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OBATÃ AMARELO IAC 4739, UMA NOVA SELEÇÃO DE CAFÉ DE FRUTOS AMARELOS
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A progênie Obatã Amarelo IAC 4739 é proveniente de um provável cruzamento natural da cultivar Obatã IAC
1669-20 com ‘Catuaí Amarelo’ ocorrido em um experimento estabelecido em Garça na área experimental Dr.
Alcides Carvalho da Garcafé. A cultivar Obatã IAC 1669-20 que lhe deu origem foi desenvolvida no IAC de
Campinas e é resultante de uma hibridação inicial de Villa Sarchi com o Híbrido de Timor (CIFC 832/2) efetuada
no Centro Internacional das Ferrugens do Cafeeiro (CIFC), em Oeiras, Portugal. Posteriormente, em Campinas
ocorreu um provável cruzamento natural entre um cafeeiro de uma progênie F2 do híbrido inicial e outro da
cultivar Catuaí Vermelho de Coffea arabica e que após várias gerações de seleção resultou na cultivar Obatã,
que apresenta elevada resistência à ferrugem, ótima produtividade, porte baixo, frutos vermelhos maiores que
as da cultivar Catuaí e com maturação tardia. No processo de seleção, um experimento foi estabelecido em
Garça na área experimental Dr. Alcides Carvalho, que contava também com progênies de cafeeiros Catuaí
Amarelo utilizadas como testemunha. Sementes da planta original IAC 1669-20, cova 16 B desse experimento
foram retiradas por diversos anos. Neste processo foram identificadas nas gerações seguintes plantas de
frutos amarelos com as mesmas características da cultivar Obatã IAC 1669-20, resultantes provavelmente
de cruzamentos naturais entre cafeeiros Obatã e Catuaí Amarelo. As primeiras seleções de plantas amarelas
de Obatã foram efetuadas em 1992 na Estação Experimental de Mococa em um campo de seleção e
posteriormente em 1999 em outra plantação de cafeeiros Obatã em Campinas. Outras seleções foram efetuadas
em Alfenas-MG na fazenda Capoeirinha, em Garça na fazenda da Mata, em Franca e em outros locais.
Sementes das melhores plantas de frutos amarelos foram retiradas por várias vezes e os cafeeiros obtidos
foram plantados com a finalidade de avaliar o seu potencial produtivo. A progênie derivada da cultivar Obatã
que apresenta boa produção, frutos amarelos e resistência à ferrugem foi designada por Obatã Amarelo e
recebeu a sigla IAC 4739.
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