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O Brasil é centro de origem da espécie Gossypium mustelinum Miers ex Watt. e de 
distribuição das espécies G. barbadense L. e G. hirsutum L. (r. latifolium Hutch. e r. marie-
galante (Watt) Hutch.). Destas, apenas G. hirsutum r. latifolium é cultivada, estando as 
demais passíveis de descaracterização genética por motivos de natureza agrícola, 
sociocultural, econômico e ambiental. Conhecer a variabilidade ainda disponível nessas 
populações faz-se necessário no sentido de se estabelecer estratégias de conservação. Este 
trabalho teve como objetivo identificar o modo com que algodoeiros não-cultivados são 
mantidos no estado de Minas Gerais. Uma expedição foi realizada em dezembro de 2004 
visando caracterizar as populações de algodoeiros ocorrentes no estado. A caracterização in 
situ foi realizada por meio de entrevistas, pela análise do ambiente no qual as plantas estavam 
inseridas e de observações culturais e fenológicas. Foram coletadas 161 plantas em 58 
cidades. Todas as plantas passíveis de identificação pertencem à espécie G. barbadense e 
estão presentes principalmente em fundo de quintal, tendo sido encontradas também plantas 
ferais e em beira de estrada. Duas variedades botânicas de G. barbadense são encontradas no 
Brasil, as quais diferem principalmente quanto à forma das sementes que podem ser 
fortemente coladas em forma de rim-de-boi, o que caracteriza a variedade brasiliense, ou as 
sementes podem ser descoladas, característica da variedade barbadense. Dos acessos 
coletados, 101 apresentavam sementes separadas. Os proprietários das plantas no estado as 
usam principalmente para fins caseiros, sendo também relatado o uso para fiação de redes. O 
uso medicinal é o principal motivo para a conservação dos algodoeiros nesse estado. A 
manutenção das plantas é feita pela parcela menos favorecida da população, em geral, na 
periferia das cidades. A expansão do atendimento médico público pode resultar na 
substituição de plantas medicinais por remédios alopáticos. Caso isto ocorra, as plantas de 
algodoeiro podem perder sua utilidade e diminuir a freqüência com que ocorrem in situ. 
Como não foram encontradas plantas em ambientes naturais, a conservação da diversidade em 
bancos de germoplasma (ex situ) é a melhor garantia da preservação dos recursos genéticos 
existentes, sendo necessário intensificar as ações de coleta e avaliação. (Embrapa Algodão, 
Probio/MMA, CNPq) 
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