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Nas principais regiões produtoras de café conilon, os cafeeiros são cultivados em 

altitudes inferiores a 500 m. Contudo, diante do cenário de mudanças climáticas 

globais e a escolha por cultivos em ambientes adversos, como altitudes mais 

elevadas, objetivou-se avaliar o desempenho inicial de genótipos de Coffea canephora 

cultivados em ambientes contrastantes de altitude, para identificação daqueles 

superiores. Assim, aos seis meses de idade, foram avaliadas as características altura 

da planta (AP), diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF), comprimento da folha 

(CF) e largura da folha (LF), em 104 genótipos de café conilon cultivados em 

ambientes com altitudes de 140 m (A1) e 700 m (A2). O delineamento adotado foi de 

blocos aumentados, com seis blocos e oito tratamentos comuns, sendo cinco clones 

de café conilon (102, 105, 108, 201 e 405) e três cultivares de café arábica (24/137, 

785/15 e Arara). Os dados foram analisados pelo método de máxima verossimilhança 

restrita e melhor predição linear não viesada (REML/BLUP), para predição dos valores 

genéticos, genotípicos e ordenamento dos genótipos. Com base nos ordenamentos, 

observou-se que, independente dos ambientes, os genótipos 75, 99, 10 e 57 

ocuparam as primeiras posições para AP, DC, NF e LF respectivamente. A 

característica CF foi a que apresentou maior variação nos ordenamentos, sendo que 

o genótipo 46 ocupou a primeira no ordenamento geral e em A1, entretanto em A2 o 

genótipo 19 ocupou a primeira posição. Contudo, a característica DC, foi a que 

apresentou maior estabilidade no ordenamento geral e para cada ambiente específico, 

sendo as oito primeiras posições ocupadas pelos mesmos genótipos, independente 

do ambiente. Portanto, os genótipos de café conilon apresentaram desempenho inicial 

diferenciado para todas as características em estudo, sendo possível a identificação 

daqueles com melhor desempenho, considerando todos os ambientes e em cada 

ambiente específico. 
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