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A cultivar IAC Ourama, conhecida também como pré-cultivar IAC Ouro Amarelo foi 

desenvolvida por meio da seleção de cafeeiros de frutos amarelos provenientes do cruzamento da 

linhagem de Catuaí Amarelo IAC H2077- 2-12-70 e da cultivar Mundo Novo IAC 515-20 de 

Coffea arabica. A hibridação (H 5010) foi realizada em Campinas, SP, em 1961. O objetivo foi 

obter uma cultivar produtiva, de porte baixo e com maior vigor que o da cultivar Catuaí Amarelo 

IAC 62 e com boa qualidade da bebida. Procurou-se também obter uma recombinação mais 

produtiva e com outras características agronômicas favoráveis. Na seleção dos cafeeiros utilizou-

se o método genealógico. Nas gerações segregantes selecionaram-se plantas produtivas, 

vigorosas e com frutos de coloração amarela, prosseguindo-se a seleção dos descendentes desses 

cafeeiros até a geração F6, a qual denominou-se IAC Ourama. Os cafeeiros desta cultivar 

apresentam características morfológicas semelhantes às dos cafeeiros da cultivar IAC Ouro 

Verde, diferindo na coloração das folhas novas, que é verde e dos frutos, que é amarela. É 

bastante vigorosa, o seu porte é baixo, os internódios são curtos e a ramificação secundária é 

abundante. Em um experimento irrigado em Gália-SP, a altura das plantas atingiu 170 cm e o 

diâmetro da copa 150 cm, com três anos, enquanto que na cultivar Catuaí Amarelo IAC 62, 

utilizada como controle, os valores foram 170 e 160 cm, respectivamente. As folhas, quando 

bem desenvolvidas, são de coloração verde-escura brilhante. O sistema radicular é bem 

desenvolvido. Usualmente, os dois florescimentos principais ocorrem em setembro e outubro ou 

outubro e novembro e a maturação dos frutos em maio e junho. O período médio, da fertilização 

até a maturação completa dos frutos, em Campinas, SP, é cerca de 220 dias. O valor da peneira 

média é em torno de 16,8 e a porcentagem de grãos do tipo chato é da ordem de 85%. Em três 

experimentos sem irrigação, em dois anos de colheita, a sua produtividade média foi de 38,3 

sacas de café beneficiado/ha/ano, enquanto que a cultivar controle Catuaí Amarelo IAC 62 

apresentou 31,8. Em dois experimentos com irrigação, em dois anos de colheita, a produtividade 

média da cultivar IAC Ourama foi de 47,9 sacas de café beneficiado/ha/ano, enquanto que a 

cultivar controle Catuaí Amarelo IAC 62 apresentou 37,8. Esta cultivar reage bem a qualquer 

tipo de poda e é bem adaptada para a colheita mecânica ou manual. A participação das cultivares 

Bourbon Vermelho e Típica em sua formação é de 62,5% e 37,5%, respectivamente. A qualidade 

da bebida desta cultivar é excelente, o que justifica a sua importância para os mercados nacional 

e internacional. 
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Apoio Financeiro: Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café (CBP&D-Café). 


