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CULTIVARES DE CAFÉ PROMISSORAS EM RORAIMA
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O café é um dos produtos mais importantes do setor agrícola brasileiro. A produção média anual que é de
1.680.000 toneladas de café em caroço, sendo que 25% abastece o mercado nacional e ainda proporciona
excedentes para outros países da América do Norte e Europa. Nesse cenário, a recomendação ou lançamento
de novas cultivares mais produtivas e de boa qualidade de grãos reveste-se de grande importância na
sustentabilidade dos sistemas de produção em uso. Assim, no período de 2000 a 2001, a Embrapa Roraima
introduziu e avaliou várias cultivares de Coffea arabica desenvolvidas e melhoradas em outras regiões do país,
com o objetivo de fornecer novas opções de cultivares para a cafeicultura Roraimense. Foram avaliados três
materiais: Mundo Novo IAC 464-6, Catuaí Amarelo IAC 86 e Catimor UFV 6858, e como bordadura Acaiá
Cerrado 1150 e Catimor UFV 5468. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com três repetições.
Cada um dos blocos era composto de 12 covas e 24 plantas. O experimento foi conduzido em área de produtor,
no município de Alto Alegre – Roraima, tendo sido avaliados a altura da planta (cm) e aspectos fitossanitários.
Foram realizadas análises de variância individuais e conjuntas e as estimativas das médias foram comparadas
pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade. Entre os genótipos, todas as cultivares apresentaram o mesmo
comportamento em relação ao número de galhos. Aos 6 meses as variedades Mundo Novo, Catuaí e Catimor
apresentaram a mesma altura. Aos 12 meses a variedade Mundo Novo apresentou maior altura em relação as
variedades Catuaí e Catimor, que além de apresentar boa formação de ramos plagiotrópicos e bom crescimento,
todas mostroram um ótimo aspecto fitossanitário.
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