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RESUMO

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é uma gramínea forrageira que possui elevado potencial de produção de biomassa. Durante 
muitos anos, o capim-elefante foi empregado, quase exclusivamente na produção animal, para formação de capineiras, sendo utilizado na forma 
de verde picado e silagem. Com o desenvolvimento da tecnologia de pastejo rotativo e visando a intensificação da produção de leite e carne, 
aumentou-se o interesse pela sua utilização na formação de pastagens. Recentemente, em função do elevado potencial de produção de biomassa 
do capim-elefante, outra utilização tem sido proposta, caracterizada pela sua transformação em carvão. O carvão vegetal produzido do capim-
elefante poderá substituir o carvão artesanal (carvão vegetal do eucalipto) extraído de forma predatória de florestas nativas, ao qual tem 
provocado danos ambientais tais como acelerado assoreamento e consequente morte de diversos rios. O trabalho foi desenvolvido no 
Laboratório de Engenharia Econômica do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro (LEAG/CCTA/UENF), em Campos dos Goytacazes. O plantio do experimento foi realizado no dia 26/04/2010 no Centro Estadual de 
Pesquisas em Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos, localizado em Campos dos Goytacazes, RJ, no município de Campos dos Goytacazes/RJ 
em uma área de 2418m2 (46,5m x 52,0m) contendo três blocos com sub-subparcelas de 3m de comprimento por 3m de largura. Foram utilizados 
os genótipos: Cubano Pinda, Merker Pinda, Merker 86 México, Cameroon Piracicaba, Guaçu IZ2 e Roxo Botucatu. O delineamento estatístico 
experimental utilizado constitui-se de Experimentos Fatoriais em Blocos Causualizados no Modelo de Parcelas Subdivididas, compostos de dois 
fatores, a saber: Fator I (parcelas): Variedades - Genótipos - 6 clones, Fator II (subparcelas): Nitrogênio - 5 níveis (145, 290, 580, 1160 e 2320) 
sendo as adubações realizadas nos dias: 24/08/2011, 15/09/2011, 17/10/2011, 17/11/2011, 09/12/2011, 20/03/2012 e 26/03/2012. A análise da 
regressão foi utilizada como forma de verificar as caracteristicas morfoagronomicas desses seis genotipos mediante a aplicação de adubação 
nitrogenada. O método da análise de regressão pode ser usado para situações em que exista uma relação funcional entre duas variáveis, sendo 
uma considerada dependente de uma ou mais variáveis independentes e a posição dos pontos experimentais em um diagrama de dispersão pode 
sugerir a forma da relação funcional e, neste caso, facilitar a escolha do modelo estatístico a ser usado. Segundo Werkema & Aguiar (1996) de 
uma maneira geral, a análise de regressão pode ser utilizada com vários objetivos, dentre os quais é possível destacar: Descrição, Predição, 
Controle e Estimação. Após a análise de variâncias as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Algumas 
características merecem destaque: a Produção de Matéria Seca da Planta Integral, Produção de Matéria Seca da Ponta, Produção de Matéria Seca 
da Lenha, Percentagem de Matéria Seca da Planta Integral, Percentagem Matéria Seca da Ponta e Percentagem de Matéria Seca da Lenha. As 
análises estatísticas tais como Regressão e ANOVA, demonstraram que a adubação Nitrogenada, em seus diferentes níveis fazem com que haja 
diferença significativa na produção do capim-elefante, demonstrando assim grande viabilidade econômica de seu uso para fins energéticos.
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