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A temperatura é um fator limitante da expansão do café no mundo. A espécie 
Coffea arabica expressa seu potencial em temperaturas médias anuais variando 
entre 18 a 23ºC. Acima de 23ºC, observam-se problemas de abortamento das 
flores e problemas no desenvolvimento das plantas, resultando em perdas na 
produtividade. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a produtividade de 
progênies em condições de altas temperaturas no estado de Rondônia. Os 
ensaios foram instalados no estado de Rondônia, nos municípios de Alta Floresta 
do Oeste, Ariquemes e Porto Velho. Os experimentos foram compostos por 25 
tratamentos, sendo 21 progênies e 4 testemunhas. As cultivares testemunhas 
foram Catucaí amarelo 2SLCAK, Acauã, Tupi e Obatã IAC 1669-20. As progênies 
sob avaliação foram oriundas de hibridações realizadas pelo Instituto 
Agronômico de Campinas – IAC. O delineamento estatístico utilizado foi o de 
blocos casualizados, com três repetições. As parcelas foram constituídas de oito 
plantas em Ariquemes e quatro plantas em Alta Floresta e Porto Velho. Na 
análise conjunta, não foi observado diferença estatística significativa entre 
tratamentos. O mesmo foi observado para progênies e para testemunhas. 
Observou-se interação entre genótipos e ambientes, indicando que a 
classificação das progênies foi alterada nos diferentes locais de avaliação. A única 
característica morfológica que apresentou correlação com a produtividade foi o 
vigor vegetativo. A produtividade média entre as progênies testadas foi de 11,23 
sacas ha-1 contra 10,65 sacas ha-1 das testemunhas, obtendo uma média geral de 
11,13 sacas ha-1. Foram identificadas progênies com produtividades médias 
acima de 14 sacas ha-1 já na primeira colheita, considerando os três municípios 
avaliados. No município de Alta Floresta, observou-se progênies com 
produtividade média acima de 30 sacas ha-1 já na primeira colheita. 

Palavras-chave: Café arábica. Melhoramento genético. Tolerância ao calor. 
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