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O Brasil representa um dos importantes centros de diversidade de algodoeiros poliplóides 
pertencente ao gênero Gossypium L. (Malvaceae), com 3 espécies conhecidas (G. hirsutum L., 
G. barbadense L. e G. mustelinum Miers ex Watt.). Acredita-se que grande parte da 
variabilidade genética do gênero Gossypium presente no Brasil esteja sendo perdida devido a 
alterações de hábitos culturais, problemas econômicos e surgimento de novas práticas 
agrícolas, fazendo-se necessário identificar como a espécie se encontra e em quais locais 
ocorre. Para isso, foram realizadas expedições ao Estado do Maranhão entre os anos de 2004 e 
2005. As caracterizações ocorreram mediante entrevista com o proprietário da planta e 
observação dos dados geográficos, populacionais, culturais e fenológicos. Foram coletadas 40 
plantas em 10 municípios do Maranhão, verificou-se que a maioria das plantas coletadas 
pertencia à espécie G. hirsutum var. marie galante (Watt.) Hutch.. (77,5%), com maior 
incidência nos municípios de Chapadinha, Mata Roma e Anapurus. G. hirsutum ocorreu com 
maior freqüência em residências rurais (90,3%), e G. barbadense foi encontrado apenas em 
residências rurais (77,8%) e urbanas (22,2%). A maioria dos acessos de mocó (97%), e 
(100%) dos acessos de G. barbadense foram coletados em fundos de quintal de residências 
rurais. Uma parcela, relativamente alta, das plantas de mocó não tinham flores (32,3%), 
nenhuma das plantas apresentaram macha forte, e o percentual de mancha ausente e mancha 
média foi de 22,6% enquanto em 19,3% as manchas eram fracas. Entre os G. barbadense
foram observados apenas manchas fortes e ausentes. Quanto ao tipo de semente, 
predominaram sementes separadas, confirmando a maior freqüência de algodoeiros mocó no 
Estado, e a maioria das sementes apresentaram línter colorido (87,1%).  Os proprietários não 
realizam armazenamento ou beneficiamento das plantas. Após a avaliação qualitativa, pode 
verificar que o Estado do Maranhão, por apresentar espécies de G. barbadense e elevado 
número algodoeiros mocó com características variadas, representa um dos centros de 
diversidade destas espécies. Portanto, propõem-se avaliação quantitativa desses acessos para 
usos em programas de pré-melhoramento.  (Embrapa Algodão, Probio/MMA, CNPq). 
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