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NOTA DOS AUTORES
 
 
 No intuito de ampliar sua utilidade, este trabalho foi elaborado de modo a atender, 
igualmente, um público diversificado. Para isso, procurou-se, ao redigi-lo, oferecer aos seus 
virtuais leitores alternativas de aprofundamento na matéria nele tratada.  Aos que tenham inter-
esse nos detalhes, seja da metodologia, seja da análise e discussão dos resultados, é facultada 
a leitura integral de texto e tabelas próprios de um artigo científico. Para aqueles que, todavia, 
busquem em seu conteúdo principalmente informações de cunho prático, foi elaborado um 
resumo suficientemente pormenorizado, cuja leitura, acompanhada do exame das tabelas nele 
mencionadas, pode atender a esse propósito. A respeito de detalhes, é provável que se julguem 
excessivos os que constam da descrição de métodos e critérios de avaliação de doenças. Isso, 
contudo, foi premeditado e teve por finalidade preencher lacuna evidente na bibliografia sobre 
o assunto, em nosso meio. Se a metodologia exposta receber aprovação, o trabalho poderá 
constituir referência, nesse aspecto, e fonte de orientação para pesquisadores que atuem na 
área. Se, ao contrário, for objeto de crítica, ainda assim poderá trazer benefícios, ao motivar, 
entre melhoristas e fitopatologistas que trabalham com a cultura, discussão tão importante 
quanto escassa sobre esse tema. Por fim, tendo o trabalho resultado de uma ação cooperativa de 
instituições e equipes de pesquisa, julgou-se oportuno acrescentar-lhe um Apêndice, destinado 
a promover um resgate histórico de atuações integradas anteriores, no estudo de cultivares de 
algodoeiro no Brasil. 
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RESUMO

 Com a finalidade principal de estudar o desempenho de cultivares e linhagens de al-
godoeiro em face da ocorrência de doenças, 38 experimentos (35 em campo e três em casa de 
vegetação) foram conduzidos em diversas regiões e condições de cultivo no Brasil. Comple-
mentando o estudo referente a doenças, foram também determinados componentes da produção e 
da qualidade da fibra e outros atributos que compõem o valor de cultivo e uso de cultivares dessa 
espécie. 
 A diferença entre os 18 genótipos estudados, no que se refere às sete doenças consid-
eradas, foi notável. As situações mais graves foram observadas com relação à murcha de Fusar-
ium, nematóides e ramulose, casos em que mais da metade dos genótipos mostrou-se suscetível. 
Embora com menor gravidade, seguiu-se, na ordem de risco, a mancha de Ramularia, à qual se 
mostraram suscetíveis sete genótipos, quatro deles em nível elevado. Situações menos desfa-
voráveis ocorreram com a mancha-angular, mosaico das nervuras e mancha de Stemphylium, em 
que predominaram, com poucas exceções, genótipos com resistência, pelo menos, moderada. 
 No caso da murcha de Fusarium (Tabela 3), os genótipos CNPA GO 2043 e IAC 25 
RMD mostraram-se resistentes enquanto IAC 24, COODETEC 02-621, FMT 501, IPR JATAÍ e 
PR 02-307 se comportaram como moderadamente resistentes. Os demais genótipos se enquadra-
ram em classes gradativas de suscetibilidade, com FMT 702, LD CV-2 e LD FREGO situando-se 
entre as mais afetadas pelo patógeno. As perdas na produção atribuíveis à doença, nos genótipos 
mais suscetíveis, foram estimadas em até 48%. 
 Com relação a nematóides (Tabelas 4 e 7) verificou-se certa variação no desempenho 
dos genótipos, conforme se trata de Meloidogyne ou Rotylenchulus. IPR JATAÍ e IAC 24 mostr-
aram-se resistentes às duas espécies e FIBERMAX 966 e LD FREGO suscetíveis a ambas. Os 
demais genótipos situaram-se, no geral, nas classes moderadas de resistência ou suscetibilidade, 
com alguns deles mostrando-se resistentes (IAC 25-RMD, PR 02-307, FMT 702) conforme a 
espécie de nematóide considerada. No material mais suscetível as perdas estimadas na produção, 
devido à incidência desses parasitas, chegaram a 40%.
 Quanto à ramulose  (Tabela 5), os genótipos LD FREGO, FMT 702 e IAC 25 RMD 
mostraram-se resistentes e os genótipos LD CV-2, IAC 24 e CNPA GO 2043 moderadamente 
resistentes. Os demais se enquadraram em classes crescentes de suscetibilidade, situando-se como 
os mais afetados COODETEC 02-621, STONEVILLE 8M e FMT 501. Nestes últimos, as perdas 
na produção atribuíveis à incidência da doença chegaram a 41%.
 Com respeito à Ramularia (Tabela 6) mostraram-se resistentes (moderadamente, em 
caso de alta infestação) FIBERMAX 966, IAC 25 RMD, FMT 702 e CNPA CO 02-9278. Alguns 
genótipos (IAC 24, PR 02-307) tiveram desempenho irregular, conforme a localidade, mas, jun-
tamente com outros, comportaram-se, no geral, como moderadamente suscetíveis. Mostraram-
se suscetíveis, notadamente sob alta infestação, DELTAOPAL, LD FREGO, FIBERMAX 993, 
STONEVILLE 8M, CNPA GO 2043 e COODETEC 02-621, especialmente este último. No mate-
rial mais afetado, estimou-se perda na produção de até 13%, devido à incidência da doença.
 Conforme se verifica na Tabela 8, foram suscetíveis à mancha-angular CNPA CO 02-
9278, LD CV-2, CNPA GO 2043 e, especialmente, STONEVILLE 8M. O mosaico das nervuras 
afetou, em grau mais sério, apenas a FIBERMAX 966, e com relação a Stemphylium, todos os 
genótipos estudados mostraram resistência, pelo menos, moderada. 
 Diferenças notáveis foram observadas entre os genótipos com respeito a componentes 
da produção e da qualidade da fibra, e com relação a outros atributos que compõem o valor de cul-
tivo e uso de cultivares de algodoeiro (Tabelas 9 e 10). No conjunto dos genótipos estudados, as 
maiores deficiências foram notadas com respeito à resistência a doenças e à qualidade da fibra. 
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ABSTRACT

PERFORMANCE OF COTTON GENOTYPES FACING THE OCCUR-
RENCE OF DISEASES AND NEMATODES

 In order to evaluate the performance of 18 cotton genotypes (cultivars and advanced 
lines), facing  the occurrence of diseases, 38 experiments were carried out in 2006/07, at sev-
eral localities of Brazil’s cotton growing regions. Only two of the tested genotypes showed 
multiple resistance to the seven studied pathogens (Fusarium wilt, nematodes, ramulose (su-
persprouting), bacterial blight, vein mosaic virus, Ramularia  and Stemphylium). The remain-
ing genotypes showed to be susceptible at least to one of these diseases, while 75% of them 
were vulnerable to two or more of the related pathogens. Specially drastic situations were con-
cerned to Fusarium, nematodes and ramulose, with more than half of the genotypes showing to 
be susceptible. Estimated yield losses due to these diseases, in the more susceptible genotypes, 
reached 48%, 40% and 41%, respectively. The genotypes were also greatly variable in yield 
and fiber quality components.
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1. Introdução

 A escolha de uma cultivar adequada constitui ponto fundamental para assegurar o 
máximo benefício pelo emprego dos demais fatores de produção e, conseqüentemente, para 
aumentar a probabilidade de sucesso na cultura do algodoeiro. Para tomada dessa decisão, é 
essencial que produtores e agentes de assistência técnica disponham de informações imparci-
ais acerca do desempenho, em ambientes diversos, das cultivares disponíveis, especialmente 
quanto ao comportamento delas na presença de doenças e outros fatores adversos. Essas prem-
issas têm motivado, desde 1967, Instituições de Pesquisa que atuam no país, a realizar, numa 
ação conjunta, ensaios nacionais de cultivares de algodoeiro, conduzidos, em cada época, nas 
principais regiões produtoras de algodão no Brasil (vide APÊNDICE). Na versão atual, sob 
coordenação do Instituto Agronômico (IAC), integram esses experimentos cultivares e lin-
hagens avançadas disponíveis no país, e deles participam – seja fornecendo genótipos, seja 
apenas conduzindo os ensaios – as principais instituições públicas e privadas que desenvolvem 
ou estudam cultivares de algodoeiro em nosso meio. Embora constitua finalidade principal o 
estudo da reação a doenças, componentes da produção e da qualidade da fibra são também 
determinados nos experimentos, a fim de proporcionar visão global e comparativa do Valor de 
Cultivo e Uso das cultivares e linhagens estudadas. Neste trabalho são relatados os resultados 
obtidos em 38 experimentos dessa natureza, realizados no ano agrícola 2006/07.
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2. Material e Métodos

          Os genótipos estudados e os respectivos obtentores encontram-se na Tabela 1. Na Tabela 
2 estão relacionados os locais onde foram realizados os experimentos, com indicação de ocor-
rência de doenças e das respectivas entidades executoras ou colaboradoras.

2.1 – Plano Experimental e Execução

 Dos 38 experimentos realizados, 35 foram executados em condições de campo e, 
em 21 deles, notou-se ocorrência de uma ou mais doenças. Com exceção de dois experimentos, 
um com ramulose e outro com mancha-angular, nos quais se efetuou inoculação controlada, 
a incidência dos patógenos deu-se por meio de infestação natural. Nesta última condição, foi 
estudado o efeito da murcha de Fusarium, nematóides, Alternaria, Ramularia, ramulose e mo-
saico das nervuras f. Ribeirão Bonito (“doença azul”) sobre os genótipos. Embora tenha sido 
realizada avaliação para mancha de Alternaria, a infestação baixa e desuniforme levou a re-
sultados inconsistentes e à falta de discriminação adequada dos genótipos. Nos casos em que 
houve inoculação, ela foi realizada, para ramulose, aos 15, 30 e 45 dias de idade das plantas, 
mediante pulverização com solução contendo 106 conídios/ml. Para mancha-angular, a in-
oculação foi feita por meio de pulverização, aos 40 dias após a emergência das plantas, com 
solução na concentração de 106 bactérias/ml.
           Esses experimentos foram delineados em blocos ao acaso, com cinco repetições, e 
parcelas constituídas por uma linha de 5m, com estande inicial de 35 plantas. Em 23 desses 
ensaios foram determinados os dados de produção e em 17 deles também as características 
porcentagem de fibra, peso de capulho e de sementes e qualidade da fibra, por meio de análise 
no aparelho HVI. Excetuando a falta de controle químico de doenças – premeditada, em muitos 
casos, para verificar o desempenho dos genótipos – esses experimentos foram, de modo geral, 
conduzidos com bom nível tecnológico. 
 Em casa de vegetação foram realizados três experimentos, dois em Londrina-PR, a 
cargo do IAPAR, e um em Cascavel-PR, por conta da COODETEC. No primeiro foram estu-
dados os nematóides Meloidogyne incognita e Rotylenchulus reniformis, a mancha-angular 
e a mancha de Stemphylium, e no último, o mosaico das nervuras f. Ribeirão Bonito. Esses 
experimentos foram realizados segundo os métodos expostos por Ruano e  Almeida (1999) e 
por Pires et al (2005).
 

2.2 – Avaliação das doenças

 Nos experimentos de campo as doenças foram avaliadas mediante exame visual 
dos sintomas provocados às plantas e atribuição de notas – no nível de plantas ou de parcelas – 
crescentes com a intensidade observada. Conforme a doença, os critérios foram os seguintes:
a) murcha de Fusarium – avaliação no nível de plantas, mediante corte em bisel das hastes 
e atribuição de notas segundo a quantidade de vasos condutores escurecidos; nota 1 – sem 
sintomas; nota 2 – apenas um vaso escurecido; nota 3 – alguns vasos escurecidos, compreen-
dendo menos de 50%  do total; nota 4 – de 50% a 70% dos vasos escurecidos; nota 5 – mais 
de 70% dos vasos escurecidos.
b) ramulose – avaliação no nível de plantas: nota 1 – sem sintomas; nota 2 – planta com folhas 
do ponteiro exibindo uma ou poucas manchas necrosadas (“estreladas”, na forma); nota 3 – 
planta com redução dos internódios do ponteiro, além das manchas “estreladas”; nota 4 – planta 
com superbrotamento e manchas, mas sem redução acentuada do porte; nota 5 – plantas com 
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superbrotamento, fortemente atrofiadas e sem perspectivas de qualquer produção.
c) Nematóides –  avaliação no nível de parcelas, associando desenvolvimento das plantas, e 
folhas com clorose típica (“carijó”): nota 1 – plantas com desenvolvimento normal, para o 
genótipo considerado, e sem sintomas foliares; nota 2 – desenvolvimento normal e poucas 
plantas (até 10%) com folha “carijó” no baixeiro, ou plantas sem sintomas foliares, porém, 
com o porte levemente reduzido em algumas plantas; nota 3 – desenvolvimento normal, mas 
com a maioria das plantas exibindo sintomas foliares no baixeiro, ou plantas sem sintomas, 
porém, com o desenvolvimento medianamente afetado na maioria delas; nota 4 – plantas com 
desenvolvimento reduzido, a maioria delas com sintomas, em algumas atingindo as folhas 
do ponteiro; nota 5 – todas as plantas com porte fortemente reduzido, com sintomas foliares 
sobretudo no ponteiro e praticamente sem perspectivas de produção. 
d) mosaico das nervuras (“doença azul”) – avaliação no nível de parcelas, considerando 
proporção de plantas afetadas e intensidade de sintomas: nota 1 – sem plantas com sintomas; 
nota 2 – poucas plantas (até 10%) com uma ou duas folhas no ponteiro apresentando sintomas 
típicos (rugosidade, curvatura para baixo dos bordos); nota 3 – parte das plantas (de 20% a 
30%), com três a quatro folhas com sintomas, e encurtamento leve dos internódios; nota 4 – de 
30% a 50% de plantas com a maioria das folhas apresentando sintomas e com redução média 
do porte normal; nota 5 – maioria de plantas fortemente atrofiadas, com hastes encarquilhadas, 
conglomeração de folhas com sintomas, órgãos reprodutivos inexistentes ou deformados.
e) mancha-angular – avaliação no nível de parcelas ou plantas, considerando proporção de 
plantas afetadas e intensidade dos sintomas: nota 1 – nenhuma planta com sintoma; nota 
2 – poucas plantas (até 10%) apresentando até duas folhas, principalmente no baixeiro, com 
manchas necróticas angulosas de tamanho pequeno (até 1mm na maior dimensão); nota 3  - 
metade, ou pouco mais, de plantas com manchas pequenas em diversas folhas, ou menos plan-
tas (de 20% a 30%) com manchas maiores (até 3 mm) em várias folhas; nota 4 – dois terços ou 
mais de plantas apresentando  diversas folhas com manchas de 2 a 3 mm; nota 5 – praticamente 
todas as plantas apresentando a maioria das folhas com manchas maiores do que 3 mm, apre-
sentando coalescência, por vezes atingindo as nervuras e os pecíolos e até as hastes da planta. 
f) mancha de Ramularia – avaliação no nível de parcelas, levando em conta proporção de 
plantas afetadas, número de folhas com sintomas e intensidade destes: nota 1 – plantas sem 
sintomas; nota 2 – até 30% das plantas com no máximo duas folhas apresentando poucas, 
pequenas e esparsas lesões típicas (angulosas e com aspecto farináceo); nota 3 – de 50% a 
80% das plantas com a maioria das folhas apresentando lesões equivalentes às da nota 2, ou 
cerca da metade das plantas com número e tamanho médio de lesões; nota 4 – mais de 80% das 
plantas com a maioria das folhas apresentando número e tamanho médio de lesões; nota 5 – 
praticamente todas as plantas com a maioria das folhas apresentando lesões grandes, tomando 
quase  todo o limbo.
g) mancha de Alternaria – avaliação no nível de parcelas, considerando proporção de plantas 
afetadas, número de folhas com sintomas e intensidade destes: nota 1 – nenhuma planta com 
sintomas; nota 2 – até 10% de plantas com uma ou duas folhas mostrando no máximo três 
lesões; nota 3 – cerca de 30% de plantas, cada uma com mais de três folhas apresentando em 
torno de 15% do limbo ocupado por lesões;  nota 4 – de 50% a 80% de plantas apresentando a 
maioria das folhas com cerca de 30% da superfície tomada por manchas; nota 5 – a maioria das 
plantas com praticamente todas as folhas mostrando mais de 50% da área coberta por lesões.
            Por compreender associação de enfoques distintos da incidência das doenças (proporção 
de plantas afetadas, número de folhas, intensidade dos sintomas) a atribuição de notas no nível 
de parcelas foi feita com detalhamento maior. Assim, com diferenciação de, no mínimo, dois 
décimos da unidade, foram dadas notas que expressavam situações de ocorrência das doenças, 
distintas daquelas descritas nas notas padrões, com valores intermediários a estas.
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2.3 – Análise e expressão dos dados

 Todos os dados foram submetidos à análise da variância, efetuando-se a compara-
ção das médias dos genótipos pelo Teste de Tukey ou de Scott e Knott, conforme a variável 
considerada. Análises de correlação foram também realizadas, para comparação de métodos de 
avaliação e de resultados obtidos em vários experimentos. A fim de exprimir em escala e índi-
ces únicos o desempenho de genótipos com respeito a fatores múltiplos, métodos envolvendo 
uniformização e padronização de dados foram utilizados, como se expõe a seguir.
 

 2.3.1 – Expressão da resistência a doenças

  Em tabelas específicas para cada doença, o desempenho dos genótipos foi expresso 
pelas notas efetivas obtidas nas avaliações, permitindo, assim, aferir a intensidade com que 
ocorreram os diversos patógenos. 

 Para expressar, contudo, o desempenho quanto à resistência múltipla às doenças, 
adotou-se o seguinte procedimento:

a) uniformização das notas originais da avaliação, mediante sua
transformação em índices de resistência (IR), variando de 0  a  1, valores estes que represen-
tam, respectivamente, suscetibilidade e resistência máximas (GRIDI-PAPP et al., 1982, 1984). 
No presente caso, em que a escala de notas foi de 1 a 5, crescente com a intensidade da doença, 
a transformação foi:

onde N = nota máxima (5) e “nota da parcela” refere-se tanto à que foi atribuída à parcela como 
um todo, quanto à nota média, no caso da avaliação planta a planta;
b) expressão do desempenho em face de cada doença, mediante um índice relativo de resistên-
cia específica (IRRE), calculado, a partir dos IR, em função da Testemunha Resistente para a 
doença em questão, à qual se atribui valor 1 para o IR; 
c) determinação do índice de resistência múltipla às doenças estudadas (IRM), calculado 
pela média geométrica dos IRRE; 
d) determinação do índice de segurança (IS), calculado mediante produto do IRM pelo menor 
IRRE obtido pelo genótipo em questão.
Da forma exposta, quanto maiores os índices mencionados, maior é a resistência às doenças. 
Todavia, para enquadrar os genótipos em termos conceituais, a partir dos índices e das notas 
foram adotadas as seguintes escalas sugeridas por Cia et al. (2002).
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CLASSES DE VULNERABILIDADE

ALTAMENTE SEGURA

SEGURA

MODERADAMENTE SEGURA

MODERADAMENTE VULNERÁVEL

VULNERÁVEL

ALTAMENTE VULNERÁVEL

ÍNDICE DE SEGURANÇA

MAIOR DO QUE 0,90

0,76 - 0,86

0,60 - 0,72

0,40 - 0,56

0,20 - 0,36

MENOR DO QUE 0,16

ÍNDICE ESPECÍFICO

MAIOR DO QUE 1,10

0,92 – 1,08

0,72 – 0,88

0,60 – 0,68

0,32 – 0,56

CLASSES DE RESISTÊNCIA

ALTAMENTE RESISTENTE

RESISTENTE

MODERADAMENTE RESISTENTE

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

SUSCETÍVEL

ALTAMENTE SUSCETÍVEL

NOTAS

1,5 – 2,0

2,2 – 2,6

2,8 – 3,2

3,4 – 4,2

MAIOR QUE 4,4 MENOR DO QUE 0,28

ÍNDICE MÚLTIPLO

MAIOR DO QUE 1,00

0,88 – 0,98

0,68 – 0,84

0,56 – 0,64

0,28 – 0,52

MENOR DO QUE 0,24

CComo se pode notar, para evitar que a obediência irrestrita ao valor numérico das notas e dos 
índices implicasse decisões drásticas no enquadramento dos genótipos, adotou-se um desvio 
s= 0,02, nos limites superior e inferior das classes, facultando-se, assim, gradação e certa  flexi-
bilidade na classificação, quando os valores se situam no intervalo desses limites

2.3.2. – Estimativa de perdas devidas a doenças

 Perdas na produção, atribuíveis à incidência de doenças, foram estimadas pelo con-
traste entre os genótipos extremos, supostamente representantes dos materiais mais e menos 
resistentes ao patógeno considerado. Conforme proposto por Fuzatto et al. (2007), as perdas, 
em dados porcentuais, foram calculadas pela fórmula: 

onde Ms e Mi são as produções médias dos genótipos mais e menos produtivos, respectiva-
mente, e R2 é o coeficiente de determinação na análise de correlação entre produção e notas 
para os sintomas da doença considerada.

2.3.3. - Expressão do Valor de Cultivo e Uso (VCU)

            O desempenho dos genótipos, com respeito a componentes da produção e da 
qualidade da fibra, foi mostrado por meio dos valores efetivos obtidos na determinação dessas 
características. 
 Todavia, para exprimir o valor integral – agrícola e industrial – dos genótipos, 
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utilizou-se o método proposto por Fuzatto et al. (2003), a partir de dados padronizados, ex-
pressos em índices relativos. Para os cálculos foram considerados os seguintes atributos: a) 
produtividade de algodão em caroço; b) porcentagem de fibra; c) qualidade da fibra expressa 
pelo índice de fiabilidade CSP; d) estabilidade da produção, representada pela “estabilidade 
de desempenho eficiente”, segundo Fuzatto et al. (2005); e) capacidade de retenção do algodão 
nas cápsulas; e f) resistência múltipla a doenças. De acordo com o método adotado, o VCU 
foi expresso em escala de 0 a 100, com valores tanto maiores quanto mais completo e eficiente 
foi o desempenho dos genótipos, no conjunto dos atributos considerados. Entretanto, para que 
se pudesse aferir, em termos comparativos, vantagens e deficiências específicas dos genótipos 
estudados, discriminou-se, também em termos relativos, o desempenho em cada um dos atribu-
tos componentes do VCU.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 As Tabelas de 3 a 6 referem-se a doenças específicas e expressam o desempenho dos 
genótipos mediante as notas médias que lhes foram atribuídas, no processo de avaliação.
 A Tabela 3 trata dos resultados obtidos em dois experimentos em que ocorreu a mur-
cha de Fusarium. Por ela, verifica-se intensa ocorrência da doença e notável diferença entre os 
genótipos, classificados em três grupos de desempenho. Nota-se que não houve significância 
estatística para a interação genótipo x ambiente, indicando consistência dos efeitos – seja dos 
genótipos, seja do patógeno – nos dois locais. A produção de algodão em caroço variou de 0,29 
a 0,78 kg/parcela, estimando-se perda de até 48%, atribuível à incidência da doença, no caso dos 
genótipos mais suscetíveis. 
 Na Tabela 4 acham-se os resultados de seis experimentos com ocorrência de nem-
atóides. Quer em cada localidade, quer na média dos ensaios, a diferença entre os genótipos foi 
considerável, grupando-os, na média, em cinco classes de desempenho. Todavia, a interação 
genótipo x ambiente foi significativa, indicando comportamentos irregulares de alguns genóti-
pos (FMT 501, IPR JATAÍ, FMT 702), o que pode ser devido ou à intensidade com que ocorreu 
o parasita, ou ao predomínio de uma ou outra espécie em cada local. Evidências da segunda hipó-
tese encontram-se na Tabela 7, na qual se verificam diferenças de comportamento em relação à 
Meloidogyne e Rotylenchulus dos genótipos LD CV-2, COODETEC 02-621, IAC 25 RMD, 
FMT 701, PR 02-307 e EPAMIG 99-364.  A produção de algodão em caroço variou de 0,74 
kg a 1,54 kg por parcela, levando a estimativas de perda de até 40% no caso do material mais 
suscetível.
 A Tabela 5 contém os dados de dois experimentos com incidência de ramulose. Em 
virtude das notáveis e graduais diferenças entre os genótipos, quatro grupos de desempenho 
foram estabelecidos. Embora a interação genótipo x ambiente tenha sido significativa, a correla-
ção entre os dados dos dois ensaios foi de r=0,85**, mostrando, com exceção da cultivar FIBER-
MAX 966, coerência de desempenho dos genótipos. É útil ressaltar as diferenças de precisão e de 
capacidade discriminatória entre os dois experimentos, em favor do ensaio de Piracicaba, no qual 
foi realizada inoculação artificial. Com produções de algodão variando de 0,36 a 0,74 kg/parcela, 
foi estimada perda de até 41%, atribuível à doença, no caso dos genótipos mais suscetíveis. 
 Na Tabela 6 encontram-se os resultados de cinco experimentos em que houve in-
cidência de Ramularia. Tanto nos ensaios individuais, como na média deles, é flagrante a difer-
ença entre os genótipos, de modo a classificá-los em quatro grupos de desempenho. A interação 
genótipo x ambiente foi significativa, resultado de comportamento irregular de certos genótipos 
(IAC 24, PR 02-307, CNPA BA 2033), deixando em aberto a hipótese de que possa haver vari-
antes do patógeno, conforme a localidade. Com produções variando de 1,28 a 1,73 kg/parcela, 
estimou-se perda de até 13%, atribuível à doença, no caso dos genótipos mais suscetíveis. 
 A Tabela 7 contém dados de avaliação para mancha-angular e nematóides, e permite 
comparar a metodologia de campo e de casa de vegetação utilizada nesses casos. Com respeito à 
mancha-angular, a correlação entre os dados (notas) foi de r=0,83**, com eficiência equivalente 
entre os dois métodos.  O mesmo não ocorreu, entretanto, no caso de nematóides, em que os 
dados são de notas, na avaliação em campo, e de massa de ovos nas raízes, em casa de vegeta-
ção. De fato, no caso de Meloidogyne, a correlação entre os dois métodos foi de r=0,58* e no de 
Rotylenchulus, r=0,28. A correlação entre os dados das avaliações feitas para as duas espécies foi 
baixa, indicando variação do desempenho de certos genótipos, conforme a espécie de nematóide 
presente. Mesmo assim, tal correlação foi de r=0,39 em campo e de r=0,08 em casa de vegetação. 
Vale notar que a correlação entre a produção de algodão e as notas, nas avaliações em campo, 
foi de r=0,73** no caso de Meloidogyne e de r=0,76** no de Rotylenchulus. Isso leva a refletir 
sobre a conveniência de aprofundar estudos acerca da metodologia de avaliação desses parasitas, 
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em casa de vegetação, sobretudo para a última das espécies mencionadas.
 A Tabela 8 consolida os resultados obtidos com as sete doenças estudadas. Segundo 
a escala adotada, e com base no Índice de Resistência Múltipla, apenas dois dos 18 genótipos 
avaliados podem ser considerados “resistentes”. Outros 13, em graus diversos, mostraram-se 
“moderadamente resistentes”, e os três restantes foram classificados como “moderadamente 
suscetíveis”. Entretanto, tendo por base o Índice de Segurança, que acentua a exposição do risco 
potencial em face dos patógenos, seis genótipos foram classificados como “moderadamente 
vulneráveis”, sete como “vulneráveis” e três como “altamente vulneráveis”. Somente os dois 
restantes mostraram-se “seguros”, um deles em grau apenas moderado. Com respeito às diversas 
doenças, a situação mais crítica refere-se à murcha de Fusarium, ramulose e nematóides, para as 
quais mais da metade dos genótipos mostrou suscetibilidade, em níveis variados. Especialmente 
preocupante é o caso da murcha de Fusarium, em que apenas três genótipos se enquadraram na 
classe “resistente”, enquanto dez outros situaram-se nas classes mais altas de suscetibilidade. 
Na ordem de risco vem a seguir a mancha de Ramularia, para a qual sete genótipos mostraram 
suscetibilidade, quatro deles em nível elevado. A mancha-angular revelou-se problema para qua-
tro genótipos, porém, em apenas dois deles com mais seriedade.  Finalmente, apenas um dos 
genótipos mostrou-se suscetível ao mosaico das nervuras, e todos eles mostraram resistência, 
pelo menos moderada, à mancha de Stemphylium.
 Completando as informações sobre o material estudado, a Tabela 9 contém os re-
sultados referentes aos principais componentes da produção e da qualidade da fibra. Além das 
diferenças entre os genótipos, em todas as características analisadas, é de se ressaltar – também 
em todas elas – a ocorrência de interação genótipo x ambiente estatisticamente significativa. 
Isso se deve, sobretudo no caso da produção, à incidência de doenças em algumas das localidades 
e conseqüente alteração do desempenho usual do material suscetível, em tais condições. 
 Por último, a Tabela 10 permite comparar os genótipos, mediante índices relativos, 
com respeito aos principais atributos demandados em cultivares de algodoeiro. O exame da col-
una referente aos dados de VCU – que permite cotejar os genótipos segundo seu desempenho 
integral – revela notáveis diferenças entre eles. Como esses dados se  ajustaram   a  uma  curva  
de  distribuição normal (x2 =0,23, em face do valor 3,48, para o limite ao nível de 5% de sig-
nificância), foram estabelecidos quatro grupos de desempenho, correspondentes aos quartís da 
distribuição populacional. Os limites desses grupos, em termos da magnitude do VCU, foram: 
menor que 55; 55 a 65; 66 a 75; e maior que 75. Por esse critério, dois dos genótipos se colo-
caram no grupo inferior, seis no médio inferior, oito no médio superior e dois no superior. As 
qualidades e deficiências dos genótipos, que determinam essa classificação, podem ser verifica-
das nas colunas referentes aos atributos específicos. É útil ressaltar, com base nas médias dessas 
características, que as maiores insuficiências encontram-se na resistência múltipla a doenças e na 
qualidade da fibra. Nos dois casos os dados não têm distribuição normal, mas se fosse adotado, 
empiricamente, procedimento semelhante ao anterior, cerca de 78% dos genótipos, com respeito 
à resistência a doenças, e 67% com relação à qualidade da fibra, estariam demonstrando desem-
penho abaixo de padrões desejados. A situação mais favorável ocorreu no caso da porcentagem 
de fibra – em que a maioria dos genótipos mostrou desempenho satisfatório – e, inesperada-
mente, com a estabilidade da produção, uma vez que se atribui à incidência de doenças a maior 
causa da interação genótipo x ambiente. Uma possível explicação para tal descompasso estaria 
na ocorrência generalizada, em ensaios com doenças, de outros fatores adversos, especialmente 
pragas, que, ao limitar a produção dos genótipos resistentes, teria diminuído as diferenças poten-
ciais entre estes e os suscetíveis, na presença dos patógenos. Se tal ocorreu – convém ressaltar 
– estariam subestimadas as perdas na produção devidas a doenças, atrás mencionadas.
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4. CONCLUSÕES

a) Doenças constituem problema sério e limitante do desempenho de cultivares de algodoe-
iro no Brasil. Dos 18 genótipos testados neste trabalho, apenas dois apresentaram resistência 
múltipla, em nível aceitável, às sete doenças consideradas. Por outro lado, 75% dos demais 
revelaram suscetibilidade, em graus diversos, a dois ou mais patógenos.
b) As situações mais graves foram observadas com respeito à murcha de Fusarium, nematóides 
e ramulose, casos em que mais da metade dos genótipos mostrou-se suscetível, freqüentemente 
em nível elevado. Estimativas de perdas na produção, atribuíveis a essas doenças, ultrapas-
saram a 40%, no caso dos genótipos mais afetados. 
c) Embora com menor gravidade, também a mancha de Ramularia revelou merecer atenção, 
na medida em que sete genótipos mostraram-se suscetíveis a ela, quatro deles em nível el-
evado. Perdas na produção atribuíveis à sua incidência chegaram a 13% nos genótipos mais 
suscetíveis.
d) Situações menos desfavoráveis foram observadas com respeito à mancha-angular, mosaico 
das nervuras e mancha de Stemphylium, em que, com poucas exceções, predominaram genó-
tipos com resistência pelo menos moderada.
e) Métodos de avaliação em campo e em casa de vegetação mostraram-se equivalentes no caso 
de mancha-angular, mas revelaram-se discrepantes com respeito a nematóides, notadamente 
no caso de Rotylenchulus.
f) Os genótipos diferiram acentuadamente quanto ao seu Valor de Cultivo e Uso, baseado em 
conjunto de atributos agrícolas e industriais relevantes. De modo geral, deficiências quanto à 
resistência múltipla a doenças e à qualidade intrínseca da fibra, foram os fatores que mais com-
prometeram o desempenho pleno desejado, das cultivares e linhagens estudadas.
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Tabela 1.   Genótipos e respectivos obtentores, estudados no ensaio de variedades nacionais 
para resistência a doenças (VND), no ano agrícola  2006/07.

ORIGEM

FIBERMAX 966 BAYER SEEDS DO BRASIL

FIBERMAX 993 BAYER SEEDS DO BRASIL

FMT 701 FUNDAÇÃO MT

FMT 702 FUNDAÇÃO MT

FMT 501 FUNDAÇÃO MT

LD FREGO LD MELHORAMENTOS MT

LD CV-2 LD MELHORAMENTOS MT

CNPA GO 2043 EMBRAPA/ALGODÃO

CNPA CO 02 -9278 EMBRAPA/ALGODÃO

CNPA/FU ND. BA 2033 EMBRAPA/FUND. BAHIA

IAPAR 01 -36 IAPAR

IAPAR 02 -307 IAPAR

COODETEC 02 -621 COODETEC

STONEVILLE 8M MONSANTO

EPAMIG 99 364 EPAMIG

DELTAOPAL DELTAPINE/MDM

IAC 03-2281 IAC

IAC 24 IAC

GENÓTIPOS
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Tabela 2. Locais, ocorrência de doenças e entidades executoras/colaboradoras dos ensaios de 
variedades nacionais para resistência a doenças VND, no ano agrícola  2006/07.

LOCAL DOENÇA ENTIDADE

MANCHA-ANGULAR IAC
2 – TATUÍ (SP) NEMATÓIDES APTA
3 – TIETÊ (SP) SEM DOENÇAS APTA
4 - RIBEIRÃO PRETO (SP) SEM DOENÇAS APTA
5 – MOCOCA (SP) RAMULARIA APTA
6 – VOTUPORANGA (SP) MURCHA DE FUSARIUM APTA
7 – ASSIS (SP) SEM DOENÇAS APTA
8 – PIRACICABA (SP) RAMULOSE APTA
9 – MIGUELÓPOLIS (SP) SEM DOENÇAS COLÉGIO TÉCNICO
10 – PINDORAMA (SP) RAMULARIA APTA
11 – LEME (SP) NEMATÓIDES/ ALTERNARIA IAC
12 – ITUVERAVA (SP) RAMULARIA FAFRAM
13 - ILHA SOLTEIRA (SP) SEM DOENÇAS UNESP
14 – PIRACICABA (SP) NEMATÓIDES/ RAMULARIA ESALQ/USP
15 – CAIABU (SP) MURCHA DE FUSARIUM IAC
16 – PRES. PRUDENTE (SP) RAMULARIA UNOESTE
17 – CAPINÓPOLIS (MG) ALTERNARIA/RAMULARIA EPAMIG
18 – NOVA PORTEIRINHA (MG) ALTERNARIA EPAMIG
19 – UBERABA (MG) SEM DOENÇAS EPAMIG
20 – CENTRALINA (MG) SEM DOENÇAS MDM
21–SENADOR CANH EDO(GO) SEM DOENÇAS AGÊNCIA RURAL
22 – PANAMÁ (GO) SEM DOENÇAS AGÊNCIA RURAL
23 – PALMEIRAS (GO) RAMULARIA AGÊNCIA RURAL
24 – MONTIVIDIU (GO) SEM DOENÇAS AGÊNCIA RURAL
25 – LONDRINA-1 (PR) NEMATÓIDES IAPAR
26 - LONDRINA 2 (PR) NEMATÓIDES IAPAR
27 – CAMBARÁ (PR) NEMATÓIDES IAPAR
28 – LONDRINA 3 (PR) NEMATÓIDES IAPAR
29 – CORRENTINA (BA) NEMATÓIDES FUNDAÇÃO BAHIA
30 – FORMOSA DO R.PRETO (BA) VIROSE FUNDAÇÃO BAHIA
31 – RONDONÓPOLIS (MT) NEMATÓIDES/ RAMULOSE FUNDAÇÃO MT
32 – PRIMAVERA DO LESTE (MT) SEM DOENÇAS EMBRAPA/ALGODÃO
33 – PRIMAVERA DO LESTE (MT) SEM DOENÇAS BAYER SEEDS
34 – PRIMAVERA DO LESTE (MT) SEM DOENÇAS COODETEC
35 – PRIMAVERA DO LESTE (MT) SEM DOENÇAS CERES
36 – LONDRINA (PR) NEMATÓIDES/MANC.ANGULAR IAPAR (C. Vegetação)
37 – LONDRINA (PR) NEMATÓIDES/STEMPHYLIUM IAPAR (C. Vegetação)
38 – CASCAVEL (PR) VIROSE COOD. (C.Vegetação)

1 – CAMPINAS (SP)
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Tabela 3. Notas médias atribuídas a genótipos de algodoeiro em avaliação para murcha de 
Fusarium, realizada no ano agrícola 2006/07.

2,04

2,19

1,94

2,62

2,72

2,92

2,65

2,65

3,21

2,93

3,35

3,31

2,79

3,40

3,40

3,54

3,59

4,27

4,85**

-

20,4

1,38

GENÓTIP OS LOCAIS

Caiabu (SP) Votuporanga (SP) Média (1)

CNPA GO 2043

IAC 25 RMD

IAC 24

COODETEC 02 -621

FMT 501

IPR JATAÍ

PR 02 -307

EPAMIG 99 -364

DELTAOPAL

CNPA BA 2033

STONEVILLE 8M

FMT 701

CNPA CO 02 -9278

FIBERMAX 966

FIBERMAX 993

FMT 702

LD CV-2

LD FREGO

“F” Trat.

“F” Trat. x Loc.

C.V. (%)

DMS Tukey 5%

2,22

2,08

2,70

2,27

2,30

2,41

2,82

3,02

3,12

3,45

3,45

3,77

4,31

3,83

3,97

4,13

4,16

4,92

5,86**

-

24,1

1,79

2,13 a

2,14 a

2,32 a

2,45 a

2,51 a

2,67 a

2,74 a

2,84 a

3,17 b

3,19 b

3,40 b

3,54 b

3,55 b

3,62 b

3,69 b

3,84 b

3,88 b

4,60 c

7,88**

1,31

21,8

1,23

(1) As letras diante das médias referem-se ao teste de grupamento de Scott e Knott.
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Tabela 4.  Notas médias atribuídas a genótipos de algodoeiro em avaliação para 
resistência a nematóides, realizada no ano agrícola 2006/07.

GENÓTIPOS

Tatuí Leme Piracicaba Correntina Itiquira Londr ina Média (2)

IAC 24 1,88 1,54 2,12 1,08 1,40 1,67 a

IAC 25 RMD 2,30 1,40 1,24 1,00 1,60 1,68 a

IPR JATAÍ 3,10 1,54 1,78 1,20 1,60 1,87 a

EPAMIG 99 -364 1,94 1,88 2,14 1,40 1,33 1,98 b

CNPA GO 2043 2,60 1,76 2,20 1,40 1,93 2,0 0 b

PR 02 -307 2,12 1,76

LOCAIS (1)

2,10 2,00 1,67 2,07 b

COODETEC 02 -621 2,68 2,00 2,76 1,25 1,67 2,11 b

FIBERMAX 993 3,14 1,82 2,60 1,40 1,60 2,14 b

FMT 702 3,02 1,82 1,78 1,60 1,23 2,22 b

CNPA BA 2033 2,74 2,02 2,50 1,00 2,17 2,24 c

LD CV-2 2,92 2,10 2,46 1,75 2,83 2,35 c

CNPA CO 02 -9278 3,04 2,14 2,34 1,75 2,57 2,39 c

STONEVILLE 8 M 3,26 2,08 2,24 1,20 2,77 2,41 c

FMT 701 3,10 2,70 2,08 2,00 2,00 2,42 c

DELTAOPAL 3,58 1,78 2,74 1,40 2,30 2,43 c

FMT 501 1,84 1,84 2,90 2,60 2,00 2,51 c

LD FREGO 3,64 2,12 3,68 3,20 2,13 3,08 d

FIBERMAX 966 3,90 2,80 3,56 4,00 3,37 3,60 e

“F” Trat. 5,66** 2,88** 3,17** 5,33** 23,7** 5,78**

“F” Trat. x Loc. - - - - 2,61**

C.V. (%) 10,3 11, 9 17,5 20,5 6,8 14,2

DMS Tukey 5% 1,27 1,10 1,85

2,00

2,56

1,98

3,18

2,10

2,78

2,32

2,30

3,86

3,02

2,06

2,50

2,92

2,66

2,76

3,90

3,72

3,94

3,18**

-

15,0

1,86 1,78 0,58 0,99

(1) Tatuí(SP), Leme(SP), Piracicaba(SP), Correntina (BA), Itiquira (MT) e Londrina (PR)
(2) As letras diante das médias referem-se ao teste de grupamento de Scott e Knott.
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Tabela 5. Notas médias atribuídas a genótipos de algodoeiro em avaliação para resistência à 
ramulose, realizada no ano agrícola  2006/07.

GENÓTIPOS LOCAIS

Piracicaba (SP) Itiquira (MT) Média (1)

LD FREGO 1,95 1,00 1,47 a

FMT 702 1,97 1,20 1,58 a

IAC 25 RMD 2,05 1,40 1,73 a

LD CV-2 2,70 1,25 1,98 a

IAC 24 2,46 1,58 2,02 a

CNPA GO 2043 2,41 1,80 2,11 b

FIBERMAX 966 3,43 1,20 2,31 b

FMT 701 3,06 1,60 2,33 b

EPAMIG 99 -364 2,95 2,20 2,57 b

FIBERMAX 993 3,19 2,00 2,60 b

CNP A BA 2033 3,00 2,50 2,75 c

DELTAOPAL 2,91 3,00 2,96 c

IPR JATAÍ 3,47 2,80 3,13 c

CNPA CO 02 -9278 3,27 3,00 3,14 c

PR 02 -307 3,50 3,00 3,25 c

FMT 501 3,81 4,20 4,00 c

STONEVILLE 8 M 4,51 4,20 4,35 d

COOD. 02 -621 4,11 4,75 4,43 d

“F” Trat. 26,72 ** 9,31** 6,26**

“F” Trat. x Loc. - - 3,15*

C.V. (%) 5,2 16,6 11,4

DMS Tukey 5% 0,62 1,97 1,97

(1) As letras diante das médias referem-se ao teste de grupamento de Scott e Knott.
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Tabela 6.  Notas médias atribuídas a genótipos de algodoeiro em avaliação para                                
Ramularia,  no ano agrícola 2006/07.

LOCAIS (1)

GENÓTIPOS Pindorama Mococa Piracicaba Ituverava Palmeiras Média (2)

FIBERMAX 966 1,26 1,70 1,15 1,26 2,60 1,59 a

IAC 25 RMD 1,36 1,92 1,19 2,64 2,40 1,90 a

CNPA CO 02 -9278 1,76 1,62 1,50 1,70 2,86 1,90 a

FMT 702 1,82 1,98 1,63 1,92 2,76 2,02 a

LD CV-2 1,50 2,12 1,60 1,66 3,26 2,03 a

FMT 701 1,50 2,56 1,50 1,78 3,44 2,16 b

IPR JATAÍ 1,66 2,18 1,70 3,12 2,78 2,29 b

EPAMIG 99-364 1,38 2,52 1,55 3,10 3,48 2,41 b

IAC 24 1,54 2,36 1,50 4,06 2,58 2,41 b

PR 02-307 1,32 3,08 1,80 3,10 3,32 2,52 b

FMT 501 1,72 2,72 1,88 3,50 3,44 2,65 c

DELTAOPAL 2,32 2,80 2,35 3,60 3,88 2,98 c

LD FREGO 2,24 3,42 1,75 3,56 3,88 2,98 c

FIBERMAX 993 2,24 2,64 2,83 3,54 4,14 3,08 c

CNPA BA 2033 2,68 3,48 1,80 3,90 3,80 3,13 c

STONEVILLE 8 M 2,92 3,30 2,94 3,40 3,26 3,16 c

CNPA GO 2043 2,60 3,26 3,13 3,70 3,40 3,22 c

COODETEC 02-621 3,84 3,96 3,19 3,96 4,26 3,84 d

“F” Trat. 3,79** 5,41** 6,62** 16,1** 8,69** 10,0**

“F” Trat. X Loc. - - - - - 2,49**

C.V. (%) 17,7 12,3 13,9 9,6 6,4 11,9

DMS Tukey 5% 1,86 1,47 1,24 1,17 0,99 0,79

(1) Pindorama (SP), Mococa (SP), Piracicaba (SP), Ituverava (SP), Palmeiras (GO)
(2) As letras diante das médias referem-se ao teste de grupamento de Scott e Knott
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Tabela 7. Resultados de avaliações de genótipos de algodoeiro realizadas em 
condições de campo (A) e em casa de vegetação (B) para mancha-angular e nematóides.

Rotylenchulus

GENÓTIPO (A) (1)

Mancha-angular

(B) (1) GENÓTIPO

Meloidogyne

(A)(1) (B) (2)

IAC 25 RMD 1,00 1,22 IPR JATAÍ 1,98 20,9

LD FREGO 1,00 1,22 IAC 24 2,00 7,2

FIBERMAX 966 1,02 1,22 LD CV-2 2,06 27,1

DELTAOPAL 1,00 1,33 CNPA GO 2043 2,10 26,0

FIBERMAX 993 1,00 1,33 FIBERMAX 993 2,30 26,3

COODETEC 02-621 1,00 1,33 COODETEC 02-621 2,32 36,3

FMT 501 1,00 1,44 CNPA CO 02 -9278 2,50 31,6

PR 02-307 1,00 1,56 IAC 25 RMD 2,56 15,8

IAC 24 1,49 1,67 FMT 701 2,66 23,2

CNPA BA 2033 1,00 1,78 DELTAOPAL 2,76 25,7

FMT 702 1,02 1,78 PR 02-307 2,78 22,5

EPAMIG 99-364 2,18 2,11 STONEVILLE 8M 2,92 26,8

FMT 701 1,52 2,33 CNPA BA 2033 3,02 47,8

IPR JATAÍ 1,79 2,56 EPAMIG 99-364 3,18 21,4

CNPA GO 2043 1,88 2,78 LD FREGO 3,72 30,3

CNPA CO 02 -9278 2,53 3,00 FMT 702 3,86 35,2

STONEVILLE 8M 3,90 3,00 FMT 501 3,90 41,4

LD CV-2 2,60 3,89 FIBERMAX 966 3,94 40,6

R (3) 0,83** 0,58*

GENÓTIPO

IAC 25 RMD

IPR JATAÍ

FMT 702

IAC 24

PR 02-307

CNPA GO 2043

EPAMIG 99-364

STONEVILLE 8M

FIBERMAX 993

CNPA 02 -9278

CNPA BA 2033

DELTAOPAL

LD CV-2

FMT 501

COODETEC 02-621

FMT 701

LD FREGO

FIBERMAX 966

(A)
(1)

(B) (2)

1,32 13,0

1,66 3,9

1,80 9,2

1,83 9,7

1,93 4,1

1,98 7,5

2,01 11,1

2,16 8,1

2,21 7,8

2,24 7,1

2,26 7,1

2,26 8,2

2,28 12,0

2,37 16,1

2,38 4,8

2,39 12,7

2,90 11,3

3,18 12,9

0,28

(1)  Notas de 1 a 5
(2) Número de ootecas nas raízes
(3) Correlação entre os dados de campo e de casa de vegetação
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Tabela 8. Desempenho de genótipos de algodoeiro em face da incidência de doenças, 
expresso mediante índices relativos crescentes com o grau de resistência.

GENÓTIPOS DOENÇAS (1)

FUS NEM RLOS MANG RLAR MOS STEM ÍM ÍS

IAC 25 RMD 1,004 0,841 0,899 1,015 0,923 0,963 0,945 0,939 0,790

IAC 24 0,921 0,897 0,828 0,894 0,778 0,891 0,945 0,877 0,682

CNPA GO 2043 0,968 0,794 0,822 0,692 0,574 0,971 1,000 0,816 0,468

IPR JATAÍ 0,768 0,872 0,518 0,734 0,820 0,988 0,945 0,790 0,409

EPAMIG 99-364 0,769 0,784 0,665 0,747 0,769 0,800 1,000 0,784 0,521

PR 02-307 0,671 0,788 0,512 0,954 0,735 0,854 0,918 0,760 0,389

DELTAOPAL 0,550 0,693 0,639 1,001 0,628 1,000 0,945 0,757 0,417

FMT 702 0,297 0,699 0,980 0,938 0,886 0,867 0,890 0,746 0,222

FMT 701 0,461 0,683 0,723 0,800 0,819 0,971 0,833 0,738 0,340

FIBERMAX 993 0,380 0,761 0,660 1,001 0,598 1,000 1,000 0,732 0,278

CNPA BA 2033 0,512 0,716 0,560 0,939 0,581 1,000 1,000 0,730 0,374

FMT 501 0,756 0,623 0,304 0,985 0,712 0,988 1,000 0,717 0,218

FIBERMAX 966 0,443 0,403 0,712 1,013 0,986 0,704 1,000 0,706 0,285

CNPA CO 02 -9278 0,431 0,691 0,538 0,581 0,906 0,900 0,945 0,684 0,295

LD CV-2 0,317 0,695 0,825 0,451 0,852 0,903 0,945 0,666 0,211

COODETEC 02-621 0,775 0,760 0,210 1,000 0,426 0,950 0,833 0,633 0,133

LD FREGO 0,107 0,505 0,966 1,016 0,606 0,988 1,000 0,609 0,065

STONEVILLE 8M 0,500 0,676 0,193 0,411 0,578 0,988 0,918 0,541 0,104

(1) FUS (murcha de Fusarium); NEM (nematóides); RLOS (ramulose); MANG (mancha-angu-
lar); RLAR (Ramularia); MOS (mosaico das nervuras); STEM (Stemphylium); IM (Índice de 
resistência múltipla); IS (Índice de segurança)
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Tabela 9. Produção de algodão em caroço, rendimento no beneficiamento e características da 
fibra,  obtidos em experimentos com genótipos de algodoeiro no ano agrícola 2006/07.

GENÓTIPOS PROD. (1) %FIBRA COMP. UNIF. TENAC. MIC. CSP

IAC 24 1,56 39,6 26,8 46,6 25,8 4,5 2029

CNPA GO 2043 1,53 42,0 26,4 47,5 25,8 4,8 2013

IAC 25 RMD 1,47 40,9 27,4 45,6 26,2 4,0 2093

IPR JATAÍ 1,45 41,7 26,8 47,0 26,6 4,6 2076

STONEVILLE 8M 1,43 40,8 26,5 46,5 24,7 4,7 2001

EPAMIG 99-364 1,40 38,4 26,4 46,3 25,2 4,3 2023

FMT 702 1,39 42,3 26,7 45,8 26,1 4,6 2021

FIBERMAX 993 1,38 42,6 27,1 45,1 27,6 4,5 2053

FMT 701 1,37 42,4 26,5 46,7 27,6 4,8 2045

LD CV-2 1,36 39,9 26,5 47,6 26,3 4,5 2065

PR 02-307 1,35 42,6 26,6 46,1 25,3 4,5 2011

COODETEC 02-621 1,34 42,2 28,1 46,2 29,4 4,3 2115

FMT 501 1,33 42,2 25,6 48,0 24,5 4,3 2046

CNPA BA 2033 1,32 42,3 26,4 46,1 26,1 4,3 2042

CNPA CO 02 -9278 1,30 42,7 26,7 44,8 26,8 4,4 1993

DELTAOPAL 1,28 41,7 27,1 46,3 27,6 4,5 2067

LD FREGO 1,19 43,3 25,8 48,1 25,6 4,8 2005

FIBERMAX 966 1,16 42,2 27,4 45,5 28,4 4,2 2098

No. de ensaios 23 21 17 17 17 17 17

“F” Trat. 5,17** 26,7** 43,2** 54,9** 52,1** 27,5** 27,2**

“F” Trat x Loc 3,55** 2,34** 1,61* 1,41** 1,75** 1,73** 1,33**

C.V. (%) 18,7 3,9 2,3 2,1 4,7 6,4 2,7

D.M.S. Tukey 5% 0,22 1,20 0,42 0,62 0,88 0,20 34

(1) PROD (Produção média, em kg/parcela de 5m); COMP (Comprimento); UNIF (Uniformi-
dade); TENAC (Tenacidade); MIC (micronaire).
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Tabela 10.  Valor de Cultivo e Uso de genótipos de algodoeiro calculado em função de 
atributos agrícolas e industriais e expresso em índices relativos crescentes com a qualidade de 

desempenho.

GENÓTIPOS ATRIBUTOS (1)

PROD. ESTAB. PCF QLF RET DOENÇ VCU(2)

IAC 25 RMD 85 100 71 87 60 100 82

IPR JATAÍ 82 91 80 77 100 62 81

CNPA GO 2043 95 83 84 41 79 68 73

DELTAOPAL 54 69 80 72 84 63 70

FIBERMAX 993 70 70 91 64 79 49 69

COODETEC 02-621 64 80 87 100 68 34 68

CNPA BA 2033 60 78 88 58 76 58 68

FMT 701 69 67 89 60 68 55 67

IAC 24 100 100 55 50 36 89 67

LD  CV-2 67 81 58 71 92 42 66

FIBERMAX 966 34 63 87 90 87 50 65

FMT 702 72 72 88 46 87 43 65

PR 02-307 65 84 91 40 63 60 65

FMT 501 62 84 87 60 55 43 63

CNPA CO 02 -9278 57 75 93 30 84 51 61

EPAMIG 99-364 74 95 40 47 47 73 60

STONEVILLE  8M 79 83 69 34 44 31 53

LD FREGO 39 39 100 36 95 28 49

MÉDIAS 68 78 80 59 69 56

(1) PROD (Produção); ESTAB (Estabilidade da produção); PCF (Porcentagem de fibra); QLF 
(Qualidade da fibra); RET (Retenção do algodão nas cápsulas); DOENÇ (Resistência múltipla 
a doenças); VCU (Valor de Cultivo e Uso)
(2) Média geométrica dos valores dos seis atributos



25

A P Ê N DI C E 

ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE ALGODOEIRO: 40 ANOS
DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL NA PESQUISA 

 Em 1967 foi realizado no Rio de Janeiro evento denominado I Reunião da Comis-
são Brasileira de Algodão, na qual se decidiu, entre outras deliberações, elaborar e execu-
tar um Ensaio Nacional de cultivares de algodoeiro herbáceo (anual). Sob a coordenação 
do então Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuária, do Ministério 
da Agricultura, participaram da execução dos experimentos Institutos de Pesquisa ligados a 
esse Departamento (IPEAN, IPEANE, IPEAL, IPEACO, IPEACS), o Instituto Agronômico 
(IAC) e a Secretaria da Agricultura do Paraná. Conduzido por três anos, nas principais regiões 
produtoras de cultivo desse algodoeiro, na época, o projeto, a despeito do número reduzido 
de ensaios e da falta de uma análise conjunta dos dados, possibilitou, em cada região, uma 
visão comparativa dos genótipos estudados, três pertencentes ao IAC, três ao IPEACO, um ao 
IPEANE e um ao IPEACS.
 Em 1972, retomando a iniciativa anterior, o IAC – agora na coordenação dos tra-
balhos – implementou projeto semelhante, executando cerca de 10 experimentos anuais – por 
três anos seguidos – em áreas produtoras de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Bahia, 
em cooperação com instituições de pesquisa locais (IPEACO, IPEAL, IPEAME e Secretaria 
da Agricultura de Goiás). Com exceção de uma linhagem IPEACO, integraram esses ensaios 
somente cultivares e linhagens obtidas pelo IAC. 
 Nos últimos anos da década de 1970, dois eventos principais e simultâneos con-
tribuíram para provocar substancial mudança na participação institucional e na organização 
desse trabalho cooperativo. De um lado, a cultura expandia-se para os Estados de Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, alterando a situação vigente uma década 
atrás, em que os Estados de São Paulo e do Paraná produziam, juntos, cerca de 95% do algodão 
da região Centro-Sul e 80% de toda a fibra proveniente de culturas de algodoeiro   anual no 
Brasil. De outro, profunda transformação ocorria na organização da pesquisa científica agrícola 
no país, com a implantação definitiva da EMBRAPA e de entidades estaduais que passariam a 
atuar nessa região de cultivo, especialmente o IAPAR, a EPAMIG, a EMGOPA, a EMPAER e a 
EMPA. Também na região Norte-Nordeste, tanto o CNPA-EMBRAPA, como entidades estad-
uais da época, dentre elas o IPA, a EMPACE, a EMPARN, a EPEAL, a EMEPA, a EMAPA e 
a EPABA, incrementavam trabalhos para aprimoramento tecnológico da cultura do algodoeiro 
herbáceo, nas áreas e condições em que ela se mostrava viável.
 

_________________
1Elaborado por Milton Geraldo Fuzatto e Edivaldo Cia
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pesquisa científica agrícola no país, com a implantação definitiva da EMBRAPA e de entidades 
estaduais que passariam a atuar nessa região de cultivo, especialmente o IAPAR, a EPAMIG, a 
EMGOPA, a EMPAER e a EMPA. Também na região Norte-Nordeste, tanto o CNPA-EMBRA-
PA, como entidades estaduais da época, dentre elas o IPA, a EMPACE, a EMPARN, a EPEAL, 
a EMEPA, a EMAPA e a EPABA, incrementavam trabalhos para aprimoramento tecnológico da 
cultura do algodoeiro herbáceo, nas áreas e condições em que ela se mostrava viável. 
 A conjugação desses dois fatores – a implantação da cultura em novas regiões ou 
condições de cultivo, de um lado, e a atuação das recém-criadas Instituições de Pesquisa, de 
outro – realçou a demanda por novas cultivares e, de imediato, por conhecimentos sobre o 
desempenho das já existentes, nos diversos ambientes em que a cotonicultura anual passava, 
então, a ser praticada. Nessas circunstâncias, sob a coordenação geral do CNPA-EMBRAPA e 
científica do IAC, teve início, em 1977, o projeto Ensaio Nacional de Variedades de Algodoe-
iro Herbáceo, de cuja execução participou também a maioria das Instituições estaduais já cita-
das. Esse projeto foi conduzido por 25 anos, e nos cinco qüinqüênios que se sucederam, foram 
realizados, em média, 44, 50, 61, 64 e 86 experimentos anuais. Executado em praticamente to-
das as regiões algodoeiras – ou aptas para a cultura – no país, o projeto no auge, em 1999/2000, 
compreendeu a instalação de 99 experimentos. Paralelamente ao incremento no número de en-
saios, uma evolução na base genética do material estudado foi logo observada, demonstrando o 
esforço das novas Instituições também na obtenção de cultivares. Integrado nos dois primeiros 
anos apenas por material do IAC, do IPEACO e do IPEANE, já em 1979 o ensaio contava com 
linhagens do IAPAR. Em 1981 o CNPA-EMBRAPA contribuía com material próprio e em 1983 
a EPAMIG fazia o mesmo. Na década de 1990, genótipos de empresas privadas – DELTAPINE, 
COODETEC, FUNDAÇÃO MT – também participavam dos experimentos. 
 O projeto por último descrito vigorou até 2002. Nessa época, como resultado de 
processo que se desenvolvia havia alguns anos, configurava-se novo perfil da cotonicultura 
brasileira: a região Centro-Sul, acrescida do sudoeste do Estado da Bahia, passava a produzir 
mais de 95% do algodão nacional; a oferta de cultivares aumentava substancialmente, quer pela 
evolução dos trabalhos nas entidades melhoristas já existentes, quer pelo ingresso, no setor, de 
novas empresas; e, completando o conjunto de novas circunstâncias, doenças – e, sobretudo, 
a reação de cultivares a elas – passavam a se destacar dentre os problemas técnicos da ativi-
dade. Nessa conjuntura, o projeto em vigência perdia motivação e eficácia, e cabia, portanto, 
reformulá-lo.
 Com base em trabalhos que desenvolvia desde 1980, o IAC criou, em 2002, o proje-
to hoje denominado Teste VN para Doenças (VN significando variedades nacionais ou em uso 
no país). Como o nome indica, e na linha da reformulação efetuada, o projeto enfatiza o estudo 
do desempenho em face de doenças, sem, contudo, deixar de avaliar as demais características 
agrícolas e industriais, que compõem o valor de cultivo e uso de uma cultivar de algodoeiro. 
Nessa forma atual, vêm sendo realizados, anualmente, cerca de 40 experimentos, distribuídos 
nas principais regiões de cultivo do algodoeiro anual, no Brasil. Do projeto têm participado, 
fornecendo genótipos, as principais entidades que fazem melhoramento genético dessa plan-
ta no país (em ordem alfabética, BAYER SEEDS, COODETEC, DELTAPINE, EMBRAPA, 
EPAMIG, FUNDAÇÃO MT, IAC, IAPAR, LD, MONSANTO e SYNGENTA). Entre os ex-
ecutores, além dos próprios obtentores citados, encontram-se entidades estaduais de pesquisa 
(AGÊNCIA RURAL DE GOIÁS, FUNDAÇÃO BAHIA, INSTITUTO MATO-GROSSENSE 
DO ALGODÃO), universidades e outras entidades de ensino (USP, UNESP, UNOESTE, FA-
FRAM, COLÉGIO TÉCNICO de MIGUELÓPOLIS) e empresas cotonicultoras (SLC) e de 
consultoria (CERES).  Nas diversas versões e épocas de realização desses ensaios nacionais, 
cerca de 1770 experimentos foram executados. Eles forneceram os dados para a publicação 
de cerca de 130 trabalhos, entre resumos de apresentações em congressos e artigos completos. 
Ademais, os resultados deram origem a textos de divulgação, capítulos de livros, duas disserta-
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ções de mestrado e uma tese de doutoramento. O exame desses trabalhos revela que o projeto 
tem constituído valiosa fonte não só de conhecimentos científicos no setor, mas também de in-
formações práticas para produtores e agentes de assistência técnica. Além disso, tem permitido 
uma reflexão crítica – porém construtiva – por parte das entidades que realizam melhoramento 
genético do algodoeiro no Brasil, no sentido de adequar as cultivares que obtêm, às necessi-
dades efetivas da cotonicultura nacional.
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