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O capim-elefante tem sido utilizado como fonte de energia renovável devido sua elevada 

produção de matéria seca. Todavia, o potencial produtivo desta cultura é influenciado por vários 

fatores, tais como genótipo, intervalos e altura de corte, disponibilidade de nutrientes, água, luz e 

temperatura. Desse modo, objetivou-se avaliar o efeito da idade da planta sobre a produção de 

biomassa em genótipos de capim-elefante de ciclo tardio. O experimento foi conduzido na área 

experimental do Centro Estadual de Pesquisas em Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos 

(PESAGRO - RIO), em Campos dos Goytacazes, RJ. Utilizou-se o delineamento experimental 

de blocos ao acaso com tratamentos distribuídos em parcelas subdivididas com três repetições. 

Nas parcelas foram estudados oito genótipos de ciclo tardio (Cubano Pinda, Vrukwona, IAC-

Campinas, Capim Cana D'África, Cameroon, CPAC, IJ 7139 e União) provenientes do Banco 

Ativo de Germoplasma de Capim-elefante (BAGCE) da Embrapa Gado de Leite, e previamente 

selecionados por apresentarem potencial para produção de biomassa e nas subparcelas, a idade 

de corte (2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses). As características avaliadas foram produção de matéria seca 

(PMS), em t.ha
-1

, porcentagem de matéria seca (%MS), número de perfilhos (NP), por m linear; 

altura das plantas (ALT), em m; diâmetro do colmo (DC), em cm; largura da lâmina foliar (LL), 

em cm; comprimento da lâmina foliar (CL), em cm; Realizaram-se análises de variância 

individual, análise conjunta e análise de regressão utilizando o software GENES.  Não houve 

efeito significativo entre os genótipos, o que permite inferir que o grupo de genótipos utilizados 

tiveram desempenho similar, ou seja, não apresentaram variabilidade para as características 

avaliados. Houve diferença significativa entre as idades de corte (P<0,01), para todas as 

características avaliadas, indicando que as diferentes idades de cortes influenciam na produção 

de biomassa e aos 10 meses de idade verificou-se maior produção.  As características PMS, 

%MS, NP aumentaram em função da idade da planta, atingindo 33,178 t.ha
-1

, 39,54% e 33,98, 

respectivamente. As maiores PMS e %MS foram observadas nos genótipos Capim Cana 

D'África e IJ 7139.  
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