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RESUMO 

 

Neste trabalho foram avaliadas as características técnicas das fibras cultivadas nos 

assentamentos de Guamaré, as sementes de algodão colorido foram doadas das existentes no 

Banco de Germoplasma da EMBRAPA Algodão. Buscou-se, através do programa de 

melhoramento, elevar a resistência, finura, comprimento e a uniformidade das fibras de 

algodão, bem como estabilizar a coloração das fibras nas tonalidades BRS Topázio, BRS 

Verde e BRS Marrom e elevar a sua produtividade no campo. Primeiramente, foram 

realizadas as seleções individuais com teste de progênies das sementes, e, posteriormente, o 

método de hibridação seguido de seleção genealógica para se obter variações nas tonalidades 

de cores. As variedades BRS Verde, BRS Marrom e BRS Topázio foram produzidas, 

analisadas e comparadas com os algodões existentes na região que é o algodão Branco. As 

propriedades quantidade de neps e impurezas, comprimento, uniformidade do comprimento, 

índice de fibras curtas, finura e resistência à ruptura das fibras foram dimensionadas nos 

aparelhos Classifiber, NATI, Pressley, Micronaire. Foram realizados 10 ensaios com 10 testes 

cada para todas os quatros tipos de fibra. As fibras branca e topázio, foram as que 

apresentaram maior comprimento 32-34mm e maior resistência 7,94 lb/mg e 7,97 lb/mg 

respectivamente, além de apresentam finura com menor valor de índice micronaire 

3,71μg/pol e 3,73 μg/pol e baixo índice de fibras curtas. Os resultados foram bastante 

promissores para utilização dos algodões geneticamente melhorados na fabricação de fios e 

tecidos na indústria têxtil. As fibras de algodão de cor marrom foram usadas na fabricação de 

um compósito de fibra com resina termoplástica. 

 

 

Palavras-chave: algodão colorido, produtividade, características técnicas, fibras. 
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ABSTRACT 

 

In this work evaluate the technical characteristics of the fibers grown in settlements 

Guamaré, colored cotton seeds were donated existing in the Germplasm Bank of Embrapa 

Cotton. We sought through the breeding program, raising the resistance, fineness, length and 

uniformity of cotton fibers, as well as stabilize the staining of fibers in the BRS Topaz, BRS 

Brown and BRS Green shades and raise their productivity in the field. First, the individual 

selections to test progeny seeds, and thereafter the hybridization method followed by family 

selection to obtain variations in the color tones were performed. The BRS Topaz, BRS Brown 

and BRS Green varieties were produced, analyzed and compared with existing cottons in the 

region which is the White cotton. The properties amount of impurities and neps, length, length 

uniformity, short fiber content, fineness and tensile strength of the fibers were sized in 

Classifiber, NATI, Pressley and Micronaire devices. 10 trials each with 10 tests for all four 

fiber types were carried out. The White and Topaz fibers showed greater length (32-34mm) 

and greater resistance (7.94 lb/mg and 7.97 lb/mg respectively) and showed finesse with 

lower micronaire index 3,71μg/inch and 3, 73μg/inch and a low rate of short fibers. The 

results were very promising for the use of genetically improved cotton in the manufacturing 

of fabric and yarn in the textile industry. The fibers were brown colored cotton used in the 

manufacture of a composite fiber with thermoplastic resin. 

 

 

 

Keywords: Colored cotton. Productivity. Technical characteristics. Fibers. 
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CAPITULO 1.  

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação do trabalho 

 

O algodão é usado como fibra têxtil há mais de 7.000 anos, podendo dizer que está 

ligado à origem mais remota do vestuário e produção de artigos têxteis. Por séculos, 

acreditou-se que o algodão era um produto do Velho Mundo e que foi introduzido pelos 

principais exploradores. Hoje, os cientistas têm obtido dados que indicam que os indígenas 

das Américas do Norte e do Sul, bem como os nativos da Ásia e da África, já usavam as fibras 

de algodão para a confecção de fios e tecidos.  

 

A partir da semente com melhoramento genético podemos obter fibra de algodão 

colorido com variedades de cores com propriedades físicas apropriadas para fiações. 

A fibra de algodão colorido, antes dos estudos sobre os algodões coloridos era 

caracterizada como fibra fraca, fina, pouco resistente e de baixo índice de fiabilidade, hoje, 

através do melhoramento genético dos algodoeiros torna-se viável a produção comercial por 

meio da melhoria das características e estabilidade da cor. A qualidade das fibras, fios e 

tecidos está diretamente relacionada às características técnicas. 

As características técnicas são diretamente influenciadas por fatores hereditários e 

fatores ambientais, que ocasionam uma série de variações, as quais precisam ser controladas. 

O melhoramento feito, pelas empresas responsáveis, com o algodoeiro produtor de fibras 

brancas e coloridas tem produzido genótipos produtores de fibras de qualidade com menos 

variações de características e com alta eficácia na produção de fio e tecidos de qualidade A 

comercialização e o alto valor agregado às fibras coloridas estão ligados a sua qualidade, já 

que o fio e o tecido herdam as qualidades das fibras de que foram originados. 

Existem algodões de diferentes tipos e variedades. O tipo do algodão é determinado 

através de padrões fornecidos pelos órgãos governamentais, com eles procedendo-se à 

necessária comparação. 
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No Brasil encontraremos fiações que produzem seu próprio algodão para consumo, ou 

produzem um tipo fibra de algodão para comercializar e adquirem outra fibra para o consumo 

interno. Temos produtores visando a produção de algodão de alta qualidade focando o 

mercado externo, sendo grande parte de sua produção para exportação. 

O algodoeiro possui a fibra vegetal mais utilizada no mundo. A indústria têxtil 

consome cerca de 90% das fibras de algodão para produzir fios, tecidos, não tecidos 

entretelas, dentre outros.  

Atualmente, a competitividade entre as indústrias estimula a busca por inovações e 

pela qualidade total. O algodão colorido, tão antigo quanto o branco, ressurge no Brasil 

trazendo inovações para a área têxtil, consciência ecologicamente correta através da 

diminuição do uso de corantes e uma nova expectativa na melhoria da renda familiar de 

pequenos agricultores.  

A cotonicultura é uma atividade agrícola de grande importância socioeconômica no 

Nordeste brasileiro, inclusive no estado do Rio Grande do Norte, em especial no município de 

Guamaré, onde vários assentados sobrevivem da agricultura familiar.  

O cultivo do algodão é uma atividade agrícola de destaque no cenário mundial, de 

grande importância socioeconômica, na geração de milhares de empregos diretos e indiretos e 

na geração de renda. O comércio algodoeiro mundial cresce anualmente uma média de 2% 

desde a década de 50 e movimenta cerca de 12 bilhões de dólares por ano (ABRAPA, 2012). 

No Brasil, o algodão abastece cerca de 60% da indústria de fibras têxteis e presta uma 

significante contribuição à economia. É cultivado em dezesseis estados, responsáveis por 80 

mil empregos diretos, incluindo produção agrícola e beneficiamento do algodão, 

movimentando o negócio de 30 mil empresas, na safra 2010/2011 cobriu uma área de 1.396,0 

mil hectares, e o faturamento dos produtores de algodão chegou a US$ 6,5 bilhões (CONAB, 

2012a).  

A demanda pelas fibras do algodoeiro Gossypium sp. é crescente, alimentada por uma 

série de fatores, desde os constantes aumentos do preço do petróleo e derivados até as 

preocupações e exigências ambientais, que revalorizaram as fibras naturais. Além, dos 
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méritos indiscutíveis de suas características físicas, como: conforto, leveza, flexibilidade, 

aparência, dentre outras, as quais se transferem para o fio, o tecido e a confecção (SANTANA  

et. AL., 1998). 

No Nordeste, o mais recente interesse, em especial nos estados do Rio Grande do 

Norte e Paraíba, está nas cultivares de fibra colorida, que mesmo sendo tão antigas quanto às 

fibras brancas, eram consideradas indesejáveis, mas, nos últimos 20 anos começaram a serem 

exploradas comercialmente (CARVALHO, 2008). Hoje, são vistas como uma das alternativas 

para a recuperação da cotonicultura no Nordeste, como um atrativo socioambiental, pelo fato 

de dispensarem o tingimento do fio e tecido, eliminando os custos e os problemas ambientais, 

e como uma nova perspectiva de renda na agricultura familiar por terem seus valores de 

mercado cerca de 50% maior que a fibra branca (CARVALHO, 2008). Os algodões coloridos 

já são produzidos comercialmente na Paraíba, mas o interesse cresce cada vez mais, e outras 

regiões já estão iniciando o cultivo, como em Guamaré, Rio Grande do Norte. 

Com a evolução tecnológica da indústria têxtil, a visão da máxima redução de custos de 

produção e o aumento das exigências do consumidor, cada vez mais as características da fibra 

são controladas para que se obtenha um fio condizente com o que se deseja no produto final 

com isso o comércio das fibras têxteis exige pré-requisitos, como a boa qualidade das fibras 

utilizadas como matéria-prima (ARAUJO; CASTRO, 1984).  

A qualidade das fibras, seja branca ou colorida, está ligada as suas características 

intrínsecas e extrínsecas exigidas pelas indústrias, são elas: a quantidade de neps/g e 

impurezas, a cor, o comprimento da fibra, a uniformidade do comprimento, finura, resistência 

e o índice de fibras curtas (ARAUJO; CASTRO, 1984).  

As características técnicas são diretamente influenciadas por fatores hereditários e 

fatores ambientais, que ocasionam uma série de variações, as quais precisam ser controladas. 

O melhoramento feito, pelas empresas responsáveis, com o algodoeiro produtor de fibras 

brancas e coloridas tem produzido genótipos produtores de fibras de qualidade com menos 

variações de características e com alta eficácia na produção de fio e tecidos de qualidade 

(CHIAVEGATO et. al.,1999) 

As fibras foram classificadas de acordo com os padrões universais de classificação do 

algodão. Efetuou-se uma comparação entre as características de cada fibra identificando quais 
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possuíam desempenho satisfatório para a utilização como matéria prima na produção de fios e 

quais as que melhor se adaptavam ao ambiente de cultivo. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Comparar as características físicas das fibras dos algodões coloridos modificados 

geneticamente com as do algodão branco mundialmente usado e diagnosticar se houve 

melhoria de tais propriedades, usando as normas existentes para classificação do algodão 

branco. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar as propriedades das fibras das cultivares de algodão colorido BRS 

Verde, BRS Topázio, BRS Marrom e do algodão Branco CNPA 8H a serem 

comparadas; 

2. Comparar as propriedades das fibras estudadas, e modificadas geneticamente 

denominadas de algodão colorido, com as de algodão branco; 

3. Pesquisar se há diferenças entre os valores obtidos ao longo da pesquisa com os 

valores padrões de mercado mundial; 

4. Influência das características físicas das fibras no processo de fabricação de fios; 

5. Produzir um compósito com uma das fibras estudadas. 
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CAPITULO 2.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ALGODÃO NO BRASIL 

O algodão, segundo Passos (1977), no Brasil, pouco se sabe sobre a pré-história do algodão, 

mas o que se pode afirmar é que na época do descobrimento do Brasil, os indígenas já 

cultivavam o algodão e convertiam-no em fios e tecidos para a fabricação principalmente de 

redes. A fibra mais utilizada nas indústrias têxteis mundiais, tem sido explorado desde os 

vestígios mais remotos da humanidade, há cerca de sete mil anos nas regiões da Índia, do 

Egito, do Sudão e da Ásia Menor, expandindo-se para Europa e Américas a partir do século II 

(API, 2011). Alguns vestígios e referências escritas encontrados nas escavações arqueológicas 

de diferentes regiões revelaram que as fibras de algodão eram utilizadas na produção manual 

de fios, telas, cordões e vestimentas. 

Somente no século XVIII, com o impacto da primeira revolução industrial na indústria 

têxtil tornando-a um polo industrial de grande importância (MOREIRA, 1998), que o algodão 

deixou de ser somente um meio de subsistência e passou a ser cultivado em escala comercial, 

elevando os índices de exportações e importações mundiais e movimentando a economia dos 

maiores produtores. O comércio algodoeiro mundial cresce anualmente cerca de 2% desde a 

década de 50 e movimenta cerca de 12 bilhões de dólares por ano (ABRAPA, 2012). 

De acordo com o International Cotton Advisory Committee (ICAC), a produção 

mundial de algodão atingiu aproximadamente 23 milhões de toneladas na safra de 2008/09 e 

aproximadamente 25 milhões de toneladas na safra de 2010/11. Os maiores produtores em 

2008 foram a China com aproximadamente 8 milhões de toneladas; a Índia com 4,9 milhões 

de toneladas; os Estados Unidos com 2,7 milhões de toneladas e o Paquistão com 1,9 milhões 

de toneladas. O Brasil contribuiu em 5,17% do total produzido no mundo, em 2008. Em 2010 

representou 7,7% produzindo 1,960 milhões de toneladas de algodão e, hoje, é o 5º maior 

produtor do mundo (ABRAPA, 2012). 

Analisando-se a série histórica (1976-2012) dos dados da produção do algodão em 

caroço no Brasil, verificou-se um aumento significativo, conforme a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB, 2012b) em 1976, o Brasil se tornou autossuficiente na produção, 
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produziram-se cerca de 1.700.000 toneladas de algodão, entretanto em 1996, os agricultores 

de algodão sofreram com a crise da Era Collor e a produção caiu, chegando a 874.000 

toneladas, contudo dez anos depois, houve a ascensão e foram produzidos cerca de 4.000.000 

toneladas, e em 2010, aproximadamente 5.200.000 toneladas de algodão em caroço, 

revelando que o Brasil trilha para grandes patamares de competitividade no quadro mundial, 

conforme gráfico da Figura 1. 

 
Figura 1. Produção (em mil toneladas) do algodão em caroço no Brasil. 

Fonte: CONAB, 2012b 

 

A produção brasileira encontra-se distribuída por duas regiões, a meridional, 

abrangendo estados da região Centro-Sul, e setentrional, estados da região Norte e Nordeste. 

No Nordeste brasileiro, depois do declínio do café, a cultura de algodão mostrou uma 

ascensão relevante ao longo dos anos, com a crise seguida da industrialização, abriram-se 

portas para que a indústria têxtil fortalecesse o mercado do algodão, na safra 2010/2011, a 

região contribuiu com 33,8% da produção total brasileira de algodão em caroço (5.188,4 mil 

toneladas), a Bahia liderou o ranking produzindo cerca de 1.600 mil toneladas, seguido do 

Maranhão e Piauí que produziram 71,1 e 67,3 mil toneladas de algodão em caroço, 

respectivamente (CONAB, 2012b). 

O estado do Rio Grande do Norte (RN) está situado no extremo oriental do Nordeste 

brasileiro, possui 3.168.027 habitantes, uma área de 52.810,699 km² e um total de 167 

municípios, nos quais 86 possuem comunidades algodoeiras (IBGE, 2010). O RN é o quinto 

lugar no ranking dos produtores de algodão em caroço da Região Nordeste, nos anos de 2010 

a 2012 produziu cerca de 4 mil toneladas de algodão em caroço, contribuindo nacionalmente 

com 0,04%, em 2010 (CONAB, 2012b). 
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Dentre os 86 municípios norte-rio-grandenses produtores de algodão, inclui-se o 

município de Guamaré, que está situado na mesorregião central potiguar, e já foi propriedade 

dos municípios de Açu, Angicos, Distrito da Paz e Macau de que, em razão da atividade 

pesqueira abundante e das salinas naturais existente em seu território, foi desmembrado e 

tornou-se um município do RN em 1962 (IDEMA, 2008).  

Hoje, possui aproximadamente 12.400 habitantes, uma área territorial de 258,962 km² 

e distam aproximadamente 165 km da capital Natal, com acesso principal pela BR 406 

(IBGE, 2011). A Figura 2 mostra a localização do município de Guamaré no mapa do RN. 

 

Figura 2. Representação esquemática. Divisão das mesorregiões do Rio Grande do Norte 

Fonte: IDEMA, 2007. 

Conforme os dados expostos pelo IBGE, no município de Guamaré além da pesca e da 

atividade salineira, também se destacam as culturas de algodão, entre os pequenos e médios 

produtores rurais, o município produziu de 2004 a 2009, uma média de 32,5 toneladas/ano de 

algodão herbáceo em caroço. Em 2011, a produção do algodão em caroço foi de 14 toneladas, 

e apesar da queda, o município está entre os 20 maiores produtores do RN. 

2.2. A FIBRA DE ALGODÃO 

Segundo a American Society for Testing and Material (ASTM, 2006) são 

denominadas fibras têxteis aquelas que possuem comprimento 100 vezes ou mais, maior que 
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sua espessura e são utilizadas como elemento fundamental na produção dos materiais têxteis, 

como fios, tecidos, não tecidos, entretelas, dentre outros.  

São caracterizadas pela sua forma cilíndrica, sua flexibilidade e finura que torna as 

fibras capazes de construir os diversos tipos de materiais fibrosos através dos processos de 

transformação da cadeia têxtil. Dependendo do seu comprimento as fibras podem ser 

contínuas, chamadas de filamentos, onde seu comprimento pode ser medido em metros e 

quilômetros de acordo com a usabilidade e as descontínuas que possuem comprimento 

pequeno e limitado, alcançando somente alguns centímetros. (ARAUJO; CASTRO, 1984). 

O universo das fibras pode ser divido em dois grupos, naturais e manufaturadas. As 

fibras naturais são encontradas na natureza de diferentes formas, são classificadas de acordo 

com sua origem, animal, vegetal e mineral. As fibras de origem animal podem ser extraídas 

da secreção glandular de insetos como a seda ou das crinas de animais como a ovelha (lã), 

alpaca, lhama, cashmere, camelo, coelho, angorá, vicunha, etc. As fibras de origem vegetal 

podem ser extraídas de sementes e frutos como o algodão e o coco, respectivamente, de caules 

como o cânhamo, linho, juta, rami, malva, etc., de folhas como o sisal. E as fibras de origem 

mineral são extraídas do amianto, por exemplo, a crisotila (ABNT, 1992). 

As fibras manufaturadas são produzidas pelo homem seja através de polímeros 

naturais como as artificiais, de polímeros sintéticos, como as sintéticas e de bases inorgânicas. 

As fibras artificiais são produzidas através da modificação de polímeros naturais, como a 

viscose (celulose regenerada), liocel, modal, acetato (éster de celulose), triacetato, alginato, 

caseína, etc (ABNT, 1992). 

As fibras sintéticas são produzidas através de polímeros sintéticos por 

policondensação como o poliéster e a poliamida, por polimerização como o polietileno e 

polipropileno, por adição como o elastano e o poliuretano, dentre outras. E as fibras 

manufaturadas inorgânica são produzidas através de uma base inorgânica como a fibra de 

vidro, de cerâmica e aos fios metálicos (ABNT, 1992). 

Dentre todos os tipos de fibras, dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 

Confecção (ABIT, 2014) mostram que a fibra mais consumida industrialmente no Brasil nos 
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últimos 10 anos é a fibra de algodão, em 2010 e em 2013 a fibra representou 

aproximadamente 57% e 54% do total consumido pelas indústrias, respectivamente. A Tabela 

1 apresenta o consumo anual de fibras e filamentos no Brasil. 

  

Tabela 1. Consumo industrial de fibras e filamentos por ano – Brasil – 2000/2010/2013 

Fibras Consumo Industrial (mil t) 

 2000 2010 2013 

Algodão 885,0 1.015,0 887,0 

Poliéster 314,6 455,9 465,7 

Polipropileno 122,1 126,0 151,5 

Poliamida 101,5 96,7 93,05 

Acrílico 53,3 31,9 13,5 

Viscose 30,1 23,8 16,25 

Juta 19,0 19,0 14,0 

Acetato 1,5 0,084 0,094 

Linho/Rami 2,4 1,60 1,33 

Lã 8,3 5,5 5,8 

Seda 0,1 0,1 0,04 

TOTAL 1.537,9 1.784,0 1.657,4 
Fonte: ABIT, 2014 

 

 

Nota-se que mesmo com a forte ascensão das fibras sintéticas, em especial o poliéster, 

o consumo de algodão continua sendo o mais considerável, além de o baixo custo e da 

multiplicidade de produtos que deles se originam dar-se ao fato da biodegradabilidade e das 

propriedades físicas das fibras (AGUIAR NETO, 1996). 

A fibra de algodão é proveniente da semente do algodoeiro, planta pertencente à 

família das malváceas, à classe Dicotiledonea, à tribo Hibiscea e ao gênero Gossypium. 

Existem cerca de 40 espécies registradas em diferentes subgêneros, mas somente 4 são 

responsáveis pela produção mundial.  

A espécie Gossypium hirsutum Linn., ou somente G. hirsutum L., caracterizada por 

suas fibras médias representa 82% da produção mundial, a espécie G. barbadense L., fibras 

longas e finas, contribui em média de 12%, as espécies G. herbaceum L. e a espécie G. 
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arboreum L. representam 6% da produção e são caracterizadas por suas fibras curtas e grossas 

(SOUZA; PEIXOTO; TOLEDO, 1995). 

No Brasil, são encontradas as espécies G. barbadense L. e a G. hirsutum L, a segunda 

mais abundante e representante de grande parte da produção e economia nacional. A espécie 

G. hirsutum L. é encontrada em duas diferentes raças, a marie galante e a latifolium. 

 O algodão mocó, famoso por suas fibras longas e extralongas, pertence à raça marie 

galante, são plantas de porte alto podendo chegar a 6 metros, semiperenes, possui frutos 

pequenos, em pouca quantidade e sementes com pouco línter (fibras menores que 4 mm).  

Já a raça latifolium, são plantas de fibras médias, baixo porte chegando ao máximo em 

1,5 metros, anuais, possui frutos grandes, em grande quantidade e sementes com muito línter. 

A espécie G. barbadense L. possui dois representantes que não têm poder comercial, o 

algodão rim-de-boi e o macaco (SOUZA; PEIXOTO; TOLEDO, 1995). 

As espécies supracitadas são encontradas nas regiões da Ásia e África, 

comercialmente chamadas de algodão indiano ou asiático (MALUF; KOLBE, 2003). 

O plantio do algodoeiro Gossypium apesar da pouca exigência em relação ao solo e ao 

clima, para melhor se desenvolver e apresentar pouca variação de características entre as 

cultivares é recomendado que não seja replantado muitas vezes e que seja cultivado em zonas 

costeiras, solos arenosos, clima tropical ou subtropical e protegidos do vento. As culturas 

requerem grandes extensões de terras, seja irrigado ou sequeiro (AGUIAR NETO. 1996).  

Após a semeadura, o broto leva cerca de 40 dias para atingir sua altura máxima e 

iniciar a floração que dura de 100 a 140 dias, neste período os capulhos estão se 

desenvolvendo e dentro deles as fibras, então atingem aproximadamente o tamanho de uma 

noz e estão prontos para eclodir. A colheita, manual ou automatizada, é feita quando o 

capulho se abre e as fibras aparecem amadurecidas. Um capulho possui cinco células e em 

cada uma delas crescem de 2 a 6 grãos de sementes. (AGUIAR NETO. 1996). 
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Cada semente do capulho possui entre 7 mil e 15 mil fibras distribuídas na superfície e 

peso entre 0,10 a 0,13g (PASSOS, 1977). O desenvolvimento das fibras acontece 

aproximadamente 3 dias após a floração e em basicamente duas fases, na primeira ocorre o 

alongamento ao seu máximo comprimento - 1 milímetro por dia - e a formação da cutícula e 

da parede primária, dura entre 20 e 30 dias, na segunda fase ocorre formação da parede 

secundária através da deposição dos anéis de celulose abaixo da parede primária (AGUIAR 

NETO. 1996).  

Após cerca de 70 dias, quando o capulho se abre, as fibras já estão maduras e prontas 

para serem colhidas. As fibras podem ser comercializadas em caroço (pluma e impurezas), ou 

somente a pluma, empacotadas em fardos, para isto é necessário o descaroçamento após a 

colheita (AGUIAR NETO, 1996). 

A fibra de algodão é composta de aproximadamente 85,5% de celulose, polímero de 

fórmula molecular [-C6H10O5-]n, onde n é o Grau de Polimerização (GP), ou seja, o número 

de meros de anidro-glucose presente na molécula, responsável pelas propriedades intrínsecas e 

extrínsecas da fibra. E 14,5% de impurezas, sendo 0,5% de óleos e ceras, 5% de proteínas, 

pectoses e matéria corante, 1% de minerais e 8% de água (ARAÚJO; CASTRO, 1984). 

Esta composição é distribuída na fibra em forma de camadas, a primeira chamada 

cutícula externa é formada por óleos e ceras, logo após a parede primária formada por duas 

lâminas de celulose e outras impurezas de forma espiraladas, então a maior parte da fibra a 

parede secundária formada por 5-10 lâminas de pura celulose e responsável por todas as 

características físicas da fibra e por fim, a parte interna, ou cavidade central, chamada lúmen 

(ARAÚJO; CASTRO, 1984). 

A fibra apresenta em seu aspecto longitudinal uma característica peculiar, as chamadas 

convoluções, pequenas torções ao longo de seu comprimento que são formadas entre o 

período de abertura do capulho e a colheita. Essas convoluções dão às fibras a alta capacidade 

serem fiáveis (SOUZA; PEIXOTO; TOLEDO, 1995). As Figuras 3 e 4 mostram as seções 

transversal e longitudinal da fibra de algodão. 
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Figura 3. Seção transversal da fibra de algodão 

Fonte: AGUIAR NETO, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista longitudinal da fibra de algodão 

Fonte: ARAÚJO; CASTRO, 1984. 

 

 

2.3. ALGODÃO COLORIDO 

Segundo Freire (2009), o algodão de fibras naturalmente coloridas é tão antigo quanto 

o algodão de fibra branca, vestígios encontrados há cerca de 4.500 anos, mostraram que 

antigos povos, entre eles, incas, astecas e povos das Américas, Ásia, África e Austrália 

desenvolviam espécies de algodão colorido em diferentes tonalidades; marrom, verde, 

amarelo, vermelho, azul, cinza, dentre outras. 



30 

 

 

Evidências arqueológicas de antigas civilizações mostram que podiam ser encontradas 

fibras coloridas entre as quatro espécies do gênero Gossypium, a espécie G. barbadense L., G. 

hirsutum L., G. arboreum L. e G. herbaceum L. No México, foram encontrados os primeiros 

vestígios de tecido de fibras naturalmente marrom escuro, produzidos com a espécie G. 

barbadense L. Na África e na Ásia, registros de fibras em diferentes tonalidades de marrom, 

entre elas o castanho, da espécie G. arboreum L. e G. herbaceum L.. Os tecidos feitos eram 

facilmente comercializados e cobiçados pelas cortes espanholas (VREELAND JUNIOR, 

1999). 

Com a chegada da tecnologia após a primeira revolução industrial, as máquinas e as 

novas descobertas na área química têxtil, fizeram com que o algodão branco extinguisse a 

produção de algodão colorido, devido ao fato de que as fibras do algodão branco possuíam 

um alto grau de fiabilidade, ou seja, eram facilmente fiadas, pois eram mais longas e 

resistentes.  

As máquinas de fiar da época exigiam que as fibras tivessem resistência necessária 

para que o fio pudesse ser produzido e notou-se que as fibras de algodão colorido eram fibras 

curtas e pouco resistentes, dificultando a produção do fio naturalmente colorido. Outro fator 

foi o surgimento dos corantes a preços acessíveis, que facilitava a reprodução de qualquer 

tonalidade nas fibras brancas (VREELAND JUNIOR, 1999). 

Após estes fatos, as lavouras de algodão colorido foram substituídas pelas lavouras de 

algodão branco, para atender as exigências das indústrias têxteis mundiais (VREELAND 

JUNIOR, 1999), que começaram a rejeitar as fibras coloridas, pois as viam como uma 

contaminação indesejável no algodão de fibra branca. Contudo, algumas espécies de algodões 

coloridos tiveram as sementes resguardadas em vários países (FREIRE, 2009). 

Em 1989, Sally Fox, fundadora da empresa americana FoxFibre® Natural Cotton 

Colours, Inc., reviveu e manifestou novos interesses nos algodões de fibra colorida no 

mercado mundial, quando conseguiu desenvolver melhoramentos genéticos nos algodões que 

faziam com que as fibras se desenvolvessem com melhores características tornando-as 

capazes de produzir fios e consequentemente tecidos nas máquinas convencionais (BROWN, 

2001).  
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A Sra. Sally Fox tinha consciência de que o beneficiamento dos tecidos produzidos 

com fibra branca agredia o meio ambiente, os processos de branquear e tingir produzia muitos 

efluentes agressores, então ao desenvolver as cultivares de algodão colorido, Fox mostrou que 

era possível produzir tecidos coloridos sem agredir o meio ambiente. (BROWN, 2001). Na 

safra 1994/95, a Natural Cotton Colours, Inc, chegou a produzir uma média de 2.500 a 2.800 

hectares de algodão colorido (ICAC, 1994). 

Concomitantemente, as fibras coloridas de algodão voltaram à tona nos países da 

América do Sul, principalmente no Peru e no Brasil. Vreeland (1999) foi o intermediador da 

volta do algodão colorido no Peru, criando e co-dirigindo um projeto chamado Native Cotton 

Project, que desenvolveu cerca de 70 espécies de algodão branco e colorido.  

O projeto investiu nas culturas algodoeiras dos camponeses peruanos que produziam 

cerca de 3.000 hectares por ano para suprir o mercado local que estava em plena ascensão. 

Hoje, o Peru é um dos maiores produtores de algodão colorido do mundo, atende o mercado 

interno e é exportador. 

No Brasil, as fibras eram utilizadas apenas como item ornamental de algumas peças 

artesanais nas regiões Nordeste e Centro-Sul, mas devido aos interesses internacionais e as 

novas perspectivas na agricultura familiar, o algodão colorido retornou comercialmente ao 

Brasil, com a iniciativa de uma unidade descentralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), a EMBRAPA Algodão, que possui sede em Campina Grande na 

Paraíba (PORTAL EMBRAPA). 

A empresa atua em todo o país desde 1975 desenvolvendo pesquisas na geração de 

tecnologias, produtos e serviços na área do algodão colorido e branco, mamona, sisal, 

gergelim, dentre outras, e conta, hoje, com parcerias nacionais e internacionais somando 55 

pesquisadores, possui o quarto maior Banco de Germoplasma do mundo, o banco reserva 

cerca de 150 mil espécies de sementes de diversos países, onde são registradas e preservadas 

para garantir a continuação dos trabalhos de pesquisas ao longo dos anos, e possui sete 

campos experimentais distribuídos nas regiões Nordeste e Centro-Oeste (PORTAL 

EMBRAPA). 
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Desde 1984, a EMBRAPA Algodão realiza uma série de pesquisas nos algodoeiros 

coloridos no Nordeste, em especial nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, visando 

obter métodos para que as características técnicas das cultivares coloridas estejam dentro dos 

padrões comerciais, já que são consideradas fibras muito finas, pouco resistentes e sem 

nenhuma uniformidade no comprimento.  

Primeiramente, foram analisadas as características técnicas de 11 acessos de algodão 

colorido da espécie G. hirsutum L. marie galante, existentes no Banco de Germoplasma e 

constatada a ineficácia das fibras para a produção de fio. Com isso, a empresa dirigiu suas 

pesquisas com o objetivo de melhorar estas características do algodão colorido com o intuito 

de comercialização e produção industrial (FREIRE, 2009). 

O método de melhoramento das fibras utilizado pela EMBRAPA Algodão provém do 

cruzamento convencional entre as espécies silvestres de algodão colorido e as espécies 

comerciais de fibra branca. O processo inicia com uma seleção genética individual das 

espécies através da origem, do método de hibridação e da árvore genealógica a fim de 

identificar como os genes responsáveis pelas propriedades atuam nas fibras coloridas.  

Desta seleção foram obtidas 217 linhas de descendência nas tonalidades de creme a 

marrom, que foram cruzadas com as espécies de fibras brancas G. barbadense L. e G. 

hirsutum L. r. marie galante Hutch, e então foram obtidas 35 novas linhagens e 22 linhagens 

avançadas de algodão colorido (FREIRE, 2009). 

Em 2000, a empresa colheu o primeiro resultado de suas pesquisas, a cultivar BRS 200 

Marrom, em seguida a BRS Verde, em 2003, e a BRS Safira e a BRS Rubi, ambas em 2005, 

e, por último, a BRS Topázio, lançada em 2010, todas cultivadas e colhidas na Paraíba 

(PORTAL EMBRAPA). 

A cultivar BRS 200 Marrom foi obtida a partir do melhoramento genético de 

linhagens da espécie G. hirsutum L. r. marie galante Hutch, algodão nativo do semiárido ou 

algodão mocó, que apresentavam fibras marrons aleatórias, então os pesquisadores interviram 

combinando os genes responsáveis pela cor com os genes responsáveis pelo comprimento, 

finura e resistência de uma mesma espécie. É a cultivar de melhor desempenho industrial, 
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devido a sua descendência possui um alto grau de resistência à seca, maior produtividade e 

rendimento em relação ao algodão mocó, além de possuir maior valor de mercado 

(EMBRAPA, 2010). 

A BRS Verde surgiu através de cruzamentos progressivos, primeiramente para 

adquirir a cor, cruzou-se o Arkansas Green, algodão americano de fibra verde, com o algodão 

branco da espécie G. hirsutum L. r. latifolium Hutch, em seguida para adquirir as 

características técnicas do progenitor, foram feitos retrocruzamentos com o algodão de fibra 

branca.  

A cultivar requer cuidados no seu manejo, pois a cor verde é instável, os genes 

responsáveis pela cor são sensíveis à luz solar, com isso é necessário que a colheita seja feita 

em etapas e no momento exato, para que não ocorra a redução nem a perca parcial da cor 

(EMBRAPA, 2011). 

Logo após surgiram as cultivares BRS Rubi e BRS Safira, tonalidades de marrom-

avermelhado obtidas a partir do cruzamento do algodão branco, G. hirsutum L. r. latifolium 

Hutch, com material do Banco de Germoplasma na cor marrom-escuro. A cultivar BRS Rubi 

caracteriza-se pela sua cor marrom-avermelhada e pelo fato de poder ser cultivada em regiões 

além do Nordeste, exceto aquelas que sejam susceptíveis a pragas e doenças, pois são pouco 

resistentes. A BRS Safira, também marrom-avermelhada mas em um tom mais claro, é 

caracterizada pela sua resistência ao pulgão-do-algodoeiro (EMBRAPA, 2011). 

E a mais nova cultivar, a BRS Topázio, provém da seleção genealógica entre os 

resultados obtidos no cruzamento das cultivares estrangeiras Suregrow 31 e Delta Opal, 

integrantes do Banco de Germoplasma.  

É caracterizada pela uniformidade da sua cor, marrom claro, veio suprir o mercado, já 

que as outras cultivares possuem tonalidades mais escuras, com exceção a BRS 200 que pelo 

fato da falta de uniformidade na cor, quase não é utilizada. Como todas as outras cultivares, é 

necessário cuidado com a exposição solar assim como na proximidade da semeadura, 

cultivares de cores diferentes não devem ser plantadas próximas umas as outras. (EMBRAPA, 

2011). 
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Além do atrativo da cor natural, que dispensa o tingimento, as fibras coloridas 

chamam a atenção de um mercado consumidor excepcional, japoneses e europeus acreditam 

na potencialidade e na funcionalidade dos algodões coloridos e investem cerca de 70 mil 

dólares na compra dos artigos produzidos por empresas paraibanas com estas fibras, como 

tecidos, roupas, redes, mantas, tapetes, dentre outros.  

A produção da safra de 2000/2001 na Paraíba foi de 10 hectares, cinco anos depois 

aumentaram em 200 vezes, e, em 2009, a produção atingiu cerca de 600 toneladas 

(CARVALHO, 2008).  

O mercado das fibras contribui na renda familiar de diversos pequenos produtores, o 

valor comercial da fibra colorida pode chegar a ser 50% maior que o de fibra branca, 

considerando a cotação do dólar equivalente a R$ 2,00, o valor comercial da fibra de cor 

verde, por exemplo, varia de R$ 7,58 a R$ 10,00/kg e a de cor marrom entre R$ 3,68 e R$ 

6,70/kg, enquanto o algodão de fibra branca alcança uma média de R$ 3,30/kg (FREIRE, 

1999) 

Com a forte ascensão dos algodões de fibras coloridas, a EMBRAPA Algodão além de 

investir no desenvolvimento de novas cores, está investindo na expansão da produção 

comercial do algodão, juntamente com outros órgãos de diversos estados, como o Mato 

Grosso, Paraná, Bahia, Ceará e o Rio Grande do Norte. A EMBRAPA Algodão atua no 

fornecimento das sementes, no auxílio das pesquisas e no manejo das culturas (PORTAL 

EMBRAPA). 

No Rio Grande do Norte, a EMBRAPA Algodão é representada pela Empresa de 

Pesquisas Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) que dissemina as cultivares do 

algodão colorido nos municípios de Touros, Acari, Caicó e Ipanguaçu.  

Em 2008, o município de Guamaré entrou para a lista dos cultivadores do algodão 

colorido, através de um projeto entre a Finep/UFRN/Emparn por meio de uma ação 

transversal em dois assentamentos no município (MELO, 2012). 

O projeto, com coordenação do Prof. Dr. Moisés Vieira de Melo do Departamento de 

Engenharia Têxtil da UFRN e representantes da EMPARN e da EMBRAPA Algodão, teve 

como objetivo principal reviver a atividade econômica algodoeira na região e assim, aumentar 
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a geração de empregos e melhorar os níveis de renda das famílias por meio de sete atividades 

nos assentamentos Santa Paz e Umarizeiro.   

Foram realizados mini cursos, oficinas e palestras, que abordavam o associativismo e 

cooperativismo, o manejo agroecológico do solo, os tipos de sistemas de produção, a 

produção um hectare de sementes certificadas do algodão branco e colorido, a implantação de 

uma unidade demonstrativa para agregação de valor com o beneficiamento das variedades 

colhidas e a avaliação e classificação dos genótipos dos algodoeiros (MELO, 2012). 

Durante a realização do projeto, o assentamento Santa Paz cultivou as variedades BRS 

Topázio, BRS Marrom e BRS Verde que produziu cerca de 1700 kg/ha, além do algodão de 

fibra branca da variedade CNPA 8H que atingiu 2.400 kg/ha. No assentamento Umarizeiro 

foram produzidas as variedades BRS Rubi, BRS Marrom e a CNPA 8H que atingiram cerca 

de 1750 kg/ha. Com isso, notou-se que o município de Guamaré poderia desenvolver um 

grande potencial para produzir algodões coloridos em escala comercial (MELO, 2012). 

2.4. CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS 

Estudos feitos por Chiavegato et. al. (1999) mostram que as propriedades físicas das 

fibras, sejam brancas ou coloridas, estão sujeitas a um encadeamento de variações, além dos 

fatores hereditários sofrem influência dos fatores ambientais.  

A área de plantio, o método de colheita, o método de descaroçamento, são os mais 

influentes nas características físicas do algodão. Com isso, a caracterização técnica das fibras 

de algodão desempenha um papel fundamental no melhoramento genético, na 

comercialização e no gerenciamento industrial. 

A busca por baixo custo e qualidade aliados à exigência do consumidor final tornou as 

indústrias têxteis bastante exigentes em relação as suas matérias-primas. A grande demanda 

das fibras de algodão neste mercado competitivo e veloz faz com que a qualidade das fibras 

seja um fator de grande importância, em razão de suas características estarem totalmente 

ligadas à qualidade final dos artigos têxteis (MALUF; KOLBE, 2003). 
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Conforme Araújo e Castro (1984), a qualidade das fibras de algodão é determinada por 

algumas de suas propriedades, denominadas características técnicas. E, a determinação do seu 

valor comercial e da sua aplicabilidade é feita a partir da avaliação da qualidade, boa ou má, 

em relação aos padrões fornecidos por órgãos oficiais mundiais, de forma proporcional, 

quanto melhor a fibra, melhor o fio e maior seu valor de mercado. 

De acordo com Aguiar Neto (1996), as principais características técnicas das fibras de 

algodão são:  

a) maturação: ou maturidade da fibra, corresponde à espessura da parede celular em 

relação ao diâmetro da fibra. Ou seja, as fibras muito maduras são aquelas que apresentam 

uma parede secundária bastante espessa e quase nenhum lúmen, a parede das fibras maduras 

apresenta uma espessura mediana e as imaturas apresentam pouco espessamento e bastante 

lúmen; 

b) finura: é a medida do diâmetro da fibra, no caso do algodão o índice micronaire 

também conhecido como “finura” de fibra está totalmente ligada ao estágio de maturação e 

influencia diretamente na aparência dos fios e tecidos; 

c) resistência: indica a força necessária para que a fibra se rompa, é bastante variável 

e depende da maturidade e dos processos que a fibra sofreu anteriormente. A resistência da 

fibra está intrinsecamente ligada à resistência do fio; 

d) comprimento: a regularidade no comprimento das fibras é a mais importante 

característica. Como o nome já diz, comprimento das fibras é o tamanho das mesmas, medido 

em milímetros ou polegadas, está relacionado com as heranças genéticas do algodão e 

influencia no título, na resistência e no número de torções que o fio poderá sofrer; 

e) cor: corresponde à cor do algodão, que vai do branco-branco ao creme-creme, sem 

levar em conta os coloridos que possuem outra forma de classificação. Influencia no preço 

comercial das fibras e nos posteriores processos de beneficiamento; 
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f) impurezas: indica a quantidade de sujeiras (trash) presentes no algodão, como, 

cascas, folhas, restos de insetos, dentre outros. Atualmente consideram-se os neps, 

emaranhados de fibras presentes no algodão, como algo indesejável, pois compromete a 

uniformidade do fio e o tingimento. 

Outras características podem ser observadas nas fibras, mas são levadas em conta 

como fator de agregação de valor ao produto como, lustro, elasticidade, resiliência, índice de 

fibra curta, índice de fibras imaturas, quantidade de neps, grau de caramelização, grau de 

reflexão, grau de amarelamento, dentre outros (MELO, 1999 apud ZELLWEGER USTER, 

1995). 

A caracterização das fibras, por muitos anos, foi realizada manualmente por 

classificadores experientes que classificavam o algodão quanto ao tipo, cor e grau de 

impureza, visualmente e com uma régua determinavam o comprimento. Com o passar dos 

anos este método se tornou inviável devido a grande demanda de fardos nas indústrias e as 

grandes variações das propriedades das fibras, então foram desenvolvidos equipamentos que 

desempenhassem este papel (SANTANA; WANDERLEY; BELTRÃO, 1998). 

Desde 1991, todos os fardos comercializados pelo United States Department  

Agriculture (USDA) tiveram como pré-requisito o teste e a classificação no sistema High 

Volume Instruments (HVI), equipamento pioneiro na caracterização técnica das fibras de 

algodão. Atualmente, existem cerca de 1000 equipamentos em diversas indústrias no mundo.  

Este equipamento é utilizado em escala industrial devido a sua alta eficácia na rapidez 

do dia-a-dia nas indústrias, a níveis acadêmicos e laboratoriais existem equipamentos que 

podem desempenhar o mesmo papel do HVI, como o ClassFiber, o Micronaire, o Pressley e 

o Neps And Trash Indication (NATI) que classificam respectivamente o comprimento, finura, 

resistência e quantidade de neps e impurezas (trash) das fibras de algodão (SANTANA; 

WANDERLEY; BELTRÃO, 1998). 

No Brasil, os valores padrões das características técnicas utilizados provém dos 

padrões universais americanos desenvolvidos pela USDA, que estabeleceu valores ideais para 

as fibras de algodão. O país utiliza destes padrões por alguns motivos, primeiramente pelo 
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fato dos padrões serem atualizados anualmente, representam o que há de mais significativo na 

classificação moderna do algodão, os equipamentos classificadores são calibrados de acordo 

com esses padrões e devido à globalização da compra e venda desta matéria-prima 

(SANTANA; WANDERLEY; BELTRÃO, 1998). 

O algodão no Brasil é comercializado por intermédio da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias que juntamente com outros órgãos desenvolveram o Sistema de Informações de 

Negócios com Algodão em Pluma (SINAP) visando garantir que a compra e venda de 

algodão esteja dentro dos padrões exigidos pelos órgãos oficiais como o Ministério Brasileiro 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que traduz, fiscaliza e credencia 

classificadores de algodão de acordo com a USDA (BOLSA DE MERCADORIAS, 2012).  

A caracterização das fibras em termos de boa qualidade deve atender dois aspectos; as 

necessidades do produtor e a expectativa das indústrias de transformação. O pequeno e médio 

produtor tem a necessidade de receber a remuneração necessária para cobrir os custos de 

plantio e ter uma renda familiar estável, e esta remuneração está ligada ao nível de 

produtividade e a qualidade das plumas dos algodões, seja branca ou colorida (SANTANA et 

al, 2008).  

As indústrias têxteis estão cada vez mais esperando que as matérias-primas compradas 

sejam de alta qualidade, exigem que as fibras do algodão tenham comprimento comercial 

médio entre 32 e 36 mm, ou seja, fibras médias a longas, finura na faixa de 3,5 a 4,2 μg/pol, 

fibras finas, índice de fibras curtas menor que 6,5%, índice Pressley maior que 7,9 e 

uniformidade de comprimento (UI) maior que 84% (SANTANA et al, 2008).  

Atualmente, a indústria têxtil consome cerca de 850.000 toneladas de fibras de 

algodão e devido aos seus avanços tecnológicos, principalmente nas fiações, onde o tipo e a 

qualidade das fibras implicam 90% na eficiência da produção, as indústrias estão cada vez 

mais exigentes fibras extralongas, bem finas e com alta resistência, são alguns dos pré-

requisitos. 
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2.4.1. Padrões universais para caracterização das fibras de algodão 

No Brasil, em 1987, o Conselho Nacional da Indústria Têxtil (CNIT) e o Centro de 

Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT), desenvolveram meios de incentivar a 

melhoria e a qualidade das fibras. Em 2000, o MAPA desenvolveu um documento para a 

classificação comercial do algodão no Brasil, através de leis e decretos específicos 

(CARVALHO, 2008). 

Conforme a Instrução Normativa n° 63, de 05 de dezembro de 2002, e no Decreto n° 

3.664, de 17/11/2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para cada 

característica técnica apresentam-se os padrões nas tabelas de 2 a 6 das paginas 36 e 37 

(BRASIL, 2002): 

2.4.1.1. Maturidade 

A determinação da maturidade da fibra é feita através da espessura da parede 

secundária ou pelos anéis circulares de celulose, é dada em percentual (BRASIL, 2002). A 

Tabela 2 apresenta a classificação das fibras quanto a maturidade. 

 

Tabela 2. Interpretação da maturidade das fibras 

Maturidade  

% 

Classificação 

  

< 59 Muito imatura 

60 - 67 Imatura 

68 - 76 Média 

77 - 85 Madura 

> 85 Muito madura 
Fonte: BRASIL, 2002 

 

2.4.1.2. Finura 

De acordo com a norma NBR 11913/91, a finura é medida através do micronaire, 

índice através do qual se verifica a resistência ao ar de uma massa fibrosa definida em fluxo 

de ar a uma pressão constante, ou por militex, peso em miligramas de 1000 metros de fibra. A 

Tabela 3 apresenta a classificação das fibras com relação a finura. 
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Tabela 3. Interpretação do índice micronaire 

MIC (μg/pol) militex Classificação 

   

< 3,0 > 119 Muito fina 

3,0 - 3,9 119 - 157 Fina 

4,0 - 4,9 158 - 196 Média 

5,0 - 5,9 197 - 236 Grossa 

> 6,0 > 236 Muito grossa 
Fonte: BRASIL, 2002 

Nota: conforme a norma considera-se 1mtex = 39,37 μg/pol. 

 

2.4.1.3. Resistência 

 

A resistência das fibras é determinada através de um feixe de fibra, dispostas de forma 

paralela, podem ser mensuradas por dois métodos pelo HVI, que imprime diretamente o 

resultado em gf/tex e pelo índice Pressley (I.P.) que mostra o resultado através da razão entre 

a carga de ruptura, em libras, e o peso do feixe, em miligramas (AGUIAR NETO, 1996). A 

Tabela 4 apresenta a classificação das fibras com relação a resistência à ruptura.. 

 

Tabela 4. Interpretação da resistência da fibra em gf/tex e lb/mg 

gf/tex lb/mg Classificação 

   

< 22 <  6,58 Muito fraca 

23 - 26 6,67 - 7,41 Fraca 

27 - 30 7,50 - 8,15 Média 

31 - 33 8,24 - 8,98 Forte 

> 34 > 8,98 Muito forte 
Fonte: BRASIL, 2002 

 

2.4.1.4. Comprimento e uniformidade do comprimento 

 

Conforme a norma NBR 13379/95, o comprimento das fibras é determinado a partir de 

quatro parâmetros, são eles: Upper Half Mean (UHM), média da metade superior das fibras 

distribuídas ao acaso em um pente; Uniformity Index (UI) representa a uniformidade de 

distribuição dos comprimentos medidos, dado por UI% = ML/UHM x 100; Span Lenght (SL) 

2,5% e 50%, é a média do comprimento que atingem 2,5% e 50% das fibras distribuídas ao 

acaso em um pente; e Uniformity Ratio (UR) é a relação de uniformidade das fibras, dada por 
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UR% = SL 50% / SL 2,5% x 100. Além do índice de fibras curtas (SFC) que é a proporção 

em percentagem de fibras com comprimento inferior a 12,7mm existente em uma amostra de 

algodão (FBET, 2008). As Tabelas 5, 6 e 7 apresentam a classificação das fibras com relação 

ao comprimento, uniformidade do comprimento e índice de fibras curtas. 

 

Tabela 5. Interpretação do comprimento 

SL 2,5% (mm) Comercial Classificação 

   

< 25 < 30 Curta 

25 - 29 30 - 32 Média 

29 - 30 32 - 34 Longa 

30 - 32 34 - 36 Longa 

> 32 > 36 Muito longa 
Fonte: BRASIL, 2002 

Nota: De acordo com a norma considera-se o comprimento comercial = 1,13 x SL 2,5% (mm). 

Tabela 6. Interpretação da uniformidade de comprimento 

UI% UR% Classificação 

   

< 77 < 41 Muito irregular 

77 - 79 41 - 42 Irregular 

79 - 82 43 - 45 Média 

82 - 85 45 - 46 Uniforme 

> 85 > 46 Muito uniforme 
Fonte: BRASIL, 2002 

Tabela 7. Interpretação do índice de fibras curtas 

SFC % Classificação 

  

< 6 Muito baixa 

6 - 9 Baixa 

10 - 13 Regular 

14 - 17 Alta 

> 17 Muito alta 
Fonte: FBET, 2008 

 

 

2.4.1.5. Variáveis do comprimento das fibras de algodão 

As variáveis do comprimento das fibras de algodão são expressas em um diagrama, 

chamado fibrograma, que graficamente mostra os valores das amostras ensaiadas. A Figura 5 

mostra a fibrograma da fibra de algodão. 
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Figura 5. Fibrograma da Fibra do Algodão 

Fonte: FBET, 2008 

 

2.4.1.6. Cor e impurezas 

A ASTM classifica a cor e as impurezas do algodão através de códigos que possuem 

dois dígitos, onde o primeiro representa o grau de impureza e o segundo a cor, de forma 

crescente, ou seja, o algodão 11 é o algodão sem nenhuma impureza e branco/branco, o 

código 23 é o algodão ligeiramente creme do tipo 2 e com impurezas medianas. O código 8 

indica que a amostra está totalmente abaixo do padrão (BRASIL, 2002).  

A classificação pode ser feita com o auxílio das caixas de padrões fornecidos pela 

USDA e distribuídos no Brasil pelo MAPA, que contêm de forma organizada amostras de 

todos os tipos de algodões de acordo com os códigos para comparação visual. Ou, através de 

HVIs modernos que de forma mais precisa informa estas características (AGUIAR, NETO, 

1996). A Tabela 8 apresenta a classificação da grade de cores do algodão branco. 

 

 

 



43 

 

 

Tabela 8. Interpretação da cor e grau de impureza 

Branco Ligeiramente Creme Avermelhado Amarelado 

 creme    

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 

81 82 83 84 85 

Fonte: Diário Oficial da União, Brasília, 6 dez. 2002 

 

2.4.1.7. Quantidade de neps 

De acordo com a Fundação Blumenauense de Estudos Têxteis (FBET), o tamanho e a 

quantidade total de neps são medidos através da contagem em uma amostra, quando as fibras 

são separadas individualmente das impurezas (trash) e, em seguida os neps são identificados. 

A Tabela 9 apresenta a classificação das fibras em relação a quantidade de neps/g 

Tabela 9. Interpretação da quantidade de neps/g 

Neps/g Classificação 

  

< 100 Muito bom 

100 -150 Bom 

150 - 250 Médio 

> 250 Alto 
Fonte: FBET, 2008 

 

2.5. MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Os materiais compósitos são aqueles formados a partir da combinação de dois ou mais 

constituintes individuais. Sua utilização tem sido cada vez mais frequente em vários 

segmentos da indústria por possibilitarem uma boa sinergia na interação entre os diferentes 

componentes que o constituem, oferecendo assim, melhores características estruturais para 

determinadas aplicações que seus constituintes individualmente não ofereceriam. Acrescente-

se a isso os fatores econômicos e ambientais que dificilmente seriam possíveis com qualquer 

outro material que não compósito. (Souza, 2005).  
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O uso de materiais combinados sempre esteve presente na História da humanidade, 

desde o antigo Egito, quando da fabricação de tijolos como na Idade Média com as espadas 

medievais. No entanto, somente com o início da produção comercial de resinas plásticas, na 

primeira metade do século XX, que os compósitos para aplicações mais sofisticadas 

apareceram em larga escala. A princípio, a fibra natural era utilizada apenas como reforço, a 

exemplo disso, pode-se citar dentre outras, a madeira, os tecidos e a serragem. Foi em 1940 

que começou o uso de compósitos com matriz polimérica reforçada por fibras de vidro, 

iniciando-se assim, a era dos compósitos avançados. 

 

De acordo com LEÃO (2008), períodos pós-guerra resultam em desenvolvimento 

tecnológico e foi isso o que aconteceu com a utilização dos compósitos que teve o seu avanço 

depois da Segunda Guerra Mundial, sendo bastante utilizado nas indústrias: aeroespacial, 

aeronáutica, automobilística, naval e elétrico-eletrônica. 

 

Com a preparação de materiais compósitos objetiva-se, primeiramente, imprimir novas 

propriedades aos materiais, sobretudo no que se refere ao seu comportamento mecânico, 

como aumento de resistência mecânica aliada a diminuição do peso. Exemplo disso é o 

concreto que resiste bem a compressão, mas tem baixa resistência à tração, entretanto ao 

formar um compósito com o aço adquire boa resistência à tração. Nessa perspectiva, é que se 

diz que o novo material obtido na preparação de materiais compósitos deverá possuir uma 

estrutura com características homogêneas na análise macroscópica. 

 

Os compósitos são materiais de moldagem estrutural, constituídos por uma fase 

contínua conhecida como matriz e que abrange três tipos: cerâmica, polimérica e metálica; e 

por uma fase descontínua ou dispersa chamada de reforço, de carga ou de agregado, 

dependendo do tamanho ou do formato de suas partículas. Na natureza também encontramos 

materiais compósitos como é o caso da madeira que é constituído por fibras de celulose (fase 

descontínua) envolvida por uma matriz (fase contínua) de lignina. Por ser um material 

constituído de várias fases, além das propriedades de cada constituinte, o compósito apresenta 

ainda propriedades intermediárias decorrentes da formação de uma região interfacial.  

 

A adesão de um material a outro está associada ao estabelecimento de interações que 

podem ser dos tipos: eletrostáticas, ligações de hidrogênio, ligações covalentes ou forças de 



45 

 

 

Van der Walls. A natureza destas interações está associada à afinidade química entre a matriz 

e a fase dispersa. Geralmente as cargas (fase dispersa) apresentam natureza hidrofílica 

enquanto que o polímero (matriz) tem natureza hidrofóbica (NETO, 2006). 

 

CALLISTER (2007) Figura 6. propõe uma classificação dos materiais de compósitos de 

acordo com o tipo dos materiais constituintes e dos processos de fabricação.  

 

Figura 6. Classificação dos materiais compósitos. Callister, 2007 

 

 

 

Um desses tipos de classificação define compósitos em termos da morfologia de seus 

agentes de reforço: compósitos particulados, com fibras ou fibroso e laminados. 

 Compósitos Particulados – resulta da imersão de partículas de um ou mais materiais 

em uma matriz de composição. A figura 7. mostra exemplo de compósito particulado: 
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Figura 7. Compósito particulado – Fonte: LEPC – UFMG, 2007. 

 

 

 Compósitos com Fibras ou Fibroso – são constituídos por uma união de fibras 

longas ou curtas em meio de uma matriz atuante, como material de reforço. O arranjo 

das fibras pode ser unidirecional ou em várias direções. A figura 8. mostra exemplo de 

arranjo de fibras em matriz para compósito fibroso. 

 

 

Figura 8. Exemplo de arranjo de fibras em matriz para compósito fibroso 

Fonte: Site MAXWELL LAMBDA, 2007. 

 

 Compósitos Laminados – Laminação de diferentes camadas, de materiais distintos, 

combinando suas características mecânicas. Existem vários exemplos desta classe de 

material como laminados bimateriais, ou estruturas “sanduíche”, em que o núcleo mais 

macio é coberto com chapas de maior resistência mecânica. Consegue-se atingir uma 

alta resistência à flexão nessas estruturas sanduíche, utilizando camadas finas de um 
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material rígido, intercaladas por um núcleo espesso e de pouca resistência. A figura 9. 

mostra exemplo de compósito laminado. 

 

 

Figura 9. Compósito laminado - Fonte: LEPC – UFMG, 2007. 

                        

Os compósitos podem apresentar-se também na forma de lâminas, nesse caso o 

mesmo é caracterizado por uma única camada (tecido) impregnada pela matriz. São também 

denominadas de unidades básicas de um material compósito e a determinação de suas 

propriedades mecânicas de resistência e rigidez é primordial na determinação da resposta 

mecânica para o caso dos laminados. 

 

2.5.1. Compósitos poliméricos 

 

São materiais de moldagem estrutural constituídos por uma fase continua polimérica 

(plástico) reforçada por uma fase descontinua fibrosa e que se agregam físico-quimicamente 

após um processo de polimerização (curado), ou seja, são também denominados de plásticos 

reforçados com fibras.  

 

Geralmente a fase descontínua é formada por fibra de vidro, aramida ou de carbono, 

dependendo da aplicação final. A fase polimérica é normalmente constituída por uma resina 

termofixa do tipo poliéster insaturada (ortoftálica, tereftálica, isoftálica ou bisfenólica), 

dissolvida em solvente reativo como o estireno ou ainda uma resina éster vinílica ou epóxi. 

 

 Na moldagem destas duas fases ocorre um “endurecimento” polimérico através de um 

processo de cura, que acopla as duas fases, proporcionando ao material final, propriedades 

especiais que definem sua moderna e ampla aplicabilidade. Propriedades como leveza, 
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flexibilidade, durabilidade, resistência, adaptabilidade transformam os compósitos 

poliméricos nos materiais do futuro. 

 

De acordo com LEÃO (2008), várias resinas termoplásticas e termofixas vêm sendo 

utilizadas como matrizes em compósitos, sendo as termofixas mais utilizadas em compósitos 

de alto desempenho, são as fenólicas, epóxis, bismaleimidas e poliamidas que exibem 

excelente resistência a solventes como também a altas temperaturas. Segundo estimativas, 

mais de três quartos de todas as matrizes de compósitos poliméricos são constituídas por 

polímeros termofixos. 

 

A crescente procura por materiais ecologicamente corretos, nos últimos anos, tem 

possibilitado o desenvolvimento de materiais de matrizes poliméricas com fibras naturais. A 

utilização destas fibras em compósitos estruturais vem crescendo no setor industrial devido à 

baixa densidade, a menor abrasão nas máquinas de processamento, a boa adesão a matriz e 

aos baixos custos destas fibras, oriundas de fontes renováveis e inesgotáveis. 

 

2.5.1.1. Características dos Compósitos Poliméricos 

 

A seguir algumas características dos compósitos e uma breve descrição das mesmas: 

 Leveza – Pelas resinas e as fibras de reforço ter baixo peso específico, os produtos 

fabricados a partir dos compósitos poliméricos apresentam um baixo peso específico, 

permitindo sua ampla utilização nas indústrias automobilística, naval e aeronáutica. 

 Resistência Química - Apresentam excepcional inércia química o que possibilita sua 

utilização em ambientes quimicamente agressivos. Para solucionar aplicações que 

requeiram propriedades além das usuais, inúmeros aditivos especiais e resinas 

específicas estão à disposição no mercado. 

 Resistência Mecânica – Por causa de suas características e a variedade de 

combinações que podem ser realizadas entre as resinas e os materiais de reforço, 

apresentam excelente resistência mecânica. 

 Resistência às Intempéries – Possuem grande resistência aos efeitos do vento, da 

umidade, do sol e das oscilações térmicas.  Ainda, quando são necessárias 

características não usuais, aditivos como protetores de UV, agentes anti-dust e resinas 

especiais são amplamente utilizáveis. 
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 Flexibilidade Arquitetônica – Apresentam uma grande vantagem em relação a outros 

materiais estruturais, devido ao fato de que moldes com formas complexas são 

facilmente adaptáveis aos processos em utilização.  

 Durabilidade – Devido a sua a composição e ao crosslinking polimérico formado 

durante o processo de moldagem, apresentam alta durabilidade. 

 Facilidade na Manutenção – As técnicas de reparo e manutenção são fáceis e 

simples. 

 Feito sob medida – Permite a fabricação de um produto na medida certa e exata de 

sua necessidade. 

 

2.5.1.2. Compósitos Poliméricos Reforçados por Fibras Naturais 

 

Como as fibras vegetais apresentam importantes vantagens como: baixo custo, baixa 

densidade, boa resistência mecânica, baixa abrasividade aos equipamentos de processo e 

ainda por serem provenientes de fontes renováveis de matéria-prima, disponíveis em todo o 

mundo, seu uso como reforço em compósitos poliméricos tem sido bastante difundido, 

sobretudo no que diz respeito à substituição total ou parcial das fibras sintéticas. Importante 

ressaltar ainda, que as fibras vegetais por serem biodegradáveis e não tóxicas nem poluentes, 

não ocasionam problemas ambientais quando do seu descarte.  

 

É nessa perspectiva que os compósitos reforçados com fibras naturais são uma 

alternativa, técnica e economicamente viável, em comparação com aqueles que utilizam fibras 

sintéticas, a exemplo da fibra de vidro. Segundo LEÃO (2008), a incorporação de materiais 

ligninocelulósicos como componente reforçante em compósitos poliméricos tem recebido 

crescente atenção devido aos seus preços e volume de aplicações. Apresentando diversas 

vantagens sobre os materiais inorgânicos, podendo citar baixa densidade e grande 

deformabilidade. 

 

Assim, as fibras vegetais por serem originárias de uma fonte renovável, serem 

biodegradáveis e de baixo custo e ainda, por provocarem menor impacto ambiental são uma 

possibilidade bastante importante na substituição de fibras sintéticas. De acordo com LEÃO 

(2008), o uso de fibras sintéticas para o reforço de plásticos e borrachas (polímeros) é uma 



50 

 

 

técnica amplamente empregada na indústria na obtenção de materiais com melhor 

desempenho mecânico.  

 

 As principais desvantagens no emprego dessas fibras em compósitos poliméricos são 

relacionadas à natureza polar e hidrofílica bem como à susceptibilidade destas fibras a ataques 

de fungos e bactérias. A natureza hidrofílica das fibras vegetais resulta em pobre umectação e 

adsorção de grande parte dos polímeros em sua superfície, resultando em fraca adesão 

interfacial polímero-fibra (MARROQUIM, 1994).  

 

 As fibras vegetais ou lignocelulósicas possuem menor densidade e provocam menor 

desgaste do que as sintéticas nos equipamentos convencionais de processamento de polímeros 

(LEÃO et al, 1997). Além disso, o Brasil é, sem dúvida, um dos países que possuem a maior 

biomassa do mundo e a maior extensão territorial cultivável, potenciais estes que devem ser 

mais bem explorados.  

 

A tabela 10 mostra as propriedades físicas e mecânicas de fibras vegetais mais 

pesquisadas e usadas em compósitos poliméricos, e bem como da fibra de vidro/E, enquanto a 

tabela 11 apresenta propriedades físicas e mecânicas de alguns materiais conhecidos. 

 

Tabela 10. Propriedades físicas e mecânicas de fibras vegetais e de vidro. 

 

Fibras 

Massa 

Específica Real 

(Kg/m3) 

Absorção 

Máxima 

(%) 

Resistência 

à tração 

(MPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Coco 1177 93,8 95 a 118 2,8 

Sisal 1370 110 347 a 378 15,2 

Juta 1500 214 240 a 550 17,4 a 32 

Vidro-E 2500 - 3500 a 4500 73 a 87 

Fonte: SAVASTANO JÚNIOR et al., 1994. 
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Tabela 11. Propriedades de diferentes classes de materiais. 

Tipo de 

material 

Densidade 

(g/cm
3
) 

Modulo 

de 

Young 

(GPa) 

Resistência 

a tração 

(MPa) 

Condutividade 

térmica 

(W/mK) 

Resina 

epoxy 
1,25 3,5 50 0,3 

Nylon 1,1 2,5 80 0,2 

Poliuretano 1,2 0,01 20 0,2 

Aço macio 7,8 208 400 60 

Concreto 2,4 40 20 2 

Alumina 3,9 380 500 25 

Madeira 0,6 16 80 0,5 

Fonte: DANIEL, J., 2012 

 

Algumas aplicações das fibras naturais podem ser relacionadas conforme se mostra 

abaixo: 

 Têxteis geológicos – mantas flexíveis de fibras ou caule de folhas, com um entrelaçamento 

físico das fibras através de cardagem e agulhamento. Essas mantas podem ser de qualquer 

densidade e são aplicadas em encostas, como liberadoras lentas de fertilizantes e/ou 

defensivos, ou como substrato para sementes. Podem ainda melhorar o desempenho 

estrutural do solo e ser usadas como piso em estradas para manter a separação entre duas 

camadas de diferentes materiais. 

 Filtros – podem ser usados como elementos filtrantes de ar, na remoção de particulados ou 

mesmo como substratos para reação entre elementos químicos adicionados às mantas e 

químicos que se objetiva remover do ar. 

 Absorvente – uso de fibras lignocelulósicas para remover metais pesados, agrotóxicos, 

corantes, traços de elementos químicos, para purificação de solventes e retirada do óleo de 

águas pluviais em cidades e rodovias.  

 Compósitos estruturais – compósito desenvolvido para receber carga, como sustentação de 

janelas, paredes, teto e escadas. Nesse caso pode-se fazer uso, por exemplo, de 

compensados, chapas de partículas e compósitos à base de polietileno e fibras vegetais 

extrudados na forma de perfis diversos. 
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 Compósitos não-estruturais – materiais não sujeitos a cargas, portanto sem necessidades de 

códigos e/ou normas de construção, sendo, portanto mais baratos. 

 Produto moldado – segue o mesmo processo de construção das mantas ecológicas com a 

adição de uma resina termofixa que mantém a forma do material. Esta configuração tem 

aplicações diversas, principalmente embalagens, e usos estruturais e não estruturais. 

 Embalagens – “containers” de fibras vegetais para frutas e verduras, assim como sacos de 

produtos agrícolas. Podem ser de uso único, sofrerem um colapso em sua estrutura para 

reduzir o volume no transporte e retomarem à sua forma anterior para reprocessamento 

e/ou reciclagem. 

 Combinação com outros recursos – mistura de fibras vegetais com outros materiais como 

fibra de vidro, metais, plásticos e outros materiais sintéticos. 

As vantagens do uso de fibras naturais sobre as sintéticas tradicionais como reforços em 

compósitos são: propriedade de resistência específica aceitável, baixo custo, baixa densidade, 

boa tenacidade, boa propriedade de isolante térmico, e uso reduzido de instrumentos para 

tratamento ou processamento da mesma (RODRIGUES, 2007). 

 

2.5.1.3. Processos de fabricação dos compósitos poliméricos 

O desenvolvimento e a maneira com que os diferentes componentes dos compósitos 

são combinados estão intimamente relacionados com seus métodos e processos de fabricação. 

O processo de fabricação a ser utilizado na fabricação de um compósito depende do que se 

quer obter como produto final (formato da peça, dimensão, e acabamento) e a escala de 

produção necessária na fabricação. KELLY e MILEIKO (1983) classificam os tipos de 

processos mais em uso nos plásticos reforçados em função do tipo de molde a ser utilizado: 

molde aberto ou fechado. Processos em molde aberto utilizam, em geral, baixa tecnologia e 

baixa escala produção. São eles: 

 Laminação manual (Hand Lay Up): Feltros de fibras enrolados, mechas trançadas, 

mantas e outros tecidos de fibras são colocados sobre o molde e impregna-se com 

resina utilizando-se um pincel. Para melhorar o processo de impregnação, são usados 

rolos com o objetivo de eliminar bolhas. O processo continua com a colocação das 

camadas até a obtenção da espessura (ou configuração) desejada para a peça. O 

moldado é curado sem calor nem pressão. 



53 

 

 

 Laminação à pistola (Spray Up): Fios cortados e resina são projetados 

simultaneamente em um molde preparado e um rolo é passado para melhorar o 

processo de impregnação (diminuindo a presença de bolhas) e antes que a resina 

endureça. 

 Centrifugação: Misturas de fibras e resina são introduzidas em um molde rotatório e 

curadas "in situ". 

 Enrolamento (Filament Winding): A modelagem é feita através de enrolamento das 

fibras contínuas (roving) sobre molde rotatório. Também podem ser utilizados mantas 

ou tecidos intercalados às etapas de enrolamento do roving. Este processo é bastante 

utilizado na fabricação de peças cilíndricas e tubulações. 

Os processos em molde fechado são caracterizados pela presença de molde e 

contramolde, bem como pelo uso de alta tecnologia e produção em média e alta escala. São 

eles: 

 Moldagem por compressão: Processo utilizando o pré-impregnado (preg-preg - SMC, 

BMC, HMC, etc.), ou seja, semiprodutos acabados, onde as fibras já se encontram 

previamente impregnadas pela resina ao serem colocadas no molde aquecido.  

 Injeção: Processo utilizado para alta produção e na confecção de peças de formas 

variadas. A injeção da resina é feita por pressão em um molde fechado contendo em 

seu interior um reforço pré-formado. Os processos mais conhecidos são: RTM (Resin 

Transfer Molding), RIM (Resin Injection Molding) e R-RIM (Reinforced RIM). 

Pultrusão: Neste processo fibras impregnadas com resinas são tracionadas através de moldes 

aquecidos, produzindo assim a polimerização da resina. É o processo utilizado na obtenção de 

perfis. 
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CAPITULO 3.   

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente trabalho foram analisadas seguindo as normas técnicas, as características 

físicas, quantidade de neps e impurezas, comprimento e uniformidade de comprimento, 

finura, índice de fibras curtas e resistência, das fibras de algodão coloridos e branco das 

variedades BRS Verde, BRS Marrom, BRS Topázio e CNPA 8H cultivadas e colhidas em 

Guamaré no Rio Grande do Norte. Os ensaios foram realizados de acordo com a literatura e as 

normas vigentes. Todos os resultados foram comparados com os padrões universais para a 

caracterização dos algodões. 

Através do projeto FINEP/ CT-AGRO /Ação Transversal – 01.08.0016.00/ UFRN/ 

EMPARN/ FUNPEC/ ALGUFRN, foram obtidas, para as análises e caracterização deste 

trabalho, plumas coloridas das cultivares BRS Topázio, BRS Marrom e BRS Verde, e brancas 

da cultivar CNPA 8H. 

Os algodoeiros foram cultivados entre 2008 e 2011 no município de Guamaré, no 

assentamento Santa Paz numa área de 2,5 hectares em sistema de sequeiro com irrigação 

suplementar e cultivo irrigado, em fileiras duplas espaçadas 0,4 metros; e no assentamento 

Umarizeiro cultivados numa área de um hectare em sistema de sequeiro, em fileiras simples 

com espaçamento de 1 metro. Sob clima semiárido variando entre 30ºC a 35ºC. Os capulhos 

foram colhidos manualmente. A Figura 6 mostra as fibras analisadas. 

 

Figura 10. Plumas das cultivares de algodão coletadas para as análises. 

Fonte: Melo, M.V.,2012 

Legenda: 1- BRS Topázio; 2- CNPA 8H; 3- BRS Marrom; 4- BRS Verde. 
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O trabalho foi desenvolvido no primeiro semestre de 2013, no Laboratório de 

Caracterização dos Materiais Têxteis (LABCTEX) do Curso de Engenharia Têxtil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ambiente climatizado de acordo com a norma 

NBR ISO 139, temperatura de 20ºC ± 2 ºC e umidade relativa de 65% ± 2%.  

3.1.  Preparo das amostras 

Inicialmente, foi feita a separação manual das fibras da semente e armazenadas 

separadamente por um período de 24 horas sob temperatura e umidade controlada, 

temperatura de 20ºC ± 2 ºC e umidade relativa de 65% ± 2%. Após o equilíbrio higrométrico, 

as amostras foram processadas na máquina de cardar Mesdan Lab-Keisokki, para que as fibras 

fossem abertas e paralelizadas antes da realização dos ensaios. Para cada cultivar foram 

ensaiadas 10 amostras. 

3.2. Determinação da quantidade de neps e impurezas 

O ensaio para determinação da quantidade de neps e impurezas foi feito no aparelho 

Neps And Trash Indication (NATI) desenvolvido pela Mesdan Lab-Keisokki (2008) que 

identifica a quantidade de impurezas (trash) maiores que 0,25 mm e 0,5 mm e a quantidade de 

neps maiores que 0,5 mm, 0,7 mm e 1 mm nas amostras de 20 cm, ou 1 grama, cada. O ensaio 

não possui norma específica, logo foi procedido conforme a literatura do fabricante. A Figura 

7 mostra o equipamento utilizado nos ensaios de neps e impurezas. 

 

Figura 11. Equipamento NATI para a realização dos ensaios de neps e trash. 

Fonte: Melo, M.V.,2012 
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3.3.  Determinação do comprimento, uniformidade e índice de fibras 

curtas 

Para a determinação do comprimento, uniformidade e índice de fibras curtas, 

primeiramente preparou-se o pente no Classifiber Sample Keisokki com as amostras de cada 

cultivar, e em seguida no Classifiber KCF-V/LS desenvolvido pela Keisokki (2007) as fibras 

contidas no pente foram submetidas a feixes luminosos, onde sensores identificaram e 

mediram, em mm, o SL 2,5%%, SL 50%, UR%, ML, UHM, UI%, SFC% e expressou o 

fibrograma. O ensaio foi procedido de acordo com a norma ASTM D 1447. As Figuras 8 e 9 

mostram a preparação das fibras para os testes pretendidos. 

 

Figura 12. Preparação dos pentes no Classifiber Sample. 

Fonte: Melo, M.V.,2012 

 

 

Figura 13. Pente pronto para ser ensaiado no fibrógrafo Classifiber KCF-V/LS. 

Fonte: Melo, M.V.,2012. 
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3.4. Determinação da finura 

O ensaio para determinação da finura das fibras foi feito no aparelho Micronaire 275 

desenvolvido pela Mesdan Lab, que através do fluxo de ar fez a medição, em μg/pol, da finura 

das amostras. O ensaio foi procedido conforme a norma ASTM D 1448. A Figura 10 mostra o 

equipamento para a determinação da finura das fibras. 

 

Figura 14. Ensaio no Micronaire 275. 

Fonte: Melo, M.V., 2012. 

 

3.5. Determinação da resistência à ruptura 

A resistência à ruptura das fibras foi determinada através do aparelho Pressley 

desenvolvido pela Mesdan Lab-Keisokki, utilizou-se garras 1/8”. Inicialmente, foi preparado o 

feixe de fibras em um preparador acessório do aparelho e pesadas na balança de precisão 

Shimadzu, em seguida as placas foram colocadas no Pressley e medida a força de ruptura. O 

ensaio foi procedido de acordo com a ISO 3060. A Figura 11 mostra a realização dos ensaios 

de resistência à ruptura das fibras. 

 

Figura 15. Equipamento Pressley para realização dos ensaios de resistência. 

Fonte: Melo, M.V., 2012. 
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3.6.  FABRICAÇÃO DA PARÁBOLA PARA FOGÃO SOLAR 

 

Na construção da parábola de material compósito, mistura de algodão colorido com 

resina polimérica que teve como molde uma tampa de churrasqueira com formato de uma 

antena parabólica medindo 40 cm de diâmetro, foi colocado sobre o mesmo o material para 

moldagem, no caso as fibras de algodão de cor Marrom junto com a resina, foram colocadas 

de forma aleatória na tampa de churrasqueira e foi moldando até formar o compósito, depois 

de seco o compósito foi lixado e posteriormente feito a colocação de espelhos estes com 

tamanho (4x4) área de 20 cm² de espelho e alguns pedaços menores nas pontas de modo a 

revestir toda a parábola. A figura 16. mostra a foto da parábola feita para fogão solar.  

 

 

Figura 16. Foto da parábola feita para fogão solar. 
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CAPITULO 4.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a análise dos resultados foram feitas as médias aritméticas dos 10 resultados de 

cada ensaio para cada cultivar. Os resultados obtidos foram analisados comparando-os com os 

padrões universais para caracterização do algodão. 

4.1. ANÁLISE DE NEPS E TRASH POR GRAMA 

Os valores médios e a classificação dos ensaios de quantidade de neps e impurezas por 

grama presentes nas cultivares realizado no NATI são mostradas nas tabelas 12, 13, 14 e 15. 

4.1.1. BRS Topázio 

 

A tabela 12 mostra os valores da quantidade de Neps e trash da BRS Topázio. De 

acordo com a FBET (Tabela 9 da página 42) - Interpretação da quantidade de neps/g, a 

cultivar BRS Topázio é caracterizada como excelente (muito bom) (41,5), devido ser menor 

que 100 neps/g, como também comparando os valores de trash(53,1) por grama mostrou os 

valores considerado muito bom (ótimo) por encontrar-se abaixo de 100 trash/g.  

 

Tabela 12. Valores da quantidade de neps e impurezas(trash) da BRS Topázio 

Amostras Trash/g 

0,25 mm 

Trash/g 

0,5 mm 

Neps/g 

0,5 mm 

Neps/g 

0,7 mm 

Neps/g 

1 mm 

1 37 13 10 12 6 

2 28 9 12 19 2 

3 29 10 19 16 2 

4 19 11 12 14 7 

5 34 10 14 13 10 

6 47 14 17 21 9 

7 29 13 25 19 5 

8 61 20 21 26 14 

9 57 24 19 20 12 

10 49 17 13 15 11 

Média 39 14,1 16,2 17,5 7,8 

Total 53,1 41,5 
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4.1.2. BRS Verde 

 

A tabela 13 mostra os valores da quantidade de Neps e trash da BRS Verde. De acordo 

com a FBET (Tabela 9 da página 42) - Interpretação da quantidade de neps/g, a cultivar BRS 

Verde é caracterizada por grau médio (203,6 neps/g), em virtude da faixa de classificação 

encontrar-se entre 150 - 250 de neps/g, já a quantidade de trash (65 de trash/g) apresentou 

valores classificados como ótimo, abaixo de 100 trash/g. 

 

Tabela 13. Valores da quantidade de neps e impurezas(trash) da BRS Verde 

Amostras Trash/g 

0,25 mm 

Trash/g 

0,5 mm 

Neps/g 

0,5 mm 

Neps/g 

0,7 mm 

Neps/g 

1 mm 

1 39 8 86 121 14 

2 50 16 75 90 24 

3 67 15 88 89 18 

4 72 20 85 92 12 

5 90 17 82 81 15 

6 28 3 95 93 26 

7 39 5 83 105 19 

8 70 38 90 113 10 

9 37 11 94 121 16 

10 23 2 97 91 11 

Média 51,5 13,5 87,5 99,6 16,5 

Total 65 203,6 
 

 

 

4.1.3. BRS MARROM 

 

A tabela 14 mostra os valores da quantidade de Neps e trash da BRS Marrom. De De 

acordo com a FBET (Tabela 9 da página 42) - Interpretação da quantidade de neps/g, a 

cultivar BRS Marrom é caracterizada em grau médio (182,9 neps/g), entre 150 e 250, na 

quantidade de neps/g, a quantidade de trash por grama (12,6 tresh/g) ficou com valores ótimos 

abaixo de 100 trash/g.  
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Tabela 14. Valores da quantidade de neps e impurezas(trash) do BRS Marrom 

Amostras Trash/g 

0,25 mm 

Trash/g 

0,5 mm 

Neps/g 

0,5 mm 

Neps/g 

0,7 mm 

Neps/g 

1 mm 

1 18 15 83 57 24 

2 12 10 94 56 28 

3 14 11 96 61 25 

4 16 10 98 63 39 

5 21 11 84 54 19 

6 24 12 72 57 25 

7 10 11 114 65 33 

8 13 10 84 45 27 

9 17 12 112 72 40 

10 10 14 99 69 34 

Média 11 1,6 93,6 59,9 29,4 

Total 12,6 182,9 

 

 

4.1.4. CNPA 8H 

 

A tabela 15 mostra os valores da quantidade de Neps e trash da CNPA 8H (Branco). 

De acordo com a FBET (Tabela 9 da página 42) - Interpretação da quantidade de neps/g, a 

cultivar CNPA 8H é caracterizada em grau muito bom (60,2 Trash/g), quantidade menor que 

100 neps/g, a quantidade de trash por grama ficou com valores ótimos (60,2 trash/g) abaixo 

de100 trash/g. 

 

Tabela 15. Valores da quantidade de neps e impurezas(trash) do CNPA 8H 

Amostras Trash/g 

0,25 mm 

Trash/g 

0,5 mm 

Neps/g 

0,5 mm 

Neps/g 

0,7 mm 

Neps/g 

1 mm 

1 28 5 2 1 1 

2 19 6 9 19 5 

3 29 3 16 7 2 

4 29 9 25 17 9 

5 35 6 26 19 8 

6 74 24 50 40 20 

7 44 9 33 27 16 

8 76 28 42 32 14 

9 78 19 26 21 7 

10 63 18 22 18 9 

Média 47,5 12,7 25,1 20,1 9,1 

Total 60,2 54,3 
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4.1.5. COMPARATIVO DE TRASH E NEPS DAS FIBRAS ANALIZADAS 

 

Analisando os valores das tabelas 16 e 17, foram comparados e verificou-se que os 

valores de neps e impurezas das cultivares BRS Topázio e CNPA 8H (Branco) apresentam 

valores de classificação muitos bons, as outras duas apresentaram valores de grau médio, se 

analisássemos apenas a quantidade de trash todas estão indicadas como ótimo com quantidade 

de trash abaixo de 100 trash/g. 

Tabela 16. Comparativo de Trash das fibras analisadas 

  Topázio Verde  Marrom Branco 

Amostras 

Trash/g Trash/g Trash/g Trash/g Trash/g Trash/g Trash/g Trash/g 

0,25 

mm 
0,5 mm 

0,25 

mm 
0,5 mm 

0,25 

mm 
0,5 mm 

0,25 

mm 
0,5 mm 

1 37 13 39 8 18 15 28 5 

2 28 9 50 16 12 10 19 6 

3 29 10 67 15 14 11 29 3 

4 19 11 72 20 16 10 29 9 

5 34 10 90 17 21 11 35 6 

6 47 14 28 3 24 12 74 24 

7 29 13 39 5 10 11 44 9 

8 61 20 70 38 13 10 76 28 

9 57 24 37 11 17 12 78 19 

10 49 17 23 2 10 14 63 18 

Média 39 14,1 51,5 13,5 11 11,6 47,5 12,7 

DesvPad 13,83 4,86 22,05 10,62 4,62 1,71 22,93 8,82 

Total 53,1 65 22,6 60,2 

 

Tabela 17. Comparativo de Neps das fibras analisadas 

  Topázio Verde  Marrom Branco 

Amostras 

Neps/g Neps/g Neps/g Neps/g 

0,5 

mm 

0,7 

mm 

1 

mm 

0,5 

mm 

0,7 

mm 

1 

mm 

0,5 

mm 

0,7 

mm 

1 

mm 

0,5 

mm 

0,7 

mm 

1 

mm 

1 10 12 6 86 121 14 83 57 24 2 1 1 

2 12 19 2 75 90 24 94 56 28 9 19 5 

3 19 16 2 88 89 18 96 61 25 16 7 2 

4 12 14 7 85 92 12 98 63 39 25 17 9 

5 14 13 10 82 81 15 84 54 19 26 19 8 

6 17 21 9 95 93 26 72 57 25 50 40 20 

7 25 19 5 83 105 19 114 65 33 33 27 16 

8 21 26 14 90 113 10 84 45 27 42 32 14 

9 19 20 12 94 121 16 112 72 40 26 21 7 

10 13 15 11 97 91 11 99 69 34 22 18 9 

Média 16,2 17,5 7,8 87,5 99,6 16,5 93,6 59,9 29,4 25,1 20,1 9,1 

DesvPad 4,78 4,30 4,10 6,75 14,34 5,34 13,22 7,85 6,85 14,36 11,25 6,05 

Total 41,5 203,6 182,9 54,3 
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Podemos observar no gráfico (Figura 17.) - Análise neps e trash por grama das fibras 

analisadas. A quantidade de Neps as duas primeiras seriam as mais indicadas para produção 

de fios finos acima de 24 Ne e demais para fios grossos abaixo de 24Ne. A tabela 18. Mostra 

os valores médios de trash e neps das fibras analizadas. 

 

 

Figura 17. Gráfico da análise de Neps e Trash das fibras analisadas 

 

 

4.2. ANÁLISE DO COMPRIMENTO, UNIFORMIDADE E SFC 

As análises dos resultados, valores médios e classificação dos ensaios de 

comprimento, uniformidade de comprimento e índice de fibras curtas das cultivares realizado 

no fibógrafo Classifiber resultaram nas tabelas 19, 20, 21 e 22. 

4.2.1. BRS Topázio 

 

A tabela 19 mostra os valores de comprimento, uniformidade e SFC da BRS Topázio.  

De acordo com a FBET (Tabelas 5, 6 e 7 da página 40), as fibras da cultivar BRS Topázio são 

caracterizadas como fibras longas de comprimento comercial 32/34. Possui comprimento 

uniforme (UI entre 82 e 85%). e, baixo índice de fibras curtas (SFC entre 6 a 9). 
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Tabela 18. . Valores de comprimento, uniformidade e SFC da BRS Topázio 

Amostras SL 2,5 % 

(mm) 

SL 50% 

(mm) 

UHM  

(mm) 

UR% UI% SFC% 

1 29,1 13,7 29,9 47,1 80,9 10,1 

2 28,9 13,3 29,5 46,0 80,3 10,8 

3 30,8 15,5 31,1 50,3 90,7 2,4 

4 29,5 13,2 29,4 44,7 80,3 11,0 

5 30,2 15,0 31,0 49,7 86,8 5,3 

6 28,7 14,2 29,5 49,5 85,1 9,6 

7 28,6 13,1 28,8 45,8 81,2 9,8 

8 28,3 13,4 29,0 47,3 81,0 12,1 

9 29,7 15,0 30,5 50,5 86,9 5,8 

10 29,8 14,9 30,5 50,0 86,9 6,9 

Média 29,4 14,1 29,9 48,1 84,0 8,4 

DesvPad 0,78 0,90 0,81 2,15 3,72 3,11 

 

 

4.2.2. BRS Verde 

 

A tabela 20 mostra os valores de comprimento, uniformidade e SFC da BRS Verde.  

De acordo com a FBET (Tabelas 5, 6 e 7 da página 40), as fibras da cultivar BRS Verde são 

caracterizadas como fibras médias de comprimento comercial 30/32. Possui uniformidade de 

comprimento mediano, entre 79 e 82%. e, alto índice de fibras curtas (SFC entre 14 a 17). 

 

Tabela 19. Valores de comprimento, uniformidade e SFC da BRS Verde 

Amostras SL 2,5 % 

(mm) 

SL 50% 

(mm) 

UHM 

(mm) 

UR% UI% SFC% 

1 27,9 13,2 28,5 47,3 82,8 10,6 

2 27,6 12,5 28,1 45,3 78,6 13,8 

3 25,9 12,0 26,3 46,3 81,0 18,4 

4 26,3 12,4 26,9 47,1 81,4 13,3 

5 27.6 12,3 27,9 44,6 77,8 19,7 

6 26,4 12,7 27,4 48,1 81,0 14,3 

7 26,6 11,8 27,0 44,4 77,0 23,2 

8 26,9 11,9 27,0 44,2 77,4 16,8 

9 26,3 12,3 27,0 46,8 80,0 17,5 

10 25,8 11,3 25,7 43,8 76,7 20,4 

Média 26,7 12,2 27,2 45,8 79,4 16,8 

DesvPad 0,74 0,53 0,84 1,52 2,14 3,82 
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4.2.3. BRS Marrom 

A tabela 21 mostra os valores de comprimento, uniformidade e SFC da BRS Marrom.  

De acordo com a FBET (Tabelas 5, 6 e 7 da página 40), as fibras da cultivar BRS Marrom são 

caracterizadas como fibras curtas de comprimento comercial 24/26. Possui comprimento 

muito uniforme, maior que 85%. e, índice de fibras curtas médio (SFC entre 10 a 13). 

Tabela 20. Valores de comprimento, uniformidade e SFC da BRS Marrom 

Amostras SL 2,5 % 

(mm) 

SL 50% 

(mm) 

UHM 

(mm) 

UR% UI% SFC% 

1 23,2 12,4 23,9 53,4 89,5 8,7 

2 21,5 11,6 21,6 54,0 91,2 10,9 

3 21,1 11,1 21,7 52,6 86,2 12,9 

4 21,7 11,0 22,2 50,7 83,3 16,3 

5 21,8 11,8 22,4 54,1 90,2 10,6 

6 22,0 12,1 22,5 55,0 90,7 10,2 

7 22,2 11,7 22,2 52,7 90,1 11,4 

8 21,6 12,0 22,3 55,6 90,6 10,0 

9 21,7 11,2 22,3 51,6 84,3 15,5 

10 21,1 10,6 21,3 50,2 84,5 17,7 

Média 21,8 11,6 22,2 53,0 88,1 12,4 

DesvPad 0,60 0,56 0,70 1,78 3,11 3,05 

 

4.2.4. CNPA 8H 

 

A tabela 22 mostra os valores de comprimento, uniformidade e SFC da BRS Marrom.  

De acordo com a FBET (Tabelas 5, 6 e 7 da página 40), as fibras da cultivar CNPA 8H são 

caracterizadas como fibras longas de comprimento comercial 32/34. Possui comprimento 

muito uniforme, acima de 85%. e, índice de fibras curtas, muito baixo (SFC menor que 6).  

Tabela 21. Valores de comprimento, uniformidade e SFC do CNPA 8H 

Amostras SL 2,5 % 

(mm) 

SL 50% 

(mm) 

UHM 

(mm) 

UR% UI% SFC% 

1 30,5 17,7 31,8 58,0 97,8 3,4 

2 30,0 17,0 31,2 56,7 96,8 2,9 

3 29,9 15,5 31,0 51,8 89,7 5,6 

4 30,3 17,2 31,5 56,8 97,1 3,6 

5 29,6 15,0 30,6 50,7 87,6 6,3 

6 30,3 16,6 31,4 54,8 94,6 3,5 

7 28,7 14,8 29,7 51,6 88,2 6,2 

8 30,2 15,6 31,4 51,7 88,2 5,0 

9 29,9 15,9 31,3 53,2 90,1 5,0 

10 30,0 15,6 31,3 52,0 90,1 4,5 

Média 29,9 16,1 31,1 53,7 92,0 4,6 

DesvPad 0,51 0,98 0,59 2,63 4,09 1,22 
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4.2.5. COMPARATIVO DE COMPRIMENTO UNIFORMIDADEE SFC 

DAS FIBRAS ANALISADAS 

 

A tabela 23 mostra os valores médios de comprimento, uniformidade e SFC das fibras 

analisadas. Observamos que as cultivares BRS Topázio e CNPA 8H (Branco) são 

caracterizadas com comprimento comercial como fibras longas 32/34 mm, enquanto a BRS 

Verde apresenta comprimento médio 30/32 mm e a BRS Marrom com comprimento curto 

24/26mm, sendo que as cultivares BRS Marrom e CNPA 8H apresentaram o comprimento 

das fibras muito uniforme, acima de 85%. A BRS Topázio apresentou baixo índice de fibras 

curtas (8,4), a BRS Verde apresentou valores de fibras curtas alto (16,8), a BRS Marrom 

apresentou índice de fibras curtas médio (12,4) e a CNPA 8H no caso o algodão branco teve 

valores de fibras curtas muito baixo (4,6).  

 

Tabela 22. Análise dos Valores médios de comprimento, uniformidade e SFC das fibras analisadas 

  

SL 

2,5 

% 

SL 

50% 

Comp. 

Comercial  
Class. UHM 

UR% 
Class. 

UI% 
Class. 

SFC% Class. 

  (mm) (mm) (mm)   (mm)     

Topázio 29,4 14,1 32/34 Longa 29,9 48,1 
Muito 

uniforme 
84 Uniforme 8,4 Baixa 

Verde 26,7 12,2 30/32 Média 27,2 45,8 Uniforme 79 Média 16,8 Alta 

Marrom 21,8 11,6 24/26 Curta 22,2 53 
Muito 

uniforme 
88 

Muito 

uniforme 
12,4 Média 

Branco 29,9 16,1 32/34 Longa 31,1 53,7 
Muito 

uniforme 
92 

Muito 

uniforme 
4,6 

Muito 

baixa 

 

 

Na figura 20. Gráfico dos valores de comprimento, uniformidade e fibras curtas das 

fibras analisadas, são visualizados os valores de comprimento, uniformidade e SFC das fibras 

analisadas.     
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Figura 18. Gráfico do comprimento uniformidade e SFC das fibras. 

 

4.3. ANÁLISE DA FINURA 

As análises dos resultados do ensaio de finura das fibras das cultivares realizado no 

equipamento Micronaire 275, para cada amostra do ensaio usamos 8g de material que 

resultaram nas tabelas 25, 26, 27 e 28. 

4.3.1. BRS Topázio 

 

A tabela 25 mostra os valores de micronaire das fibras do BRS Tópazio. De acordo 

com a FBET (Tabela 3 da página 39) – Interpretação do índice micronaire, as fibras da 

cultivar BRS Topázio são caracterizadas fibras de espessura fina. 

 

Tabela 23. Valores micronaire das fibras do BRS Topázio 

Amostras Mic(μg/pol) 

1 3,8 

2 3,6 

3 3,7 

4 3,8 

5 3,9 

6 3,6 

7 3,8 

8 3,7 

9 3,7 

10 3,7 

Média 3,73 
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4.3.2. BRS Verde 

 

A tabela 26 mostra os valores de micronaire das fibras do BRS Verde. De acordo com 

a FBET (Tabela 3 da página 39) – Interpretação do índice micronaire, as fibras da cultivar 

BRS Verde são caracterizadas fibras de espessura fina.  

 

Tabela 24. Valores micronaire das fibras do BRS Verde 

Amostras Mic(μg/pol) 

1 3,8 

2 3,9 

3 3,9 

4 3,8 

5 3,9 

6 4,0 

7 3,8 

8 3,8 

9 4,1 

10 3,9 

Média 3,89 
 

 

 

4.3.3. BRS Marrom 

 

A tabela 27 mostra os valores de micronaire das fibras do BRS Marrom. De acordo 

com a FBET (Tabela 3 da página 39) – Interpretação do índice micronaire, as fibras da 

cultivar BRS Marrom são caracterizadas fibras de espessura média. 

 

Tabela 25. Valores micronaire das fibras do BRS Marrom 

Amostras Mic(μg/pol) 

1 4,3 

2 4,6 

3 4,4 

4 4,4 

5 4,2 

6 4,6 

7 4,0 

8 4,8 

9 4,5 

10 4,4 

Média 4,42 
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4.3.4. CNPA 8H 

A tabela 28 mostra os valores de micronaire das fibras do BRS CNPA 8H (Branco). 

De acordo com a FBET (Tabela 3 da página 39) – Interpretação do índice micronaire, as 

fibras da cultivar CNPA 8H são caracterizadas fibras de espessura fina. 

 

Tabela 26. Valores micronaire das fibras do CNPA 8H 

Amostras Mic(μg/pol) 

1 3,8 

2 3,6 

3 3,7 

4 3,8 

5 3,8 

6 3,6 

7 3,8 

8 3,7 

9 3,6 

10 3,7 

Média 3,71 
 

4.3.5. COMPARATIVO DA FINURA DAS FIBRAS ANALISADAS 

A tabelas 27 mostra os valores de micronaire (finura) das cultivares, segundo a FBET 

as cultivares BRS Topázio, BRS Verde e CNPA 8H (Branco) apresentam característica de 

fibras fina, a BRS Marrom apresenta característica de fibra média, analisando apenas esta 

característica diremos que todas estão no padrão de fibras para produção de fios.  

 

Tabela 27. Comparativo da finura das fibras analisadas 

 

Topázio Verde Marrom Branco 

Amostras Mic(μg/pol) Mic(μg/pol) Mic(μg/pol) Mic(μg/pol) 

1 3,8 3,8 4,3 3,8 

2 3,6 3,9 4,6 3,6 

3 3,7 3,9 4,4 3,7 

4 3,8 3,8 4,4 3,8 

5 3,9 3,9 4,2 3,8 

6 3,6 4,0 4,6 3,6 

7 3,8 3,8 4,0 3,8 

8 3,7 3,8 4,8 3,7 

9 3,7 4,1 4,5 3,6 

10 3,7 3,9 4,4 3,7 

Média 3,73 3,89 4,42 3,71 

DesvPad 0,09 0,10 0,23 0,09 
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 A figura 27 mostra os valores médios da finura das fibras analisadas. Vemos que a 

fibra do algodão topázio, verde e branco são fibras finas, enquanto a marrom e fibra média. 

 

 

Figura 19. Gráfico dos valores médios da finura das fibras analisadas. 

 

4.4. ANÁLISE DA RESISTÊNCIA  

As análises dos resultados, valores médios e classificação dos ensaios de resistência 

das fibras das cultivares realizado no Pressley garras 1/8” são mostradas nos tabelas 30, 31, 

32 e 33. 

4.4.1. BRS Topázio 

 

A tabela 30 mostra os valores de resistência das fibras do BRS Tópazio. De acordo 

com a FBET (Tabela 4 da página 39) – Interpretação da resistência da fibra, as fibras da 

cultivar BRS Topázio são caracterizadas fibras de resistência média.  
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Tabela 28. Valores da resistência das fibras do BRS Topázio 

Amostras I.P. 

(lb/mg) 

1 7,8 

2 8,1 

3 7,9 

4 8,0 

5 7,8 

6 7,9 

7 8,1 

8 8,0 

9 7,8 

10 8,3 

Média 7,97 
 

 

4.4.2. BRS Verde 

 

A tabela 31 mostra os valores de resistência da BRS Verde. De acordo com a FBET 

(Tabela 4 da página 39) – Interpretação da resistência da fibra, as fibras da cultivar BRS 

Verde são caracterizadas fibras de resistência média.  

 

Tabela 29. Valores da resistência das fibras do BRS Verde 

Amostras I.P. 

(lb/mg) 

1 7,6 

2 7,8 

3 7,8 

4 7,8 

5 7,8 

6 7,5 

7 7,5 

8 7,6 

9 7,7 

10 7,5 

Média 7,66 
 

4.4.3. BRS Marrom 

 

A tabela 32 mostra os valores de resistência da BRS Marrom. De acordo com a FBET 

(Tabela 4 da página 39) – Interpretação da resistência da fibra, as fibras da cultivar BRS 

Marrom são caracterizadas fibras fracas.  
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Tabela 30. Valores da resistência das fibras do BRS Marrom 

Amostras I.P. 

(lb/mg) 

1 7,4 

2 7,2 

3 7,3 

4 7,6 

5 7,1 

6 7,2 

7 7,7 

8 7,5 

9 7,2 

10 7,4 

Média 7,36 
 

4.4.4. CNPA 8H 

 

A tabela 33 mostra os valores de resistência da BRS CNPA 8H. De acordo com a 

FBET (Tabela 4 da página 39) – Interpretação da resistência da fibra, as fibras da cultivar 

CNPA 8H são caracterizadas fibras de resistência média.  

 

Tabela 31. Valores da resistência das fibras do CNPA 8H 

Amostras I.P. 

(lb/mg) 

1 7,9 

2 7,8 

3 7,9 

4 8,0 

5 8,1 

6 7,8 

7 7,9 

8 7,9 

9 8,1 

10 8,0 

Média 7,94 
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4.4.5. COMPARATIVO DA RESISTÊNCIA DAS FIBRAS ANALISADAS 

 

A tabela 34 mostra o comparativo da resistência das fibras. Analisando os valores de 

resistência, verificamos que apenas a cultivar BRS Marrom apresentou valores de resistência 

fracos comparando com o padrão, às demais cultivares classificadas com valor de resistência 

médios.  

 

Tabela 32. Comparativo da resistência das fibras 

 

Topázio Verde Marrom Branco 

Amostras 
I.P. I.P. I.P. I.P. 

(lb/mg) (lb/mg) (lb/mg) (lb/mg) 

1 7,8 7,6 7,4 7,9 

2 8,1 7,8 7,2 7,8 

3 7,9 7,8 7,3 7,9 

4 8 7,8 7,6 8 

5 7,8 7,8 7,1 8,1 

6 7,9 7,5 7,2 7,8 

7 8,1 7,5 7,7 7,9 

8 8 7,6 7,5 7,9 

9 7,8 7,7 7,2 8,1 

10 8,3 7,5 7,4 8 

Média 7,97 7,66 7,36 7,94 

DesvPad 0,16 0,13 0,20 0,11 

 

A figura 28 mostra o gráfico das análises da resistência das fibras analisadas.  

 

 

Figura 20. Gráfico dos valores médios da resistência das fibras analisadas. 
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Neste estudo foi detectado fibras de boa qualidade nas cultivarem estudadas, exceto a 

cultivar BRS Marrom, que apresentou fibras de baixa qualidade, a tabela 35 mostra uma 

análise comparativa entre as características técnicas das cultivares BRS Topázio, BRS Verde, 

BRS Marrom e CNPA 8H ensaiadas e caracterizadas conforme as normas vigentes e padrões 

universais fornecidos pelo MAPA. Na tabela 35 vemos os valores médios das características 

técnicas de cada fibra analisada. 

 

Tabela 33. Valores médios das características técnicas de cada cultivar 

Cultivar Cor da  

pluma 

Comp. 

Comercial 

(mm) 

Mic 

μg/pol 

Resistência 

lb/mg 

SFC % Neps/g 

BRS Topázio Creme 32/34 3,73 7,97 8,4 41,5 

CNPA 8H Branca 32/34 3,71 7,94 4,6 54,3 

BRS Verde  Verde 30/32 3,89 7,66 16,8 203,6 

BRS Marrom Marrom 24/26 4,42 7,36 12,4 182,9 

 

Como podemos observar as fibras mais claras, branca e topázio, foram as que 

apresentaram melhor qualidade, são as de maior comprimento e mais resistentes, além de 

apresentarem finura com menor valor de índice micronaire e baixo índice de fibras curtas.  

As fibras verdes, cor intermediária, apesar do comprimento razoavelmente bom, e 

resistência mediana, apresentou a maior quantidade de neps por grama e alto índice de fibras 

curtas, o que resulta numa fibra de qualidade média.  

A fibra mais escura, a BRS Marrom, apresentou o pior desempenho, possui um 

comprimento comercial muito baixo e são fibras curtas, que compromete a comercialização e 

a produção de fios mais finos, além de maior valor de finura e menor resistência, 

classificando-a como uma fibra fraca a qual sendo recomendada para produção de fios grossos 

em sistema de fiação Open End. 
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CAPITULO 5.  

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1. CONCLUSÕES 

1. Considerando o que a indústria têxtil busca no mercado de qualidade de matéria 

prima, com os resultados das fibras analisadas concluirmos que as fibras de cores 

topázio, Verde e Branca se encontram dentro das características físicas desejadas, 

resistência (I.P.) maiores que 7,9 lb/mg, finura (Mic) na faixa de 3,5 a 4,2 μg/pol, 

comprimento comercial entre 32 a 36 mm, uniformidade de comprimento (UI) 

acima de 84% e indice de fibras curtas (SFC) abaixo de 6,5%. 

2. As fibras do algodão Topázio apresentaram características de resistência média e 

finura fina semelhantes a fibra do algodão branco ao antigo algodão Mocó, e 

comprimento comercial iguais, com valores de 32/34mm. 

3. A fibra de algodão marrom mostrou a maior diferença de características ou 

propriedades físicas entre as fibras dos algodões analisadas finura média, 

resistência fraca e comprimento comercial 24/26 mm classificado como fibra 

curta, abaixo do que a indústria têxtil procura. 

4. O melhoramento genético concede maior preço de comercialização agregando 

valor ao algodão produzido por esse método e a sua utilização nos processos 

Têxteis. 

5. As fibras com características inadequadas para o processo produtivo de fiação e 

tecelagem podem ser utilizadas para confeccionar compósitos destinados à 

fabricação de estruturas com solicitação de carga adequada ao produto desejado. 

6. Quanto à quantidade de neps, as fibras de algodão das cores Topázio e Branco 

apresentaram valores de referência excelentes para o processo de fiação, variaram 

entre 41,5 e 54,3 neps/g, abaixo de 100 neps/g para as fibras analisadas, as fibras 
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de cores verde e marrom apresentaram valores médios de neps/g 203,6 e 82,9 

respectivamente, sendo que a BRS Verde teve o resultado menos satisfatório. 

7. Em termos de resistência das fibras, verificamos que apenas a cultivar BRS 

Marrom apresentou valores de resistência fracos (7,36lb/mg) comparando com o 

padrão, com valores abaixo da qualidade desejada para fabricação de fios anel, 

podendo ser usada na fabricação de fios open-end, onde as demais cultivares 

valores médios, estes aceitável para indústria de fiação de fios anel. 

8. Analisando os valores da finura das fibras encontramos os valores de micronaire, 

observamos que as cultivares BRS Topázio, BRS Verde e CNPA 8H (Branco) 

apresentam característica de fibras fina, valores entre 3,0 e 3,9 Mic(μg/pol), a BRS 

Marrom apresenta característica de fibra média. 

9. Os valores médios de comprimento, UHM, UR%, UI% e SFC%, observamos que 

as cultivares BRS Topázio e CNPA 8H (Branco) são caracterizadas com 

comprimento comercial como fibras longas 32/34 mm, enquanto a BRS Verde 

apresenta comprimento médio 30/32mm e a BRS Marrom com comprimento curto 

24/26mm, sendo que as cultivares BRS Marrom e CNPA 8H apresentaram o 

comprimento das fibras muito uniforme, acima de 84%. Sendo que os algodões 

tipo topázio e branco apresentaram valores de conteúdo de fibras curtas(SFC) 

muito baixo, classificando-os como excelente ( <6,0). 

10. É possível produzir modificações genéticas para que os algodões coloridos tenham 

propriedades físicas de resistência, finura, comprimento entre outras similares ao 

algodão branco ou ao algodão BRS topázio. 
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5.2. SUGESTÕES 

1. Produzir e caracterizar os fios com as fibras dos algodões coloridos caracterizados 

nesta dissertação. 

2. Caracterizar os tecidos planos e de malhas fabricados com as fibras dos algodões 

coloridos testados na dissertação. 

3. Confeccionar estruturas de fios, malhas e tecidos produzidos com algodões 

coloridos e brancos, comparando o custo de produção para todo o processo de 

fabricação, equacionando a parte econômica das empresas que desejarem produzir 

fios e tecidos com algodões coloridos. 

4. Produzir e caracterizar um compósito com um tecido de algodão como material de 

reforço, caracterizando a fibra o fio e o tecido antes de ser feito a compósito. 
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