
COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE REGRESSÃO PARA AVALIAR 

A ESTABILIDADE FENOTÍPICA EM CAPIM-ELEFANTE 
Verônica Brito da Silva

1
; Rogério Figueiredo Daher

 2
; Maria Do Socorro Bezerra De Araújo

3
; 

Yure Pequeno de Souza
3
 ; Erina Vitório Rodrigues

1
; Bruna Rafaela da Silva Menezes

4
; Avelino 

dos Santos Rocha
5
; Geraldo Do Amaral Gravina

2
 

 

 
1
Doutorandas em Genética e Melhoramento de Plantas- UENF/Campos dos Goytacazes-

RJ/Brasil. Bolsista CNPq – email: verabritosl@hotmail.com; 
2
Professores associados- 

UENF/Campos dos Goytacazes-RJ /Brasil; 
3
Mestrandos em Genética e Melhoramento de 

Plantas- UENF/Campos dos Goytacazes-RJ /Brasil; 
4
Doutora em Genética e Melhoramento de 

Plantas- UENF/Campos dos Goytacazes-RJ/Brasil;  
5
Doutorando em Produção vegetal- 

UENF/Campos dos Goytacazes-RJ/Brasil. 

 

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) destaca-se com características desejáveis 

para produção de energia, por ser uma planta rica em fibras e com alta produção de matéria-seca. 

A seleção de genótipos de capim-elefante depende da interação genótipo x corte (ambiente). 

Essa interação ocorre devido à inconsistência da resposta dos genótipos nos mais variados 

ambientes. No entanto, na seleção de genótipos de Pennisetum spp. é esperado que a produção 

de biomassa seja a mais estável possível ao longo das colheitas, apesar da inerente 

estacionalidade de produção a que todas as plantas forrageiras estão sujeitas. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi comparar dois métodos de regressão empregados para avaliar a estabilidade 

fenotípica em genótipos de capim-elefante para produção de biomassa. O experimento foi 

conduzido no Colégio Estadual Agrícola Antônio Sarlo, no município de Campos dos 

Goytacazes – RJ. Avaliou-se a produção de matéria seca (Mg.ha
-1

) de 40 clones de capim-

elefante pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma de Capim-Elefante da Universidade 

Estadual Norte Fluminense, em quatro cortes realizados entre 2009 e 2011 no delineamento em 

blocos casualizados, com três repetições. Foram realizadas as análises de variância para cada 

corte e a análise conjunta, sendo identificada a magnitude da interação genótipo x ambiente. As 

análises de estabilidade utilizadas foram as de regressão de Finlay e Wilkinson e Eberhart e 

Russel. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa GENES. Foram 

observadas diferenças significativas pelo teste F (P< 0,05) e (P<0,01) para produção de matéria 

seca dos genótipos em todos os cortes e na análise de variância conjunta, evidenciando a 

presença de variabilidade genética. Houve diferenças significativas pelo teste F (P< 0,05) para as 

fontes de variação corte e interação clone x corte, comprovando que a resposta dos clones não foi 

à mesma em todos os cortes. Os genótipos Albano, Mercker 86 - México, Taiwan A-121 e 

Guaçu/IZ.2 apresentaram baixa estabilidade (S
2
d ≠0), apesar de apresentarem maiores médias 

para produção de matéria seca. Os genótipos Mercker Pinda México, Mercker Pinda e Cubano 

Pinda altos valores de R
2
 (95,61; 94,57 e 99,09), estabilidade e médias para produção de matéria 

seca nos quatro cortes, ou seja, são desejáveis em programas de melhoramento do capim-elefante 

que visem a seleção de genótipos com alta e estável produção de biomassa. Ao classificar os 

genótipos com base na produção de matéria seca, todos os genótipos foram coincidentes nos dois 

métodos. 
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