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O capim-elefante é uma poaceae de origem tropical com alto potencial para produção de 

biomassa, destacando-se atualmente como fonte alternativa de energia, sendo que o potencial dos 

genotipos depende da interação genotipo por  ambientes. Objetivou-se estimar a interação 

genótipo por ambiente e comparar métodos de estabilidade em  capim-elefante para produção de 

biomassa no regime de corte semestral. O experimento foi conduzido na área de convenio do 

Centro Estadual de Pesquisas em Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos da Pesaggro-Rio, 

em Campos dos Goytacazes – RJ, com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro (UENF), nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 em seis cortes semestrais. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados com duas repetições, foram avaliados 73 

genótipos de capim-elefante provenientes do Banco Ativo de Germoplasma de Capim - Elefante 

da UENF. Para análise da interação genótipo x ambiente e estabilidade utilizou-se a 

característica produção de matéria seca (PMS).  Foi realizada a análise de variância para cada 

corte e a análise conjunta considerando todos os cortes, identificando a magnitude da interação 

genótipo por ambiente. Os métodos de estabilidade testados foram Yates e Cochran, Plaisted e 

Peterson, Wricke, Annicchiarico, Lin e Binns e Huenh. Foi realizado o ranqueamento de Kang e 

Phan para todos os métodos. Para avaliar o grau de concordância entre os diferentes métodos 

empregados, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Observou-se diferença 

significativa para o efeito interação genótipo por ambiente. Considerando a seleção para 

produção de biomassa e estabilidade, os genótipos King Grass, Taiwan A-46, Porto Rico 534-B, 

Gigante de Pinda, Australiano, Guaçu/IZ e Pasto Panamá foram os mais produtivos e estáveis. 

Os métodos não paramétricos de Lin e Binns e Annicchiarico foram mais discriminantes do que 

os métodos com base na análise de variância, na avaliação da estabilidade e da produtividade dos 

genótipos utilizados. 
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