,5%  a  água  dos  tratamentos  têxteis,  que,  em  última  análise,  fica
disponível para outros usos. 

Outras questões que o futuro reserva para análise oportuna são as relativas aos avanços
prometidos na geração de tecnologias “limpas” de tingimento de tecidos e malhas de
fibras naturais, como a do algodão. Ou o uso da biotecnologia de transferência de genes
que controlam a expressão de várias tonalidades de cores, das espécies selvagens de
algodão  para  as  cultivares  modernas.  Até  então  o  algodão  colorido  é  decorrente  da
exploração do germoplasma natural  do algodão,  por  meio de métodos tradicionais de
melhoramento genético. Ao lado de outras empresas de biotecnologia que trabalham com
algodão, no Mundo, a Embrapa também busca novos avanços técnicos e metodológicos

10



que podem resultar em economia de tempo e recursos na obtenção de futuras cultivares
de fibras com outras tonalidades, a exemplos das azul-escuro ou preta.

1.4 - Ano de Lançamento: 2000. 

1.5 - Ano de Início de adoção: 2002. 

1.6 - Abrangência: Selecione os estados brasileiros onde a tecnologia selecionada está
sendo adotada:

 Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL X AC DF ES PR
BA X AM GO X MG X RS
CE X AP MS RJ SC
MA RO MT SP
PB X RR
PE X TO
PI X
RN X
SE X

 

1.7 – Beneficiários: Produtores rurais, principalmente agricultores familiares; vendedores
de insumos; empresários da indústria têxtil; artesãos; trabalhadores rurais.
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