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As gramíneas possuem grande importância no cenário agropecuário brasileiro, em virtude de 

constituírem a base da alimentação dos animais dos rebanhos leiteiros e de corte. Assim sendo, o 

capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é considerado uma das mais importantes 

forrageiras tropicais devido sua alta rusticidade, fácil multiplicação, resistência considerável à 

seca e ao frio, bom valor nutricional e boa palatabilidade, além de alta produção de matéria seca. 

O objetivo do trabalho é selecionar genótipos com base em características morfoagronômicas de 

genótipos de capim-elefante para produção de forragem em diferentes épocas do ano. 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. Avaliaram-se 23 genótipos de capim-elefante, sendo 15 híbridos oriundos do cruzamento 

dialelo parcial e oito genitores, em três épocas de cultivo. Utilizou-se delineamento experimental 

de blocos completos casualizados, com três repetições e parcela experimental de uma linha de 

quatro metros.  Avaliaram-se os seguintes caracteres: altura de planta, largura de lâmina, 

diâmetro de colmo, número de perfilho e produtividade de forragem. Realizaram-se análises de 

variância individual e conjunta utilizando o software GENES.  Por meio da análise conjunta 

verificou-se efeito significativo entre os genótipos e entre as épocas de cultivo (P<0,01). Isto 

indica variabilidade entre os genótipos. A ausência de significância para a interação genótipo x 

época para a maioria das variáveis estudadas permite inferir que a resposta dos genótipos foi a 

mesma em todas as épocas. Desta forma, há facilidade no processo de seleção, uma vez que os 

genótipos não tiveram respostas diferenciada frente às variações de épocas de cultivo. Os 

genótipos apresentam variabilidade para a maioria dos caracteres estudados. Há participação dos 

efeitos de ambiente (época de cultivo) na expressão dos genótipos. Os genótipos que se 

destacaram, nas três épocas, foram o genitor Taiwan e os híbridos H10 (Pusa Napier nº 2 x 

Taiwan A-146) e H15 (Porto Rico 534-B x Mercker S.E.A.). 
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