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RESUMO 

 

 

Com a crescente elevação nas possibilidades de utilização da biomassa nos mais 

diversos setores da indústria, o presente estudo visa identificar uma alternativa para 

aumentar a produção utilizando, para tanto, o capim elefante (Pennisetum 

purpureum) e sorgo sacarino (Sorghum bicolor L.). Os experimentos foram 

realizados na Fazenda Vitória (4°21'36"S 38°5'17"W) em Beberibe – CE, em uma 

área total de 1.944 m2. A semeadura foi realizada em 36 parcelas de 54 m2, em 

delineamento inteiramente casualizado, sendo 9 tratamentos (genótipos) e 4 

repetições. Foram utilizados seis diferentes genótipos de sorgo sacarino, s_1, s_2, 

s_3, s_4, s_5 e s_6. Fazem parte do estudo, ainda, um híbrido de capim elefante e 

milheto (Pennisetum glaucum), comercialmente conhecido como paraíso, e dois 

tratamentos de capim elefante, Cameroon e Napier. Para o sorgo sacarino, foram 

realizadas três colheitas, a primeira avaliada semanalmente e as demais com 

avaliação única. Para o capim elefante foram realizadas duas colheitas, a primeira 

com intervalo de 186 dias e a segunda com intervalo de 92 dias. Esse intervalo 

possibilitou a comparação da produtividade de biomassa de cada tratamento de 

forma trimestral e semestral. Os resultados observados mostraram que os 

tratamentos de maior destaque de produtividade de biomassa (base seca) foram 

com capim elefante, independente do período. Com base nessas informações, 

concluiu-se que, analisando apenas a produtividade de biomassa, o mais indicado 

dos tratamentos estudados é o capim elefante Napier ou Cameroon. No entanto, 

constatou-se que o sorgo sacarino apresentou grande potencial de produtividade 

com um aditivo, seu mosto pode ser utilizado no processo de fermentação para 

obtenção do etanol. 

 

Palavras-Chave:  Cameroon; Napier; Paraíso; Sorgo Sacarino. 



 

ABSTRACT 

 

 

With the growing increase in the possibilities of using biomass in various industry 

sectors, this study aims to identify an alternative to increase the production of 

biomass using elephant grass (Pennisetum purpureum) or sweet sorghum (Sorghum 

bicolor). The field experiments were carried out at Vitória farm (4°21'36 "S 38°5'17" 

W) on Beberibe, Ceará state, in a total area of 1,944 m2. Trees were planted in 36 

randomized plots of 54 m2 using completely randomized statistical design, with 9 

treatments (genotypes) and 4 replications. It was studied six different genotypes of 

sorghum, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 and s_6. A hybrid of elephant grass with millet 

(Pennisetum glaucum) commercially known as ‘paraíso’ cultivar and two treatments 

of elephant grass, Cameroon and Napier also took part in this study. For sorghum, 3 

harvests were performed, in which the first was evaluated weekly and the others on 

one occasion. The elephant grass had two harvests, the first with an interval of 186 

days and the second with a period of time of 92 days. The difference of days allowed 

the comparison of biomass productivity in each treatment in an interval of three and 

six months. The results showed that the most prominent treatments of biomass 

productivity were those with elephant grass, regardless of the harvest period, if three 

or six months. Based on this information, it was concluded that by analyzing only the 

biomass productivity the most suitable of the treatments studied is the elephant 

grass, Napier or Cameroon that statistically showed no significant difference. 

However, sweet sorghum presented a high productivity when it was used with a 

supplement, in a mixture that can be used in order to produce ethanol. 

 

Keywords:  Cameroon; Napier; Paraíso; Sweet Sorghum. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

 

O possível aumento gradual da temperatura no planeta, a redução das 

reservas de petróleo e, por conseguinte, a elevação nos preços, além do forte apelo 

das Organizações Não Governamentais (ONG), mídias e ambientalistas pelo uso de 

fontes de combustíveis renováveis são fatores que colocam a biomassa em um lugar 

de destaque nas pesquisas relacionadas com energias renováveis. 

A biomassa foi a fonte de energia dominante desde o início das 

civilizações até boa parte do século XIX. Seu papel revelou-se tão importante que, 

em 1850 cerca de 85% de toda a energia utilizada pelo homem tinha como fonte a 

madeira, o carvão e outros produtos de origem vegetal. Além disso, mesmo com o 

elevado aumento do consumo de outras fontes, atualmente cerca de 10% do 

consumo mundial de energia provêm de fontes vegetais (GOLDEMBERG, 2010). 

Como apontado por Nogueira e Lora (2003), biomassa é toda matéria de 

origem vegetal, produzida ou não pelo homem ou por animais, óleos vegetais, 

resíduos agroindustriais, urbanos e combustíveis. Coelho (1982) define biomassa 

como o conjunto de materiais orgânicos, gerados por organismos autótrofos do reino 

vegetal (fitomassa) ou acumulados nos seres heterótrofos do reino animal 

(zoomassa). 

Durante anos a utilização da biomassa foi vista como uma fonte de 

devastação, responsável pelo desmatamento de grandes áreas, e utilizada como 

combustível principalmente em países subdesenvolvidos de forma não sustentável. 

Com a crise do petróleo, em meados dos anos 1970, essa matéria prima se 

transformou em uma alternativa sustentável e renovável, empregada na 

complementação do combustível de origem fóssil (CENBIO, s.d.). 

A seguir apresenta-se um trabalho de caracterização sobre a produção de 

biomassa no estado do Ceará para uso energético. 
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1.1. Potência Instalada de Energia Elétrica  
 

 

A potência instalada de energia elétrica no Brasil é constantemente 

apresentada como um exemplo ao mundo. Como parâmetro, no ano de 2011 88,8% 

do potencial da matriz elétrica brasileira tinha origem renovável, enquanto que a 

média do restante do mundo, em 2009, era de 19,5% (BEN,2012). A fonte hidráulica, 

com aproximadamente 67% da potencia instalada no Sistema Interligado Nacional 

(SIN) aparece como destaque, seguida pelas térmicas (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 – Potência (MW) instalada no SIN dividido por tipo de fonte em dezembro de 2011. 
Fonte: ONS, s.d.; BRASIL. EPE (2012). 
 

Ainda, de acordo com o Gráfico 1, as fontes de Biomassa (BIO), 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e Eólica (EOL), quando somadas, aparecem 

com um potencial de 12%, nuclear 2% e importação 5%. Esse valor de importação 

representa o potencial de energia elétrica que foi negociado entre o Brasil e o 

Paraguai através do acordo referente à hidrelétrica de Itaipu Binacional.  

A expansão da capacidade instalada, especialmente para as fontes 

renováveis, para os próximos anos continua a ser crescente, com um índice de 

participação dentro do Sistema Interligado Nacional (SIN) bastante alto. Estudos 

indicam que em 2021 a capacidade instalada do Brasil será de aproximadamente 

153 GW. No ano de 2011 a biomassa representava 6,5% da potência instalada no 
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SIN. A expectativa para o ano de 2021 é que esse número suba para 7,4% da 

capacidade total (BRASIL. EPE, 2012). 

Coelho (1999) define a cogeração como um processo simultâneo de 

geração de energia térmica e mecânica a partir de uma mesma fonte primária de 

energia. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME) as fontes primárias 

são aquelas providas pela natureza na sua forma direta, como o petróleo, gás 

natural, carvão mineral, resíduos vegetais e animais, energia solar, eólica, etc. 

O crescimento da cogeração, sobretudo nas usinas de cana-de-açúcar, 

teve início em 2004, impulsionado principalmente pelo Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) (BRASIL. MME, s.d.), conforme 

decreto 5025 que propôs aumentar a participação de fontes renováveis no SIN, 

buscando aumentar a segurança no abastecimento de energia e valorizar as 

potências regionais energéticas (BRASIL. MME, s.d.). 

Em 2008, por meio do novo decreto 6353 de 16 de janeiro de 2008, foi 

regulamentada a contratação de energia elétrica proveniente de térmicas: a 

biomassa, por meio do 1º Leilão de Energia Reserva (LER), a eólica, no 2º LER que 

ocorreu simultaneamente ao primeiro. No 3º LER, realizado em 2010, as fontes de 

biomassa, eólica e PCH tiveram participação e foram concorrentes entre si. A 

finalidade destes leilões foi a mesma do PROINFA, aumentar a participação de 

fontes renováveis no SIN e, consequentemente, aumentar a segurança energética. 

O PROINFA e o LER, anteriormente detalhados impulsionaram o 

desenvolvimento tecnológico e a eficiência na queima da biomassa, possibilitando 

assim um maior potencial de geração de energia com um menor uso de combustível. 

Faz-se notar que a biomassa passa a ter um alto valor agregado, quando 

comparado ao valor do passado recente. 

Quando analisadas as projeções de consumo de energia para os 

subsistemas elétricos1, a região Norte do país apresenta o maior índice de 

crescimento. Porém, tal expansão depende, sobretudo, da interligação entre as 

regiões que se encontram isoladas do SIN, fato previsto para acontecer entre 2013 e 

2014.  

                                            
1 O Brasil é dividido em quatro subsistemas elétricos: Sul; Sudeste/Centro Oeste; Nordeste e Norte.  
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Os Sistemas Isolados, localizados principalmente nos estados da região 

amazônica. É importante ressaltar que cerca de apenas 3,4% da capacidade de 

produção de eletricidade do País ainda se encontram fora do SIN (BRASIL. ONS, 

s.d.)   

Quando desconsiderada tal interligação, o crescimento apresentado pelo 

subsistema seria de apenas 4,5%, não sendo, desse modo, o maior em pontos 

percentuais. A Tabela 1 apresenta as informações de projeção de consumo por 

subsistema. 

 

Tabela 1 - Consumo de energia elétrica (GWh) na rede em cada subsistema. 

  
Fonte: BRASIL. EPE, s.d.. 
 

Quando as projeções são realizadas considerando apenas o aumento do 

consumo de energia por região, a expectativa de maior elevação percentual passa a 

ser do subsistema Nordeste, com uma média de 4,7% ao ano. 

 

 

1.2. Demanda energética por combustíveis líquidos 
 

 

No início dos anos 1970, com a crise do petróleo que ocasionou a 

disparada de preços, o governo brasileiro, importador de 70% de todo o consumo 

nacional, viu-se diante de um problema, o de reduzir a importação. Por meio de um 
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programa de larga escala foi criado o Pró-Álcool ou Programa Nacional do Álcool, 

cujo objetivo inicial era de produzir etanol anidro para misturar na gasolina 

(PETROBRAS, s.d.). 

Após o segundo choque do petróleo, a produção de etanol ganhou uma 

maior dimensão. A partir de incentivos governamentais, começou-se a estimular uma 

frota de veículos movida 100% a etanol. O sucesso foi alcançado, chegando, em 

1986, ao ápice de 96% dos veículos comercializados movidos pelo combustível 

renovável. No início da década de 1990, o petróleo retorna os preços a patamares 

razoáveis e novamente se torna atrativo, levando a uma queda acentuada da 

fabricação de veículos movidos a etanol (SIAMIG, s.d.). 

Em 2003, a partir de um novo plano para o etanol, foi lançado o veículo 

flex fuel, que possibilita ao consumidor optar pelo combustível que lhe é mais 

conveniente no momento do abastecimento, podendo alterná-lo indefinidamente 

sem que nenhum dano seja causado ao veículo. O Gráfico 2 apresenta a evolução 

do percentual de licenciamento de veículo por tipos de combustíveis. 

 

 
Gráfico 2 - Licenciamentos dos veículos no Brasil de 2003 a 2013. 
Fontes: ANFAVEA, s.d.; BRASIL. MME, s.d.. 

 

Após o avanço da tecnologia, estamos próximos de produzir e 

comercializar de forma economicamente viável o etanol de lignocelulose ou etanol 

de Segunda Geração (2G), em mais uma busca para elevar o percentual do uso da 

energia limpa e redução do petróleo. O etanol 2G, obtido por meio da quebra das 

cadeias de celulose, hemicelulose e pectina que se desorganizam e facilitam o 
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trabalho das enzimas, aproveita a biomassa para realizar a fermentação e produzir o 

combustível (ROSA; GARCIA, 2009). 

Além do próprio bagaço de cana, que vem sendo estudado em larga 

escala para esta finalidade, o clima brasileiro proporciona diversas outras culturas 

com alta produtividade de biomassa, cujas condições assemelham-se muito às do 

bagaço em uma possível produção do etanol 2G. A produção em conjunto do etanol 

de primeira e segunda geração para os próximos anos, de acordo com estudos 

apresentados no PDE 2021 (ONS, s.d.), chega a 68,3 bilhões de litros por ano em 

2021 (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 - Relação entre oferta e demanda para etanol até 2021. 
Fonte: BRASIL. EPE, s.d. 

 

Um ponto importante deve ser observado com referência ao Gráfico 3. 

Devido a uma sequência de quebras de safra causadas por fatores climáticos e à 

falta de política governamental de longo prazo que desestimula o empresário a 

realizar novos investimentos, o Brasil precisou importar aproximadamente 1,4 

bilhões de litros no ano de 2012, e a expectativa é de que essa importação seja 

reduzida, mas não zerada. 
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Com a contínua busca por fontes de energias renováveis, foi criado no 

Brasil o Programa de Biodiesel, com o objetivo de utilizar terras não aptas à 

implantação de culturas com a finalidade de produzir alimentos, aproveitando o 

grande potencial de expansão, seja através de terras de pastagem mal utilizadas ou 

de novas fronteiras. Além disso, tal medida proporciona ao produtor familiar, 

principalmente do Nordeste, uma fonte rentável para culturas características da 

região. 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) teve de 

2005 a outubro de 2011, a adição de 5,6 bilhões de litros de biodiesel ao diesel 

comum. De 2005 até 2007 a mistura de 2% do biodiesel foi feita de forma voluntária, 

e a partir de 2008 passou a ser obrigatória, com índices crescentes atingindo, em 

janeiro de 2010, a mistura de 5% de biodiesel no diesel comum 

(FECOMBUSTÍVEIS, s.d.). 

A capacidade instalada de processamento de biodiesel no Brasil em 

janeiro de 2013 ficou em 6.724 mil m3. ano-1,  representando, portanto, uma 

produção instalada de 560 mil m3.mês-1, com 56 usinas instaladas em todo o país. A 

região com maior concentração de usinas é o Centro Oeste, com 27 seguido pelo 

Sudeste com 11. Essas regiões foram responsáveis por 46% e 13% 

respectivamente, da produtividade nacional no mesmo mês (BRASIL. MME, s.d.). 

O Gráfico 4 nos apresenta a expectativa da demanda pelo biodiesel até o 

ano 2021, o total de materiais graxos produzidos ao longo deste mesmo período, 

além da capacidade instalada de produção e comercialização do biodiesel em 

dezembro de 2021 (BRASIL. MME, s.d.). 
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Gráfico 4 - Capacidade instalada, demanda de biodiesel e total de óleo e materiais graxos 
produzidos. 
Fonte: BRASIL. EPE, 2012. 

 

Nesse contexto, nota-se que a biomassa vem ganhando grande destaque 

como fonte de energia, seja ela utilizada como fonte de energia elétrica ou como 

combustível líquido. A utilização dessa matéria prima nos diferentes setores da 

indústria nacional indicam o destaque e a importância que a fonte renovável vem 

apresentando para a matriz nacional. É notável que a biomassa está sendo 

considerada, tanto no Brasil quanto no mercado internacional, uma das principais 

alternativas para a diversificação energética e para a redução da utilização de 

combustíveis fósseis (CENBIO, 2001). 

Os exemplos de utilização de biomassa acima citados, além de seu 

possível uso na gaseificação e carvoejamento, demonstram o real potencial da 

elevação na demanda, e ainda uma alta relevância no setor de energia. Com base 

nessa expectativa de crescimento é que se faz o questionamento principal, será que 

as culturas cultivadas tradicionalmente podem suprir a essa elevação da demanda? 

Avaliando o cenário apresentado, e possibilitando um melhor uso agrícola, 
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principalmente no semiárido nordestino, se pensou no uso do capim elefante 

(Pennisetum purpureum) e sorgo sacarino (Sorghum bicolor) como alternativas. 

A provável alta na demanda direciona as pesquisas para culturas com 

características de alto índice de produtividade (t.ha-1) de biomassa (base seca). Os 

tratamentos que foram analisados neste trabalho apresentaram as particularidades 

que as classificam com esse potencial.  

Foi a partir da evidência de um possível aumento de oferta de biomassa 

no mercado que se tomou a decisão de realizar o estudo. A elevação do potencial 

de geração de energia elétrica para suprir o crescimento nacional, combinado com a 

pressão de maior independência frente ao petróleo, com o uso do etanol como fonte 

alternativa de combustível e com potencial comercial do etanol 2G, evidenciam a 

decisão de elevar a oferta da biomassa. 

Esse aumento da oferta é possibilitado principalmente se utilizada regiões 

de novas fronteiras, como o estado do Ceará, com tratamentos que tenham elevado 

desempenho de produtividade (t.ha-1) de biomassa (base seca) e, ainda, apresentem 

uma boa adaptação aos climas mais severos. Nesse contexto, foram selecionados 

dois diferentes tratamentos, um envolvendo o sorgo sacarino e outro com capim 

elefante. 

 

 

1.3. Objetivo 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar, com uma visão agronômica, 

a produtividade de biomassa do capim elefante e do sorgo sacarino no estado do 

Ceará para uso energético. 

Para tal, realizou-se um experimento com a finalidade de avaliar a 

produtividade (t.ha-1) de biomassa (base seca) para os tratamentos de sorgo 

sacarino e capim elefante em duas datas diferentes de corte. Para o sorgo sacarino, 

o planejamento foi para que o primeiro corte fosse realizado com um intervalo de 90 
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dias, contados a partir da data de semeadura e o segundo, também com intervalo de 

90 dias, nesse caso, contados a partir do corte da primeira avaliação. Para o capim 

elefante, o pensamento foi semelhante, alterando apenas o intervalo referente a data 

do primeiro corte, inicialmente planejada para ocorrer com 180 dias de intervalo 

contados a partir da data de semeadura. Para o segundo corte, o intervalo proposto 

foi de 90 dias contando a partir da data do primeiro corte. A diferença no intervalo de 

dias verificado no primeiro corte, envolvendo o sorgo sacarino e o capim elefante, 

possibilitará uma análise da produtividade (t.ha-1) de biomassa (base seca) e o 

comportamento no plantio e no rebrote dos genótipos. Ainda possibilita, no caso do 

capim elefante, identificar o acúmulo de biomassa em intervalo trimestral e 

semestral. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Nesta revisão serão abordadas, as seguintes informações sobre os 

tratamentos: origem e classificação botânica, descrição morfológica, ecofisiologia, 

grupos de cultivares e semeadura. Em seguida, será apresentado o potencial de 

produtividade de biomassa dos tratamentos e comparado com outras fontes de 

biomassa. 

 

 

2.1 Aspectos gerais da produção de capim elefante 

 

 

2.1.1 Origem e classificação botânica 

 

 

O capim elefante (Pennisetum purpureum) é originário do continente 

Africano, mais exatamente da África Tropical com Latitude entre 10ºN e 20ºS 

(RODRIGUES; MONTEIRO; RODRIGUES, 2001). Seu desenvolvimento tem início a 

partir do nível do mar e alcança altitudes de até 2.200 metros, com temperaturas 

variando entre 18 e 30ºC e precipitação de 800 a 4.000 mm (RODRIGUES; 

PEDREIRA; MATTOS2, 1975 apud QUESADA, 2005). 

O histórico da cultura é relativamente novo (BOONMAN, 1993). A primeira 

nota publicada sobre o valor forrageiro desta poácea foi anterior a 1905, após um 

missionário húngaro em Barume, antigo Noroeste da Rodésia, ter enviado material 

vegetativo desta espécie para o Zurich Botanical Gardens, na Suíça. 

Após o reconhecimento como valiosa forragem, o Coronel Napier de 

Bulawayo, Zimbabwe, recomendou o capim elefante como espécie forrageira ao 

Departamento de Agricultura da Rodésia (GONÇALVES; MENEZES3, 1982 apud 

                                            
2 RODRIGUES, L.R. de A.; PEDREIRA, J.V.S.; MATTOS H.B. de. Adaptação ecológica de algumas 
plantas forrageiras. Zootecnia, Nova Odessa, v.13, n.4, p.201-218, 1975. 
3 GONÇALVES, D.A; MENEZES,G. O capim elefante. Zootecnia, Nova Odessa, v.20, n.4, p.229-259. 
1982.  
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CUNHA, 2008). A partir de então, a poácea passou a se espalhar por países com 

características úmidas favoráveis a esse tipo de cultura. No Brasil, a planta foi 

trazida de Cuba, introduzida em 1920 e hoje é encontrada em todas as regiões 

(RODRIGUES; MONTEIRO; RODRIGUES, 2001). 

Sua descrição original data de 1827 (TCACENCO; BOTREL, 1997), mas, 

com o passar dos anos, sofreu algumas modificações. Atualmente, é descrita como: 

espécie Pennisetum purpureum, pertencente à família Poaceae, subfamília 

Panicoideae, tribo Paniceae, gênero Pennisetum L. Rich e espécie P. purpureum, 

Schumacher (STEBBINS; CRAMPTON, 19614 apud LIMA, 2010). 

 

 

2.1.2 Descrição morfológica 

 

 

O capim elefante é uma poácea (gramínea) perene, de hábito de 

crescimento cespitoso, atingindo de 3 a 5 metros de altura, com colmos eretos, 

dispostos em touceira aberta ou não, e que são preenchidos por um parênquima 

suculento, chegando a 2 cm de diâmetro, com entrenós de até 20 cm. Seus rizomas 

são considerados curtos, com inserções sem conformidades, e sua coloração varia 

entre as tonalidades clara e escura do verde, podendo alcançar até 10 cm de largura 

e 110 cm de comprimento. Sua inflorescência é uma panícula primária e terminal, 

com rácemos em forma de espiga, podendo ser solitária ou aparecendo em conjunto 

no mesmo colmo. A panícula tem 15 cm de comprimento, sendo formada por 

espiguetas envolvidas por um tufo de cerdas de tamanhos desiguais e de coloração 

amarelada ou púrpura. Apresenta abundante lançamento de perfilhos aéreos e 

basais, podendo formar densas touceiras, apesar de não cobrirem totalmente o solo 

(DERESZ, 1999). 

 

 

                                            
4  STEBBINS, G. L.; CRAMPTON, B. A suggested. revision of the grass genera of temperate North 
America. 1961. 
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2.1.3 Ecofisiologia 

 

 

O capim elefante é uma espécie com características tropicais. Portanto, 

para se obter o melhor desempenho, é necessário temperatura que varia entre 25 e 

40ºC, podendo a mínima chegar aos 15ºC (SKERMAN; RIVEROS5, 1992 apud 

DALLAGNOL, 2004). A poácea destaca-se principalmente pelo seu potencial de 

produção de matéria seca e seu grande valor nutritivo. Porém, para que essas 

características sejam atingidas, é fundamental que ela seja cultivada em condições 

adequadas (LIMA, 2007). 

Na maioria das regiões produtoras do Brasil, seu cultivo anual concentra-

se no período chuvoso, com um grande crescimento e perda do valor nutritivo 

(DERESZ, 2001). É de claro entendimento que os efeitos causadores da 

estacionalidade são a baixa precipitação e a consequente queda de temperatura 

ocorridas durante o período de inverno (EVANGELISTA; LIMA, 2002). 

Além dos efeitos climáticos acima exemplificados, a planta também 

necessita de outros elementos básicos para atingir seu máximo potencial. A 

diferença de produtividade de massa seca por ha pode ser muito influenciada pela 

qualidade de nutrientes contidos no solo, com principal destaque para o nitrogênio 

(N), que tem rápida resposta no crescimento e ganho de produtividade. Vale 

ressaltar que para o N apresentar o efeito esperado, é necessário que outros 

nutrientes estejam presentes no solo de forma equilibrada (ABREU et al. 2006). 

Sua adaptação se dá em diferentes tipos de solos, com exceção apenas 

daqueles mal drenados ou com risco de inundações. É bastante exigente em relação 

aos nutrientes, apresentando pouca tolerância a solos com baixo pH e alto teor de 

alumínio. Sendo o capim elefante uma poácea de alta eficiência fotossintética, sua 

capacidade de produção de matéria seca é bastante elevada. 

 

 

                                            
5 SKERMAN, P. J. RIVEROS, F. Gramíneas tropicales. Roma: FAO. 1992. 849p. 
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2.1.4 Grupos e cultivares 

 

 

Pereira6 (1993 apud FAVA, 2008) considerou um conjunto de diferenças e 

classificou o capim em cinco grupos distintos de acordo com as características 

apresentadas por cada. Esses grupos são: 

− Grupo Cameroon:  A planta apresenta uma touceira densa, com porte 

ereto, colmos grossos, predominância de perfilhos basais, folhas 

largas, florescimento tardio ou até mesmo ausente. Exemplos de 

cultivares são Cameroon Piracicaba e Capim Cana D’África; 

− Grupo Napier:  Suas touceiras se apresentam quase abertas, colmos 

grossos, folhas largas, florescimento intermediário. Exemplo de 

cultivares são Napier, Mineiro e Turrialba; 

− Grupo Merker:  Seu porte, diferente daqueles acima citados, é baixo, 

colmos finos, folhas finas com tamanho menor e mais numerosas, 

florescimento precoce. Entre os exemplos de cultivares estão Merker, 

Merker comum e Merkeron; 

− Grupo Anão:  Apresenta um tamanho ainda menor (1,5 m) do que os 

cultivares do Grupo Merker com internódios curtos e elevada relação 

folha caule. O representante principal do grupo é o cultivar Mott, 

chamado de “Anão”; 

− Grupo dos híbridos  interespecíficos:  São aqueles cultivares 

resultantes dos cruzamentos entre espécies do gênero Pennisetum. 

Apresenta florescimento precoce, esterilidade, morfologia e 

características intermediárias aos progenitores (milheto e capim 

elefante), como os cultivares pusa gigante Napier, paraíso e banana 

grass. 

Dos grupos apresentados, os híbridos interespecíficos estão se 

destacando na obtenção da qualidade dos cultivares e por permitirem a utilização de 

                                            
6 PEREIRA, A. V. Escolha de variedade de capim elefante. In: Simpósio sobre manejo da pastagem. 
10. Piracicaba. FEALQ. p. 47-62. 1993. 
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sementes para a semeadura. Um dos exemplos de sucesso do grupo híbrido é o 

cultivar paraíso. O híbrido é o cruzamento do capim elefante com o milheto 

(Pennisetum glaucum). O cruzamento das variedades agregou ao Paraíso o alto 

poder nutritivo do milheto com potencial de produtividade de massa seca do capim 

elefante. 

A adaptação de cada uma dos cultivares foi melhor dependendo dos 

fatores climáticos e do objetivo buscado em cada experimento. No Sul, Vatterle e 

Salerno7 (1983 apud FAVA, 2008), estudando 34 cultivares de capim elefante em 

Itajaí-SC, chegaram a conclusão de que os cultivares que melhor se adaptaram, 

tendo em vista a produtividade de biomassa, foram Taiwan A-148, Cameroon, 

Taiwan A-144 e Vruckwona, que apresentaram produtividade de 5.000 kg.ha-1.corte-1 

de matéria seca. 

No Sudeste, Mozzer8 (1979 apud FAVA, 2008) objetivaram sua pesquisa 

na análise do potencial forrageiro de 12 cultivares na cidade de Sete Lagoas – MG, 

em um solo de cerrado. Concluiu-se que o cultivar Mineiro foi o de maior 

produtividade, com 7.233 kg.ha-1.corte-1 de massa de matéria seca. No mesmo 

estado de Minas Gerais, Botrel (2000) verificou a produtividade de 43.195  

kg.ha-1.ano-1 de matéria seca para o cultivar Pioneiro; 31.222 kg.ha-1.ano-1 de 

matéria seca para o cultivar Cameroon e 25.910 kg.ha-1.ano-1 de matéria seca para o 

cultivar Taiwan A-146. 

Em uma análise de 12 cultivares no cerrado da cidade de Lucas do Rio 

Verde, no estado de Mato Grosso, região Centro-Oeste do país, Abreu9 (1995) apud 

Fava (2008) constatou que o cultivar mineiro se destacou, apresentando melhor 

desempenho que os demais. Sua produtividade foi de 2.200 kg.ha-1.corte-1 de 

matéria seca no período de seca. 

                                            
7 VATTERLE, C. P.; SALLERNO, A. R. Competição de 34 cultivares de Pennisetum purpureum com 
Setaria anceps e Panicum maximum. In: REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 
22, 1983, Pelotas. Anais... Pelotas: SBZ, 1983. p.403. 
8 MOZZER, O.; CARVALHO, M. M.; ENRICH, E. S. Competição de cultivares e híbridos de capim 
elefante para formação de capineiras em solos de cerrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v.5, n.2, p.395-403, 1979. 
9 ABREU, J. G. de; CORTES, N. de A. Competição de cultivares de capim elefante no médio-norte de 
Mato Grosso. In: Reunião especial da sociedade brasileira para progresso da ciência, 2., 1995, 
Cuiabá. Anais... Cuiabá: SBPC, 1995. p.26. 
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No Nordeste brasileiro, Santana, Pereira e Ruiz (1994) compararam 

diferentes cultivares no sul do estado da Bahia e constatou que o Napier mineiro e o 

Cameroon foram os que apresentaram maior produtividade, com resultados de 

20.000 kg.ha-1.corte-1 de matéria seca. 

Por fim, na região Norte, Gonçalves10 (1979 apud FAVA, 2008) analisou 

16 cultivares em um solo que apresentava baixa fertilidade, e chegou a conclusão de 

que os cultivares Napier, Taiwan A-146, Taiwan A-148 e Porto Rico foram os que 

melhor apresentaram os resultados, com respectivamente 6.000, 6.000, 5.600 e 

5.400 kg.ha-1.corte-1 de matéria seca. 

 

 

2.1.5 Plantio 

 

 

Práticas adequadas de manejo são fundamentais para que a 

produtividade fique no nível esperado. Por meio de técnicas bem sucedidas, o ganho 

de biomassa pode ser potencializado, apresentando resultados acima da média. 

Uma das primeiras medidas a ser tomada é escolher o solo onde será 

plantada a cultura. Como já mencionado no item 2.1.3, é preciso evitar solos com 

possibilidades de risco de inundação. De acordo com Deresz11 (1994) apud Flores 

(2009), áreas com declives entre 25 e 30% também não são aconselháveis, visto 

que a mecanização fica prejudicada. Como o capim elefante apresenta um 

crescimento cespitoso, a declividade ainda pode oferecer o risco de erosão 

deixando, quando recém plantado, o solo desprotegido. 

O preparo do solo é feito por meio de uma grade aradora que oferece ao 

capim uma facilidade adicional na condição de brota. A qualidade do solo e os 

nutrientes ali presentes devem ser analisados e complementados com adubação, 

para que as necessidades da cultura sejam supridas. Uma atenção especial deve 

                                            
10 GONÇALVES, C. A.; SIMÃO NETO, M.; VEIGA, J.B. da. Comparação de cultivares e híbridos de 
capim elefante. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.14, n.4, p.359-364, 1979. 
11 DERESZ, F. Manejo de pastagem de capim elefante para a produção de leite e carne. In: 
SIMPÓSIO SOBRE CAPIM ELEFANTE, 2, 1994, Juiz de Fora. Anais... Coronel Pacheco: 
EMBRAPACNPGL, 1994. p.116-137. 
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ser dedicada durante a adubação de plantio, aplicando fósforo e parte do potássio. 

O restante da adubação potássica e nitrogenada devem ser aplicados em adubação 

de cobertura após cada corte (GOMIDE12, 1994 apud FAVA, 2008). 

Tendo em vista que plantas daninhas são encontradas em todos os solos 

utilizados para o plantio do capim elefante, a utilização da grade aradora também 

auxilia na sua eliminação e, em casos mais extremos, é necessário a aplicação de 

herbicidas para evitar a competição de espécies que prejudicam a produtividade da 

cultura (MARTINS; FONSECA13, 1994 apud LOPES, 2004). 

O plantio do capim elefante é recomendado mais precisamente no início 

do período chuvoso, com uma distribuição de 4 toneladas (t) de mudas por hectare, 

podendo variar conforme o cultivo utilizado e o espaçamento entre as mudas 

(EVANGELISTA; LIMA, 2002). Essas, por sua vez, são constituídas de plantas 

inteiras, com um período superior a 100 dias de plantio, e que apresentam gemas 

laterais maduras e sem qualquer indício de brotação. A profundidade dos sulcos 

pode variar de 10 a 15 cm, colocando na posição pé com ponta e um espaçamento 

entre as linhas de 0,8 a 1,0 m. 

 

                                            
12 GOMIDE, J. A.; GOMIDE, J. A. Formação e utilização de capineiras de capim elefante. In: 
CARVALHO, M. M.; ALVIM, M. J.; XAVIER, D. F.; CARVALHO, L. de A. (Ed.). Capim elefante: 
produção e utilização. Coronel Pacheco: EMBRAPA-CNPGL, 1994. p. 81-115. 
13 MARTINS, C. E.; FONSECA, D.M. Manejo de solo e adubação de pastagem de capim elefante. In: 
SIMPÓSIO SOBRE O CAPIM ELEFANTE, 2, Juiz de Fora, 1994. Anais... Coronel Pacheco: 
Embrapa-Gado de Leite, 1994, p. 82-115. 
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2.2 Aspectos gerais da produção de sorgo sacarino 

 

 

2.2.1 Origem e classificação botânica 

 

 

O sorgo pertence a família Poaceae, gênero Sorghum, e a espécie 

cultivada comercialmente é o Sorghum bicolor (L.) Moench. Estudos indicam que 

sua origem se deu em regiões de clima tropical, em especial na África. A espécie 

não suporta temperaturas abaixo de 20º e, por esse motivo, seu cultivo no Brasil se 

concentra em regiões com registros climáticos superiores a essa temperatura. 

Apesar disso, o sorgo vem sendo cultivado em latitudes de até 45º ao norte ou 45º 

ao sul, graças a pesquisas e adaptações de novas espécies feitas ao longo dos 

últimos anos (RIBAS, 2010). 

Durante a primeira década do século XX, o sorgo foi muito utilizado nos 

EUA com o objetivo de produção de xarope e melaço. Atualmente, a cultura 

representa um dos principais cereais cultivados no mundo, destacando-se em 

regiões com temperatura alta e pouca precipitação (GUIMARÃES, 1996). 

No ano de 2009, a produção mundial do cereal foi de 59 milhões de 

toneladas, com uma área total cultivada de aproximadamente 40 milhões de ha, o 

que nos conduz a uma produção de 1,4 t.ha-1. Os maiores produtores mundiais são 

EUA, Índia, México, Nigéria, Sudão, Etiópia, Austrália e Brasil (FAO, 2011). 

 

 

2.2.2 Descrição morfológica 

 

 

Sorgo sacarino é o nome dado às plantas Sorghum bicolor que, dentre 

outras características, apresenta uma alta produção de massa de matéria seca 

verde com um porte de altura elevado e colmos ricos em açúcares fermentáveis. 

Plantas de sorgo que apresentam um alto teor de umidade nos colmos e um Brix 
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acima de 8 são chamados de sorgo sacarino (NAN; BEST; CARVALHO NETO, 

199414 apud SOUZA, 2011a). 

O sorgo sacarino é uma poácea de ciclo rápido, com duração que pode 

variar de 60 a 130 dias, e pertence ao grupo de plantas C4, que apresenta uma 

grande eficiência na utilização da luz solar por meio da fotossíntese e que é afetada 

pela quantidade de luz ativa interceptada pela estrutura do dossel e pela distribuição 

ao longo do dossel (MAGALHÃES; DURÃES, 2003). 

 

 

2.2.3 Ecofisiologia 

 

 

O sorgo, em seus diferentes tipos, é uma espécie que tem bastante 

facilidade na adaptação em ambientes extremos, especialmente quando tratamos de 

temperatura e umidade do solo. Devido à origem tropical, as regiões que 

proporcionam condições de produtividade, segundo Magalhães e Durães (2003), 

são aquelas que apresentam temperaturas superiores a 21ºC. 

A temperatura ótima para o crescimento está entre 33 e 34ºC, sendo que 

abaixo de 16ºC sua produtividade apresenta queda. Para uma boa produtividade de 

grãos, o sorgo requer uma quantidade de 25 mm de chuva após o plantio, 250 mm 

durante a fase de crescimento e de 25 a 50 mm na maturidade. Apresenta, ainda, 

uma relação entre a resistência ao calor e a falta de água, e outra entre a resistência 

à seca e aos teores de alumínio no solo. Em função de sua menor necessidade de 

água, o sorgo encontra-se um passo a frente de outros grãos. Por exemplo, 

enquanto o milho precisa de 370 kg de água para a produção de 1 kg de massa de 

matéria seca e o trigo, de 500 kg para a mesma relação, o sorgo sacarino necessita 

apenas de 330 kg para produzir 1kg de massa de matéria seca (EMBRAPA, 2003). 

                                            
14 NAN, L.; BEST, G.; CARVALHO NETO, C. C. Integrated energy systems in China : the cold 
Northeastern region experience. Rome: FAO, 1994. 
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Como citado por Teixeira, Jardine e Zarone (1999), a radiação global tem 

uma forte influência na produtividade e no teor de açúcares nos colmos das plantas. 

Ainda em relação à produtividade de açúcar (em função do teor de açúcar no 

colmo), o aumento do BRIX está fortemente relacionado à qualidade da adubação e, 

concomitantemente, à fertilidade do solo (KUMAR, 2008). 

Na década de 1970, o Brasil, estimulado pelo programa Pro-Álcool, iniciou 

pesquisas sobre a produção de etanol utilizando o sorgo sacarino. Os resultados 

apresentados na época foram bastante interessantes. Contudo, com o fim do 

programa, as pesquisas voltaram-se à produção da cultivar forrageira. Atualmente, 

devido ao grande sucesso, os cultivares continuam sendo utilizados comercialmente 

como sorgo sacarino e sorgo forrageiro (EMBRAPA, 1982). 

Com o aumento do consumo de etanol a partir da entrada dos carros flex 

fuel, as pesquisas para o aumento de açúcar nos colmos foram retomadas. A 

EMBRAPA, em 2011, na unidade experimental de Janaúba – MG, demonstrou uma 

ampla variabilidade que resultou em uma produção de massa de matéria verde 

variando entre 25,81 e 71,05 t.ha-1 e teor de sólidos solúveis de 8,7 a 21,7ºBrix 

(SOUZA, 2011b). 

 

 

2.2.4 Grupos de cultivares 

 

 

A escolha do cultivar é um ponto primordial para que se tenha um sistema 

com uma produção eficiente. Para uma melhor opção de cultivo, diversos fatores 

devem ser levados em consideração. A análise de solo e clima é importante para 

determinar qual cultivar se adapta melhor às condições e, consequentemente, 

apresenta melhor produtividade. Ademais, é preciso saber qual é a finalidade do 

plantio, a produção de grãos, a produção de forragem, as panículas com formato 

específico ou o alto teor de açúcares no colmo. 

Para o objetivo de produção de grãos, o sorgo granífero é o que 

apresenta as melhores características. Seu porte de 1,0 a 1,6 m e sua produção de 
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massa residual permitem um potencial de produção de grãos superior a 10 t.ha-1. No 

entanto, como as condições não são as ideais, a produtividade média das culturas 

no Brasil é de 2,4 t.ha-1. Com novas tecnologias e um melhor cultivar para cada 

região, a tendência é que essa média aumente (EMBRAPA, 2008a). 

O sorgo forrageiro é indicado para produtores que querem usá-lo como 

forragem a fim de silagem ou pastagem para animais. De acordo com Rodrigues, 

Monteiro, Rodrigues (2001), a disponibilidade de água e nutrientes no solo são 

determinantes para uma ótima produção. No caso do Sorgo Forrageiro, a densidade 

ótima recomendada fica entre 100 e 200 mil plantas por hectare. A vantagem de se 

fazer silagem com o sorgo, ao invés do milho, está relacionada ao menor custo de 

produção e à maior produtividade (EMBRAPA, 2008a). 

O sorgo vassoura apresenta uma importância regionalizada, sendo o Rio 

Grande do Sul um dos destaques. Sua panícula, que origina a palha, é utilizada para 

a confecção da “vassoura de sorgo”, conhecida no estado de São Paulo como 

“vassoura caipira”. Segundo produtores da região de Tietê, SP, são cultivadas de 8 a 

12 plantas por metro linear com uma produtividade que varia de 500 a 900 kg.ha-1 de 

palha seca (FOLTRAN, 2012). 

O sorgo sacarino apresenta colmos com altos teores de açúcares 

fermentáveis, e possibilita que seja cultivado inclusive em áreas de reforma de 

canaviais. Trata-se de uma espécie de ciclo curto, aproximadamente 120 dias, 

totalmente mecanizável, propagada por sementes, tratos culturais e colheita, alta 

produtividade de biomassa de matéria verde, valores entre 60 e 80 t.ha-1, e altos 

rendimentos de etanol, de 3.000 a 6.000 L.ha-1. Seu bagaço pode ser utilizado, 

ainda, como fonte de energia por meio da queima em caldeiras, gerando vapor e 

eletricidade. Por esses motivos, o sorgo sacarino está anualmente apresentando 

crescimento de área plantada, com grande destaque para propriedades 

pertencentes às indústrias sucroalcooleiras (MAGALHÃES; DURÃES, 2003). 

Com relação aos resultados médios obtidos de matéria seca em regiões 

do semiárido Nordestino, (TABOSA, et al. 2010)  apresentaram resultados com 

diferentes variedades, todas elas apresentando resultados de produtividade de 

biomassa (base seca) superiores a 10 t/ha. No experimento, em que se detalha o 
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estudo, as variedades SF 15 e 467-4-2, apresentaram uma produtividade de 

biomassa seca com 27 e 24 t/ha, respectivamente.  

 

 

2.2.5 Semeadura 

 

 

Para que se tenha uma cultura que apresente seu real potencial genético 

de produção, as técnicas de manejo e preparo do solo são fundamentais para que 

seu sistema seja capaz de proporcionar rendimentos esperados, com diferentes 

condições de níveis tecnológicos sustentáveis (EMBRAPA, 2008b). 

O sucesso de germinação e, consequentemente, a produtividade de 

qualquer cultura está fundamentalmente ligada à metodologia de semeadura. Para o 

sorgo sacarino, o solo deve ser bem preparado, tanto para o processo convencional, 

quanto para a semeadura direta. Qualquer que seja a opção de semeadura, deve-se 

dedicar atenção especial à correção da acidez e do alumínio tóxico, assim como ao 

controle de plantas daninhas e insetos-praga no solo (EMBRAPA, 2008b). 

Para o preparo do solo, é aconselhável o uso de uma subsolagem, 

quando há compactação na superfície, seguida de uma aração e, por fim, uma grade 

niveladora possibilitando uma condição favorável ao plantio. Para situações em que 

o sorgo sacarino venha a substituir uma cultura existente, como pode acontecer com 

canaviais ou áreas de pastagens, é recomendado métodos químicos antes do início 

dos preparos acima mencionados (EMBRAPA, 2008b). 

A semente de sorgo, por ser pequena e com uma reserva bastante 

limitada, apresenta dificuldades no processo de germinação. Em função disso, é 

necessário que se dê uma atenção redobrada à profundidade das sementes, que 

deve ser adequada e uniforme e ter uma boa aderência ao solo. É recomendado que 

a semeadura seja realizada com uma profundidade de 3 e 5 cm e que o fertilizante 

seja depositado de 8 a 10 cm de profundidade (EMBRAPA, 2008b). 

Em função da baixa reserva contida nas sementes e das poucas 

pesquisas relacionadas à densidade realizadas até o momento, recomenda-se, para 
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o semeio de verão de cultivares, com baixo perfilhamento  densidades de 120.000 a 

130.000 plantas.ha-1. No entanto, para as cultivares que perfilam mais, é 

recomendado o uso de 110.000 plantas.ha-1. Em todos os casos é recomendado 

sempre seguir as indicações de densidades fornecidas pela empresa sementeira 

(EMBRAPA, 2008b). 

Uma vez definida a densidade de semeadura, é o momento de escolher 

qual o melhor arranjo, parte fundamental para o sucesso da cultura. A escolha de 

densidade é fundamental para o sucesso do empreendimento, uma vez que a 

interceptação da radiação solar é fator determinante para o rendimento. A distância 

entre as linhas vai depender de qual mecanismo de colheita será adotado. Estudos 

comparativos entre os espaçamentos 0,5; 0,7; 0.9 e 1,10 m indicaram um 

incremento na produção de biomassa de matéria verde em espaçamento entre 

linhas menor (EMBRAPA, 2012). 



37 

 

3 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 Localização e características regionais 

 

 

O presente experimento foi conduzido na Fazenda Vitória (4°24'08"S 

38°12'02"W), localizada na cidade de Beberibe, estado do Ceará, com o objetivo de 

avaliar quais dos tratamentos participantes deste estudo apresentaram melhor 

adaptação ao clima e solo da região na produção de biomassa (base seca) por 

hectare. Esse estudo foi iniciado com o plantio dos tratamentos de capim elefante e 

sorgo sacarino no dia 10 de abril de 2012. Foram conduzidos em um Solo Arenoso, 

localmente chamado de Solo Arisco. Essa nomenclatura se refere à pouca absorção 

de água em períodos de chuva. As características climatológicas da região indicam 

uma forte dominância do clima quente e seco, com ventos fortes ao longo do dia e 

chuvas apenas no período de verão. A Figura 1 apresenta a localização da cidade 

no mapa. 

 
Figura 1 - Localização da cidade de Beberibe no estado do Ceará. 
Fonte: GOOGLE MAPS BRASIL, 2013a. 
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Com a finalidade de detalhar mais a região do estudo, a Figura 2 

apresenta a localização exata da Fazenda Vitória, em destaque no quadrante 

amarelo no município de Beberibe, CE. 

 
Figura 2 - Localização da fazenda Vitória. Beberibe, CE. 
Fonte: GOOGLE MAPS BRASIL, 2013b. 

 

 

3.2 Tratamentos e delineamento experimental 

 

 

3.2.1 Tratamentos 

 

 

O experimento foi constituído em seis tratamentos de sorgo sacarino, 1 

tratamento contendo uma mistura de híbrido capim elefante com milheto, que 

possibilita o plantio através de semeadura, e 2 tratamentos de capim elefante, 

selecionados na região e multiplicados na fazenda Vitória. A escolha desses 

tratamentos de capim elefante regional foi feita por apresentarem resultados de 

destaque na produtividade de biomassa em pesquisas anteriores. Para cada um dos 

9 tratamentos, foram realizadas quatro repetições. 
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Os tratamentos de sorgo sacarino foram escolhidos por possibilitarem 

uma produtividade de biomassa elevada em um ciclo curto e, ainda, por 

apresentarem colmos ricos em sacarose, podendo ser utilizado como matéria-prima 

em indústrias sucroalcooleiras para a fabricação do etanol. 

A escolha do capim elefante deu-se, principalmente, por ser uma planta 

rústica com alta produtividade de biomassa e que tem, em todas as etapas, a 

possibilidade de mecanização. Na Tabela 2 estão especificados cada um dos 

tratamentos. 

 

Tabela 2 – Descrição dos tratamentos utilizados no presente estudo. Fazenda 

Vitória. Beberibe, CE, (2013). 

Tratamento  Cultivar Espécie  

1 s_1 Sorghum bicolor L. (sacarino) 

2 s_2 Sorghum bicolor L. (sacarino) 

3 s_3 Sorghum bicolor L. (sacarino) 

4 s_4 Sorghum bicolor L. (sacarino) 

5 s_5 Sorghum bicolor L. (sacarino) 

6 s_6 Sorghum bicolor L. (sacarino) 

7 Paraíso Pennisetum purpureum  x Pennisetum glaucum 

8 Cameroon Pennisetum purpureum 

9 Napier Pennisetum purpureum 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 



40 

 

3.2.2 Delineamento experimental 

 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado contemplando 

9 tratamentos com 4 repetições (as repetições foram identificadas pelas letras A, B, 

C e D), resultando em um total de 36 parcelas. Cada parcela apresenta área de 54 

m2 (9 x 6m),  totalizando uma área experimental de 1.944 m2. As quatro repetições 

dos nove tratamentos foram distribuídas de forma aleatória na área de modo a 

minimizar proximidades (Figura 3). 

 
Figura 3 - Parcelas distribuídas na área experimental. Delineamento inteiramente casualizado 
contemplando 9 tratamentos e 4 repetições (A, B, C e D). Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

As parcelas de sorgo sacarino foram constituídas de 13 linhas com 6 m 

de comprimento e espaçamento de 0,70 m, como orientado pela empresa 

fornecedora das sementes. Com a finalidade minimizar efeitos não desejados de 

tratamentos vizinhos, foram adotados intervalos de 0,30 m nas bordaduras. A 

profundidade de semeadura, também seguindo a orientação da empresa, foi de 

aproximadamente 1,5 cm. 

Para o capim elefante, o plantio foi realizado utilizando-se, em cada um 

dos blocos, seis linhas com comprimento de 6 m e com espaçamento de 1,50 m 

2A 4D 3A 1C 2D 7A

5D 9B 5C 6B 8B 9D

9A 1B 7B 3B 1D 2B

1A 6A 3D 8A 4C 6C

8D 9C 3C 2c 5A 6D

7D 5B 4B 8C 4A 7C 6 m

9 m

Carreador

Linha do Aspersor

Viveiro de Mudas

36 m

54 m
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entre elas. Nas bordaduras, deixou-se 0,75 m para evitar ocorrências indesejadas 

provenientes dos tratamentos vizinhos. A profundidade do plantio variou 

dependendo do tratamento. Para aquele em que se empregou o híbrido paraíso, a 

profundidade aproximada foi a mesma do sorgo sacarino, 1,50 cm. Já para os 

tratamentos que utilizavam Cameroon e Napier, optou-se por profundidades de 

aproximadamente 10 cm. Em todos os tratamentos, os plantios foram realizados 

manualmente e, por esse motivo, é citada apenas uma aproximação da 

profundidade. 

A densidade de cada tratamento de sorgo sacarino também foi feita 

conforme orientação da empresa fornecedora de sementes. A densidade foi de 120 

mil plantas por hectare. Para o tratamento que utilizou o híbrido paraíso, a empresa 

recomendou o emprego de 5 kg.ha-1 SPV (Sementes Puras Viáveis). Já para os 

tratamentos de Cameroon e Napier, optou-se por 160 gemas por hectare. 

 

 

3.3 Preparo do solo 

 

 

Os tratamentos que compõem este estudo tiveram o solo preparado 

exatamente da mesma forma. Primeiro, utilizou-se um arado para que fossem 

eliminadas plantas daninhas existentes na área do experimento, visto que elas 

influenciam negativamente na produtividade de biomassa e podem distorcer as 

análises. Após o arado, foi utilizada uma grade niveladora para que os tratamentos 

tivessem as condições ideais para ótima produtividade. A Figura 4 - Área do 

experimento sendo preparada com grade niveladora. mostra o momento em que a área 

estava sendo preparada com a grade niveladora. 



42 

 

 
Figura 4 - Área do experimento sendo preparada com grade niveladora. Fazenda Vitória. Beberibe, 
CE. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

3.3.1 Análise de solo 

 

 

Com o intuito de reduzir possíveis perdas de produtividade, foram 

coletadas amostras do solo e realizadas as análises físicas, químicas e de macro e 

micro nutrientes. Por se tratar de uma área de tamanho reduzido, foram coletadas 

apenas amostras com alternância de profundidades. A primeira com profundidade 

de até 20 cm e a segunda com profundidade de 20 a 40 cm. Os resultados obtidos 

estão detalhados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Análise de solo das áreas em que foram realizados os experimentos. 

Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

3.3.2 Adubação 

 

 

Com o propósito de elevar a produtividade de biomassa, foram aplicados 

na adubação de formação, para todos os tratamentos, a seguinte composição:  

1.250 kg.ha-1 de (NH4)2SO4 (Sulfato de Amônio), 400 kg.ha-1 de MAP (Fosfato 

Monoamônio) e 185 kg.ha-1 de KCl (Cloreto de Potássio) e 50 kg.ha-1 de FTE BR15 

(Fonte de micronutrientes). 

Passados 35 dias da data do plantio, no dia 15 de maio, foi realizada a 

primeira adubação de cobertura, composta de 550.kg.ha-1 de sulfato de amônia e 50 

kg.ha-1 de KCl. Depois de 41 dias a partir da data da aplicação da primeira adubação 

de cobertura, no dia 25 de junho, foi realizada a segunda adubação, com a 

composição exatamente igual à da primeira. 

Para os tratamentos 1 a 6, referentes ao sorgo sacarino, no dia 20 de 

agosto foi aplicada a primeira adubação de reposição, que se fez necessária devido 

à primeira coleta de amostras, realizada no mesmo dia. Sua composição foi 

exatamente a mesma mencionada na adubação de formação. 

Perfil pH P K Ca Mg H+Al Al Soma CTC Sat. Sat. S
cm CaCl2 M.O resina Bases Bases Al SO4

g dm-3 mg dm-3 V% m% mg dm-3
0-20 4,5 6 3 0,3 5 2 16 2 7 23 31 22 3
20-40 4,2 4 1 0,3 3 1 15 2 4 19 22 32 3

-------------------------------  mmolc dm-3  ------ -------------------------

Perfil Cu Fe Zn Mn B
cm (água quente)

0-20 0,1 16 0,5 3,2 0,24
20-40 0,1 21 0,3 1,0 0,19

--------------------  DTPA -------------------- 
--------------------------  mg/dm3  --------------- -----------

Perfil Argila Silte Areia Total Areia Grossa Areia Fina
cm <0,002mm 0,053-0,002mm 2,00-0,210mm 0,210-0,053mm
0-20 71 9 920 780 140

20-40 70 10 920 760 160
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Uma nova adubação de reposição foi realizada e aplicada em todos os 

tratamentos pertencentes ao estudo. Fez-se uma segunda adubação de reposição, 

aplicada no dia 26 de outubro, após a coleta das amostras no segundo corte dos 

tratamentos de sorgo sacarino e o primeiro corte dos tratamentos de capim elefante. 

A aplicação ocorreu no mesmo dia em que foram realizados os cortes. A 

composição foi a mesma da adubação de formação. 

 

 

3.4 Irrigação 

 

 

Os tratamentos envolvendo sorgo sacarino e capim elefante foram 

irrigados com apenas uma lâmina. Como o capim elefante é a planta que apresenta 

maior pegada hídrica, optou-se por utilizar a lâmina dos tratamentos de capim 

elefante. Assim, o sorgo sacarino recebeu durante o presente estudo um volume de 

água superior ao que de fato é necessário. Para todas as colheitas de análises que 

envolveram o estudo, a lâmina foi mantida inalterada. O sistema de irrigação 

instalado e utilizado durante o experimento foi de aspersão15.  Com base na 

evapotranspiração de referência (ETo, mm.dia-1), calculada a partir de dados 

meteorológicos colhidos dentro da fazenda por meio da estação de meteorologia 

que lá se encontra instalada, foram corrigidos  pelo coeficiente da cultura (Kc) 

variando entre 0,1 a 1,4 conforme o crescimento das plantas. Lembrando que todos 

os parâmetros utilizados foram do capim elefante. 

 

 

  

                                            
15 Irrigação por Aspersão: A aplicação se da através do lançamento, por um aspersor, da água de 

maneira uniforme umidificando toda a área da cultura. 
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3.5 Dados meteorológicos 

 

 

O entendimento e a análise do comportamento meteorológico são fatores 

fundamentais para que a produtividade esperada seja atingida. Com o intuito de 

obter informações com a máxima precisão, instalou-se uma estação meteorológica 

na Fazenda Vitória, vizinho ao local em que foi realizado o estudo. A Figura 5 mostra 

a estação devidamente instalada, e ao fundo o viveiro de mudas de capim elefante 

de onde foram retiradas as amostras para o plantio. 

 

 
Figura 5 - Estação meteorológica. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Como já era conhecido, o clima regional é bastante quente, apresentando 

temperaturas com poucas variações e uma alta umidade ao longo do ano. O Gráfico 

5 apresenta as médias de temperatura e umidade em cada um dos meses ao longo 

do histórico de medição da central meteorológica instalada na Fazenda. O início das 

medições ocorreu em agosto de 2011 e terminou em 22 de janeiro de 2013, data da 

última coleta de amostras dos tratamentos. As informações médias que serão 

apresentadas de temperatura (T), umidade relativa (UR), velocidade do vento (V) 
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nos gráficos que seguem foram calculadas com base em dados coletados da 

estação a cada 30 minutos. 

 

 
Gráfico 5 – Média diária da temperatura (T, oC) e da umidade relativa (UR, %) do ar no intervalo de 
Agosto de 2011 a Janeiro de 2013. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Além das altas umidades e temperaturas ao longo do ano, a região 

apresentou uma característica de baixa pluviosidade, como também era esperado, o 

que justifica a utilização do sistema de irrigação. O Gráfico 6 apresenta a variação 

da temperatura média (oC) e a precipitação pluvial (mm) total ao longo dos meses. 

 

 
Gráfico 6 - Precipitação pluvial total (P, mm) e temperatura média (T, oC) no período de Agosto de 
2011 a Janeiro de 2013. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Com os valores apresentados (Gráfico 6) nota-se que, com exceção do 

mês de fevereiro de 2012, todos os demais apresentaram valores de precipitação 

pluvial ao longo do ano bastante reduzidos, sendo que em alguns meses não foram 

registrados eventos chuvosos. É possível encontrar no anexo I a média histórica 

mensal de pluviosidade na região de Jan. 1932 a Dez. 1983 e de Jan. 1999 a Dez. 

2009. Os valores de velocidade do vento também foram medidos, o que possibilitou 

a determinação do horário mais adequado para a realização da irrigação. O Gráfico 

7 mostra a velocidade do vento (m.s-1) ao longo do dia. 

 

 
Gráfico 7 - Velocidade média do vento (v, m.s-1), entre Agosto de 2011 e Janeiro de 2013, em função 
das horas do dia (h). 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Em função da alta constância na velocidade do vento (m.s-1) ao longo do 

dia, optou-se pela irrigação noturna, com a finalidade de atingir todo o horizonte dos 

tratamentos com a menor resistência. Outra vantagem da irrigação noturna está 

relacionada ao preço da energia. Devido à baixa demanda, das 21h30min até às 

06:00h o valor da energia passa a ser reduzido em até 73%, de acordo com o 

informe da distribuidora de energia local (COELCE, 2013).  
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3.6 Produção de biomassa 

 

 

A produtividade de biomassa foi analisada separadamente em cada um 

dos tratamentos estudados. O estudo individualizado possibilitou uma análise 

precisa da produtividade de biomassa. As amostras foram coletadas durante 

intervalos trimestrais e semestrais, em diferentes cortes e avaliações. As 

características das colheitas e amostras de produtividade serão detalhadas a seguir. 

 

 

3.6.1 Sorgo Sacarino 

 

 

Para avaliar a produtividade de biomassa nos tratamentos que 

envolveram o sorgo sacarino, foram realizadas três colheitas, em datas distintas, ao 

longo de todo o período que sucedeu o experimento. Durante o primeiro corte, foram 

colhidas 5 amostras, sendo a primeira no dia 06 de julho de 2012, 87 dias após a 

semeadura. As demais colheitas ocorreram nos dias 12 e 19 do mesmo mês, a 

quarta ocorreu no dia 02 de agosto de 2012. Por fim a quinta colheita ocorreu com 

121 dias após a data da semeadura, no dia 09 de agosto de 2012. 

Para as colheitas dos tratamentos seguintes (2 e 3), que envolveram 

sorgo sacarino, foram coletadas amostras únicas para cada uma das análises. Para 

as amostras pertencentes à segunda análise, o intervalo até a colheita foi de 96 

dias. Depois de realizado o segundo corte, todos os tratamentos foram padronizados 

(inclusive aqueles tratamentos com capim elefante). O período entre essa 

padronização e o terceiro corte foi de 92 dias. Para que se tenha um melhor 

entendimento do período em que foram realizados os cortes, foi criada a linha do 

tempo, conforme Figura 6. 
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Figura 6 – Cronograma de atividades referentes aos períodos de plantio, cortes e avaliações de 
tratamentos que envolveram sorgo sacarino ao longo do experimento. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Para a seleção das amostras do primeiro corte, com avaliações semanais, 

foram recolhidas duas linhas, com 5 m de comprimento. As plantas localizadas nas 

bordaduras, primeira linha das extremidades, foram eliminadas, assim como aquelas 

localizadas nos primeiros 0,3 m de cada linha. Para os dois demais cortes, as 

amostras foram coletadas de 5 linhas, excluídas as de bordadura, com 4 m de 

comprimento, eliminando, assim, 1 m em cada um dos lados das linhas. 

Nas quatro repetições dos seis tratamentos, foram selecionadas três 

plantas inteiras e levadas até o picador estacionário, localizado nas instalações da 

fazenda. Após o processo, as amostras foram pesadas separadamente em uma 

balança de precisão. Em seguida foram colocadas em uma mufla vertical, durante 

um período que variou entre 72 e 96 horas, com temperatura de 62ºC. No final, as 

amostras foram novamente pesadas e comparadas. Para todas as análises de sorgo 

sacarino, foram consideradas as produtividades de biomassa da panícula e dos 

colmos. Porém, vale ressaltar que a panícula, devido às sementes, não passava 

pelo picador estacionário. Toda a sequência da explicação é mostrada na Figura 7. 
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Figura 7 – Processo de seleção das amostras, picador, pesagem de precisão e mufla vertical para 
secagem da biomassa. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

3.6.2 Capim elefante 

 

 

Para avaliar a produtividade de biomassa do capim elefante, foram 

realizados dois cortes ao longo do experimento, diferente do ocorrido com o sorgo 

sacarino, que passou por três. O primeiro corte, ocorrido em 20 de outubro de 2012, 

186 dias após o plantio, possibilitou avaliar a produtividade de biomassa durante 

seis meses. O segundo corte ocorreu no dia 22 de janeiro de 2013, 92 dias após o 

primeiro, e possibilitou avaliar a produtividade de biomassa dos tratamentos de 

capim elefante no mesmo período do sorgo sacarino. Assim como foi feito para os 

tratamentos de sorgo sacarino, a Figura 8 detalha os acontecimentos ao longo do 

tempo referentes aos tratamentos de capim elefante. 
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Figura 8 – Cronograma de atividades referentes aos períodos de plantio, cortes e avaliações de 
tratamentos que envolveram sorgo sacarino ao longo do experimento. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Nas quatro repetições de cada um dos três tratamentos foram 

selecionadas três plantas inteiras e levadas para o picador estacionário, localizado 

dentro das instalações da fazenda. Para a seleção das plantas que foram levadas ao 

picador, as linhas de bordadura bem como os 0,70 m iniciais de cada linha 

pertencente aos tratamentos de capim elefante foram eliminadas para reduzir o risco 

de contaminação nos resultados. Após o picador, as amostras foram pesadas 

separadamente em uma balança de precisão. Após essa pesagem, elas foram 

colocadas em uma mufla vertical durante um período entre 72 e 96 horas, com 

temperatura de 62ºC. Em seguida, foram novamente pesadas, o que possibilitou 

mensurar o teor de água na biomassa referente aos diferentes tratamentos. A Figura 

7 representa o mesmo processo, mas com tratamentos que envolveram capim 

elefante. 

 

 

3.7 Análise estatística 

 

 

Após coletadas as informações relacionadas a cada uma das amostras, 

foram realizados estudos estatísticos, utilizando o Software Statistical Analysis 

System (S.A.S) versão 9.3 para realizar o comparativo entre as análises. Como 

base, foi adotado o Teste de Tukey, com nível de significância de 5%. 

Os valores encontrados para cada um dos cortes e, no caso do primeiro, 

as cinco avaliações, foram inseridos no software e analisados com a finalidade de 
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apresentar, com a maior precisão possível, qual a produtividade de biomassa (base 

seca) em cada um dos tratamento. Os resultados estão apresentados em tabelas, 

inicialmente respeitando os cortes e os períodos e, finalmente, a produtividade total 

no intervalo de tempo considerado. 

Outro fator fundamental para a avaliação dos resultados é a consideração 

do coeficiente de variância (CV). O CV constitui-se de uma estimativa do erro 

experimental, em relação a média geral. Quanto menor for a estimativa do CV, maior 

será a precisão do experimento, e consequentemente, quanto maior a precisão, 

menor será a diferença entre as médias significativas.  

 Ao estudar os CV de ensaios agrícolas, Gomes (1990) classificou-os da 

seguinte forma: baixos, quando inferiores a 10%; médios, entre 10 e 20%; altos, 

quando estão entre 20 e 30%; e muito altos, quando são superiores a 30%. Ao longo 

das análises realizadas e dos resultados que serão apresentados ao longo deste 

trabalho, a classificação utilizada será a mesma desta citada.  
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4 - RESULTADOS 
 

 

Para todos os experimentos pertencentes ao estudo foram realizadas 

análises de produtividade (t.ha-1) de biomassa (base seca), seguindo os mesmos 

padrões de número de amostras. Para o sorgo sacarino, foram avaliadas as 

produtividades ao longo de três cortes, com média de 95 dias de intervalo. Para o 

capim elefante foram realizadas duas análises, a primeira com intervalo de 186 dias 

e a segunda, de 92 dias. Para um melhor detalhamento, os resultados de 

produtividade de biomassa dos tratamentos de sorgo sacarino e de capim elefante 

serão apresentados de forma separada. Vale ressaltar que os resultados 

apresentados na sequência são referentes sempre à média de produtividade (t.ha-1) 

de biomassa, e têm início a partir dos tratamentos que envolveram sorgo sacarino. 

 

 

4.1 Sorgo sacarino 

 

 

As produtividades de biomassa, nos seis tratamentos de sorgo sacarino, 

foram analisadas e serão apresentados nesta seção. Como comentado no item 

3.6.1, o primeiro corte especificamente, teve suas amostras coletadas em cinco 

datas diferentes. Essas amostras coletadas em dias diferentes serão descritas ao 

longo do trabalho como avaliações, com suas respectivas numerações para que seja 

possível identificar a qual avaliação se faz a referência.  

Vale ressaltar que a primeira avaliação foi colhida com 87 dias após a 

data da semeadura, enquanto que as demais ocorreram em intervalos variados, com 

a última colheita acontecendo com 121 dias contados a partir da semeadura. Para 

detalhar os resultados, foram feitas análises estatísticas, utilizando o software S.A.S, 

versão 9.3.  

Na sequência serão apresentados os resultados em cada uma das cinco 

avaliações pertencentes ao primeiro corte. Esses resultados possibilitam identificar o 
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melhor genótipo em cada um dos períodos. A primeira avaliação, ocorrida em 06 de 

Julho de 2012 apresentaram os seguintes resultados demonstrados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Análise estatística da produtividade média (P, t.ha-1) de biomassa (base 

seca) durante a primeira avaliação (6 de Julho de 2012), do primeiro corte, dos 

diferentes genótipos (Tratamentos - T) de sorgo sacarino. Fazenda Vitória. Beberibe, 

CE. 

T P 

s_2                         11,825  a 

s_3 11,075  ab 

s_4 10,425  ab 

s_5 10,175  ab 

s_6   8,725  ab 

s_1  8,525   b 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 13,671% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 3,181 t.ha-¹ 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Com as informações da Tabela 4 podemos afirmar que os tratamentos de 

sorgo sacarino, com intervalo entre a semeadura e a colheita de 87 dias, com 

exceção do s_1, não apresentaram diferença estatística significante. 

Passados 6 dias, no dia 12 de julho de 2012, foi realizada a segunda 

avaliação dos tratamentos. A Tabela 5 apresenta os resultados médios de 

produtividade de biomassa em cada um dos tratamentos. 
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 Tabela 5 - Análise estatística da produtividade média (P, t.ha-1) de biomassa (base 

seca) durante a segunda avaliação (12 de julho de 2012), do primeiro corte, dos 

genótipos (Tratamentos - T) de sorgo sacarino. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

s_2                           11,725   a 

s_4                           11,375   a 

s_3                           11,200   a 

s_5                           10,450   ab 

s_6                              8,750     b 

s_1                              8,100     b 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 10,029% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 2,365 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a segunda avaliação, podemos dizer após os estudos estatísticos 

que os tratamentos que apresentaram os melhores índices de produtividade de 

biomassa (t.ha-¹) foram s_2, s_4, s_3 e s_5, com valores sem diferença estatística 

significante. Continuando as avaliações, na Tabela 6 são apresentados os 

resultados referentes a terceira avaliação, ocorrida no dia 19 de julho do mesmo 

ano, 7 dias após a segunda avaliação.  
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Tabela 6 - Análise estatística da produtividade média (P, t.ha-1) de biomassa (base 

seca) durante a terceira avaliação (19 de julho de 2012), do primeiro corte, dos 

genótipos (Tratamentos - T) de sorgo sacarino. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

s_2            11,975   a 

s_4            11,075   ab 

s_5            10,075   abc 

s_3              9,300   abc 

s_6              8,550     b 

s_1              7,850       c 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 14,279% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 3,216 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os resultados da terceira avaliação novamente demonstraram que a 

maioria dos tratamentos, quando analisada a produtividade de biomassa (t.ha-¹), 

base seca, não apresentaram diferença estatística. Para essa avaliação, os 

tratamentos s_2, s_4, s_5 e s_3 apresentaram os melhores resultados.  Os 

resultados obtidos na quarta avaliação, ocorrida no dia 2 de agosto de 2012, 14 dias 

após a última avaliação, são apresentados na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Análise estatística da produtividade média (P, t.ha-1) de biomassa (base 

seca) durante a quarta avaliação (2 de agosto de 2012), do primeiro corte, dos 

genótipos (Tratamentos - T) de sorgo sacarino. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

s_2                          13,850   a 

s_3                          13,050   a 

s_4                          12,625   a 

s_5                          12,150   ab 

s_6                          10,150   ab 

s_1                            8,725     b  

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 13,975% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 3,775 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 O resultado obtido nesta avaliação apresentou uma diferença referente 

ao cultivar s_6 que entrou como os tratamentos de destaque, o que não havia 

acontecido nos tratamentos anteriores. Além deste, o s_2, s_3, s_4 e s_5 também 

tiveram destaque, e não apresentaram diferença estatística entre si. Para finalizar, 

no dia 09 de agosto de 2012 foram realizadas as últimas avaliações com os 

tratamentos de sorgo sacarino referentes ao primeiro corte. Os resultados 

estatísticos estão demonstrados na Tabela 8.  
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Tabela 8 - Análise estatística da produtividade média (P, t.ha-1) de biomassa (base 

seca) durante a quinta avaliação (9 de agosto de 2012), do primeiro corte, dos 

genótipos (Tratamentos - T) de sorgo sacarino. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

s_3                            14,000   a 

s_5                            12,475   ab 

s_2                            12,075   ab 

s_4                             11,100    bc 

s_6                               9,725    bc 

s_1                               8,875      c  

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 10,831% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 2,830 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

N quinta avaliação, o número de tratamentos sem diferença estatística foi 

reduzido para três, algo não presenciado nas avaliações anteriores. Para o período, 

aqueles que apresentaram os melhores resultados de produtividade de biomassa 

(t.ha-¹) foram s_3, s_5 e s_2.  

Com o proposito de identificar qual a melhor avaliação para cada um dos 

seis tratamentos, foi realizada uma análise estatística, seguindo os mesmos 

modelos anteriores. Como é possível observar no Anexo II, não foram encontradas 

diferenças estatísticas, em cinco dos tratamentos, quando comparadas as 

produtividades de biomassa. A única exceção foi com o tratamento s_3, que 

apresentou diferença significativa entre as avaliações. A Tabela 9 apresenta a média 

de produtividade ao longo das cinco avaliações para o tratamento s_3. 
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  Tabela 9 - Análise estatística da produtividade média (P, t.ha-1) de biomassa (base 

seca) para o genótipo s_3 ao longo das cinco épocas de colheita (avaliações - A). 

Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

A Data P 

5 9 de agosto de 2012 14,000 a 

4 2 de agosto de 2012 13,050 a 

2 12 de julho de 2012 11,200 a 

1 6 de julho de 2012    10,175 bc 

3 19 de julho de 2012 9,300 c 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 6,452% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 1,679 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Com os resultados apresentados acima é possível concluir que para o 

tratamento s_3 o período mais indicado para o corte é entre 114 e 121 dias após a 

semeadura. Para todos os demais, não foram encontradas diferenças estatísticas 

significantes, não possibilitando um intervalo menor do que o estudado neste 

trabalho.  

Depois de obtidos os resultados médios em cada uma das avaliações e 

identificado o melhor período para se efetuar o corte em cada um dos tratamentos, 

foi calculado, de forma estatística, conforme os métodos anteriores, o valor da 

produtividade média ao longo do primeiro corte. Esse resultado possibilita 

determinar qual o tratamento que obteve a melhor produtividade de biomassa ao 

longo de todo o período.  A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos após a 

avaliação. 
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Tabela 10 - Análise estatística da produtividade média (P, t.ha-1) de biomassa (base 

seca) durante o período referente ao primeiro corte nos genótipos (tratamentos - T) 

de sorgo sacarino. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

s_2 12,290 a 

s_3 11,545 a 

s_4 11,320 a 

s_5 11,245 a 

s_6 9,140 b 

s_1 8,455 b 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 7,546% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 1,849 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os resultados apresentados na Tabela 9 mostram que a produtividade de 

biomassa (base seca) (t.ha-1) para os tratamentos s_2, s_3, s_4 e s_5 tiveram os 

melhores resultados ao longo de todo o período em que foram avaliados os 

tratamentos no primeiro corte, e não foram observadas diferenças estatísticas 

significantes entre eles.  

Para o segundo corte, ocorrido em 22 de outubro de 2012, os critérios 

estatísticos utilizados foram idênticos aqueles do primeiro corte. Porém, como 

anteriormente mencionado, para o segundo corte foi realizada apenas uma 

avaliação de produtividade de biomassa (t.ha-1). O intervalo de crescimento foi de 94 

dias, e os resultados estão na Tabela 11. 
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Tabela 11- Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa (base seca) 

para o segundo corte com genótipos (tratamentos - T) de sorgo sacarino. Fazenda 

Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

s_3 12,405 a 

s_5 12,190 a 

s_4 9,723 a 

s_2 9,043 a 

s_1 8,983 a 

s_6 8,930 a 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 22,051% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 5,173 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

No segundo corte, apesar dos tratamentos s_3 e s_5 terem apresentados 

valores de produtividade de biomassa (base seca) mais elevados que os demais, 

quando realizada a análise estatística, não foi encontrada nenhuma diferença de 

produtividade entre os tratamentos, portanto pode-se afirmar que a produtividade de 

biomassa (t.ha-1) para todos os tratamentos foram iguais. Essa igualdade quando 

analisado de forma estatística, mesmo com resultados tão distantes, pode ser 

explicada devido ao alto valor do coeficiente de variação (CV), de 22,051% como 

consequência, o alto valor do desvio mínimo significativo.  

O terceiro corte, ocorrido em 22 de janeiro de 2013, com intervalo de 92 

dias após a semeadura, passou pelas mesmas análises detalhadas no segundo 

corte. A Tabela 12 apresenta as produtividades de biomassa (t.ha-1), dos 

tratamentos de sorgo sacarino, obtidas após a análise estatística.  
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Tabela 12 - Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa (base seca) 

para o terceiro corte com genótipos (tratamentos - T) de sorgo sacarino. Fazenda 

Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

s_5 16,103 a 

s_4 14,233 ab 

s_2 14,000 abc 

s_3 13,128 abc 

s_6 11,755 bc 

s_1 10,525 c 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 12,126% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 3,702 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A Tabela 12 mostra que os tratamentos s_5, s_4, s_2 e s_3 apresentaram 

os melhores resultados de produtividade de biomassa (base seca) (t.ha-1) ao longo 

do período. Assim como ocorreu no segundo corte, este, apesar de menor, também 

apresentou um alto coeficiente de variação (12,126%). Essa alta taxa é perceptível 

principalmente se compararmos os resultados do tratamento s_5 com o do s_3, em 

que ambos não apresentaram diferença estatística.    

O próximo questionamento a ser respondido é sobre qual o melhor corte 

em que os tratamentos de sorgo sacarino tiveram melhor adaptação. O primeiro, 

ocorrido entre os meses de abril a julho, o segundo entre julho e outubro ou o 

terceiro entre outubro e janeiro. Com base nessa dúvida, foi realizado o estudo 

estatístico comparando qual o corte apresentou a melhor produtividade. 

Foi identificado que para os tratamentos s_1, s_3 e s_5 a produtividade 

de biomassa (base seca) (t.ha-1) não apresentou diferença estatística significativa 

para diferenciar os cortes. A demonstração dos resultados podem ser encontrados 

no Anexo II.  

Para os tratamentos s_2 e s_4 foram encontradas diferenças estatísticas 

significantes para a produtividade de biomassa (base seca) (t.ha-1) entre os 
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ambientes de cortes.  A Tabela 13 apresenta os resultados estatísticos do 

tratamento s_2 nos diferentes cortes. 

 

Tabela 13 - Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa (base seca) 

para identificar o melhor ambiente de corte (C) do genótipo de sorgo sacarino s_2. 

Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

C P 

3 14,000 a 

1 12,290 ab 

2 9,430 b 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 13,793% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 3,524 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Com os valores acima demonstrados é possível afirmar que quando 

analisado o tratamento s_2, o mais recomendado é que seu cultivo seja feito entre 

os meses de outubro e janeiro, quando o propósito específico for o de produtividade 

de biomassa (base seca) (t.ha-1). A Tabela 14 apresenta os estudos realizados para 

o tratamento s_4 de sorgo sacarino. 

 

Tabela 14 - Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa (base seca) 

para identificar o melhor ambiente de corte (C) do tratamento s_4 de sorgo sacarino. 

Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

C P 

3                        14,232 a 

1                         11,320  b 

2                          9,722   c 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 7,581% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 1,934 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quando analisado o tratamento s_4 ao longo do experimento, é 

recomendado que para uma maior produtividade de biomassa (base seca) (t.ha-1) o 

cultivo seja realizado entre os meses de outubro e janeiro, correspondente ao Corte 

3. Nota-se que o terceiro corte apresentou os melhores resultados de produtividade 

média de biomassa (base seca) (t.ha-1), sendo então o mais indicado para o cultivo 

na região em que foi realizado este experimento.  

Esse melhor resultado pode ser explicado pelo ambiente mais favorável, 

já que os meses de cultivo são os recomendados pela empresa sementeira. Essa 

recomendação sobre tudo é dada para os estados do Sudeste do Brasil, devido 

principalmente ao período chuvoso e a alta incidência de luz solar. No caso deste 

experimento, como ao longo de todo o período foi realizado a irrigação, com lâmina 

superior aquela exigida pelo tratamento de sorgo sacarino, já que a lâmina utilizada 

foi a do capim elefante, um dos motivos pelos resultados superiores aos demais 

pode estar relacionado a radiação liquida.   

Outro fator que pode ser determinante é quanto ao índice de nutrientes no 

solo. Apesar da adubação e da correção realizadas antes e durante todo o cultivo, 

com os preparos anteriores, os nutrientes bem como a fertilidade do solo pode ter 

melhorado, o que consequentemente acabou por influenciar de modo positivo a 

produtividade da biomassa para o sorgo sacarino.  

 

 

4.2 Capim elefante 

 

 

Nesta seção, serão comparados os valores médios de produtividade de 

biomassa do capim elefante para identificar qual das espécies é / são mais 

adequada(s) para o ambiente. Como citado, os tratamentos de capim elefante 

passaram por dois cortes. O primeiro, com 186 dias após a semeadura e o segundo 

94 dias, após o primeiro corte. 

Optou-se pelo corte semestral e trimestral para que fosse possível avaliar 

a produtividade de biomassa (base seca) (t.ha-¹) dos tratamentos de capim elefante, 
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afim de obter informações sobre o comportamento da cultura ao longo de cada 

período. Esse estudo com variação do período até a colheita possibilita uma análise 

entre os tratamentos de sorgo sacarino e capim elefante que foram estudados ao 

longo do trabalho.  

Porém, essa análise não necessariamente se faz competitiva, já que as 

culturas não precisam ser concorrentes, e sim complementares dependendo do 

objetivo do uso. A Tabela 15 detalha os resultados médios após as análises 

estatísticas de produtividade de cada tratamento de capim elefante na primeira 

amostra. 

 

Tabela 15 - Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa para o 

primeiro corte dos tratamentos (T) de capim elefante. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

Napier                          30,075  a 

Cameroon                          26,738  a 

Paraíso                          17,570    b 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 10,337% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 5,560 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Analisando os valores encontrados na Tabela 15, observa-se uma 

elevada diferença de produtividade de biomassa (base seca) entre os tratamentos 

Cameroon e Napier quando comparado com o Paraíso. Essa diferença, já 

encontrada em trabalhos anteriores, comprova que, o tratamento paraíso apresenta 

uma baixa produtividade de biomassa.  

Esse rendimento abaixo dos tratamentos aqui analisados pode ter como 

um dos fatores responsáveis o plantio, realizado por sementes. Para os tratamentos 

de Cameroon e Napier, o plantio é realizado através de colmos, que oferece a planta 

uma maior fonte de nutrientes quando comparado com a semente ao longo da 

formação radicular.  

O segundo corte ocorreu em 22 de janeiro de 2013, 92 dias após a data 

do primeiro. Essa análise trimestral foi realizada por dois motivos, o primeiro para 
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identificar a produtividade de biomassa ao longo dos três primeiros meses, o que 

torna possível um estudo para realização de três cortes dos tratamentos de capim 

elefante ao longo do ano. O segundo se deu devido ao curto espaço de tempo para 

a conclusão deste estudo, limitado em um ano. O que não possibilitaria apresentar 

neste trabalho os resultados do segundo corte caso fosse mantido o mesmo 

período. A Tabela 16 apresenta os resultados estatísticos de produtividade de 

biomassa (base seca) (t.ha-1) ao longo do segundo corte dos tratamentos que 

envolveram capim elefante. 

 

Tabela 16- Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa para o 

segundo corte dos tratamentos (T) de capim elefante. Fazenda Vitória. Beberibe, 

CE. 

T P 

Napier         23,200  a 

Cameroon         19,325  ab 

Paraíso         15,225    b 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 18,621% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 7,777 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A produtividade de biomassa nos tratamentos com capim elefante, no 

intervalo de três meses entre o rebrote e a colheita apresentou uma queda, já 

esperada na produtividade de biomassa. O tratamento Paraíso apresentou 

novamente uma produtividade (t.ha-1) de biomassa menor quando comparada aos 

tratamentos Cameroon e Napier. Porém, vale ressaltar que a redução de 

produtividade apresentada pelo tratamento Paraíso foi menor que aquelas 

apresentadas pelos tratamentos Cameroon e Napier.  

Com o propósito de identificar qual o melhor tratamento e qual a melhor 

opção de corte, foi realizado um estudo para responder a essas questões. A Tabela 

17 apresenta os resultados do tratamento paraíso para os dois corte. 
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Tabela 17- Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa para os dois 

cortes (C) que envolveram o tratamento de capim elefante Paraíso. Fazenda Vitória. 

Beberibe, CE. 

C P 

1                            17,574  a 

2                            15,225  a 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 10,961% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 4,044 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Esse resultado nos possibilita tomar uma importante decisão quanto a 

opção do tratamento Paraíso. Em ambos os cortes, a produtividade de biomassa 

(base seca) (t.ha-1) não apresentou diferença significativa. Porém, o primeiro corte 

foi cultivado ao longo de seis meses enquanto que o segundo corte o cultivo durou a 

metade do período do primeiro, três meses. O mesmo estudo foi feito para o 

tratamento Cameroon e foi detalhado na Tabela 18. 

Tabela 18- Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa para os dois 

cortes (C) que envolveram o tratamento de capim elefante Cameroon. Fazenda 

Vitória. Beberibe, CE. 

C P 

1                            26,738  a 

2                            19,325   b   

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 6,929% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 3,591 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Podemos avaliar que nesse estudo, foi comprovada uma diferença 

estatística significante quando comparado o período entre os cortes. Porém 

avaliando a média de produtividade de biomassa (base seca) (t.ha-1) dos dois cortes 
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é possível identificar que de o corte 2, com três meses, pode apresentar melhor 

desempenho ao longo de seis meses em dois cortes que em apenas um, com o 

mesmo  período. Vale ressaltar que essa interpretação corresponde apenas ao 

rendimento de biomassa.ha-1 e não leva em consideração os custos que serão 

necessários para uma ou duas colheitas. Continuando as avaliações estatísticas do 

capim elefante, a Tabela 19 apresenta o resultado de produtividade de biomassa 

(base seca) (t.ha-1) para o tratamento Napier.  

Tabela 19- Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa para os dois 

cortes (C) que envolveram o tratamento de capim elefante Napier. Fazenda Vitória. 

Beberibe, CE. 

C P 

1                            30,075  a 

2                            23,200    b   

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 10,145% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 6,081 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

As informações obtidas com o estudo estatístico apresentou que o 

tratamento Napier teve um melhor rendimento no primeiro corte, bem como os dois 

tratamentos anteriores. Porém, assim como ocorreu com o tratamento Cameroon, 

quando analisamos o período em função da produtividade, é possível concluir, 

analisando somente a produtividade de biomassa, que o melhor desempenho para a 

produtividade de biomassa é obtido realizando duas colheitas no período de seis 

meses. Uma conclusão analisando os resultados de campo não foi possível de se 

obter, pois o tempo hábil para o terceiro corte era insuficiente.  

 

 

4.3 Sorgo sacarino e capim elefante 
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Como os tratamentos de capim elefante apresentaram resultados de 

produtividades sempre melhores quando avaliados os intervalos, foi incluído no 

modelo estatístico os resultados dos tratamentos de sorgo sacarino em conjunto 

com os de capim elefante, possibilitando assim avaliar a produtividade de biomassa 

na mesma situação e consequentemente avaliando o desempenho entre os 

cultivares. A Erro! Fonte de referência não encontrada.  apresenta a produtividade 

(t.ha-1) média de biomassa ao longo de seis meses. 

 

Tabela 20 - Análise estatística da produtividade (P, t.ha-1) de biomassa (base seca) 

para os genótipos (tratamentos - T) de sorgo sacarino e capim elefante participantes 

do estudo. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 

T P 

Napier 26,643 a 

Cameroon 23,035 a 

Paraíso 16,400 b 

s_5 13,180 bc 

s_3 12,360 cd 

s_2 11,775 cd 

s_4 11,758 cd 

s_6 9,940 cd 

s_1 9,320 d 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
Coeficiente de Variação (CV) = 10,605% e Desvio Mínimo Significativo (d.m.s.) = 3,806 t.ha-¹. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os resultados que são apresentados na Tabela 20 podem responder a 

questão sobre qual dos tratamentos apresentou a melhor relação de produtividade 

média ao longo de todo experimento. Como é observado, os tratamentos de capim 

elefante Napier e Cameroon foram os melhores, não apresentando diferenças 

estatísticas entre si. Chamou a atenção a produtividade de biomassa (base seca) 

(t.ha-1) no tratamento de capim elefante Paraíso, com resultado abaixo da média dos 
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outros dois tratamentos de capim elefante e o tratamento s_5 que apresentou um 

resultado de produtividade maior que a média dos tratamentos de sorgo sacarino.  

 

 

4.4 Outras considerações 

 

 

Quando se iniciou o presente estudo, não havia a expectativa de que o 

sorgo sacarino pudesse ter um alto desempenho no segundo rebrote. Por esse 

motivo, imaginava-se que apenas o capim elefante, que estaria no primeiro rebrote, 

passaria por avaliação no mês de janeiro de 2013. Após o segundo corte do sorgo 

sacarino, ocorrido em outubro, foi decidido que seria realizada uma terceira 

avaliação. Esse surpreendente resultado no rebrote pode nos induzir, quando 

analisado apenas a biomassa, que o sorgo pode ter seu cultivo estendido por um 

período maior que o recomendado pelas empresas, o que pode elevar a 

rentabilidade econômica do tratamento.   

Com uma elevada produtividade (t.ha-1) de biomassa (base seca), a 

terceira avaliação de sorgo sacarino apresentou resultados semelhantes quando 

comparados aos demais cortes. Os tratamentos que tiveram maior destaque nesta 

terceira análise foram o s_5 e s_4. 

Outro fator notado foi quanto à germinação.  Como orientação da 

empresa fornecedora das sementes, foi realizada a semeadura com a relação de 

120 mil plantas por hectare. A germinação aconteceu conforme o esperado, porém a 

percepção é que a população poderia ser aumentada para esse tipo de região já que 

as plantas ficaram distantes uma das outras, como pode ser visto na Figura 8. Até a 

finalização dos estudos, não se notou a presença de doenças e apenas poucas 

ocorrências de lagartas, e não foi necessário o uso de defensivos. 
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Figura 8 – Área de sorgo sacarino com 72 dias após o plantio. Fazenda Vitória. Beberibe, CE. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As maiores dificuldades encontradas ao longo do trabalho estiveram 

concentradas no período de semeadura. Na implantação do sistema de irrigação, 

foram detectadas algumas falhas que acabaram por atrasar o período de 

semeadura, dificultando assim os trabalhos e limitando o tempo de estudo.  

Com o intuito de continuidade, faz necessário avaliar a presença de 

doenças e lagartas, nos tratamentos de sorgo sacarino e capim elefante. É 

recomendado ainda um estudo para avaliar o aumento da população dos 

tratamentos de sorgo sacarino no plantio, para comprovar, ou não a necessidade do 

aumento.   

Neste trabalho ainda se faz necessário um estudo econômico financeiro 

detalhando os custos em cada um dos tratamentos apresentados para que seja 

possível identificar aquele que apresenta maior viabilidade econômica de semeadura 

em relação à produtividade de biomassa.  

Durante o estudo, a adubação foi realizada de forma diferente para os 

tratamentos de capim elefante e sorgo sacarino. O capim elefante é mais exigente 

em nutrientes, levando assim uma maior aplicação de insumos, consequentemente 

apresentando maior custo. Em contrapartida, sua produtividade de biomassa (t.ha-¹) 

também foi maior que os tratamentos de sorgo sacarino.  
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 Vale ressaltar que os valores para a aquisição das sementes ou mudas, 

possuem valores diferentes, além de fornecedores diferentes. Ainda se faz 

necessário identificar o custo operacional que envolve todas as etapas do cultivo em 

cada um dos tratamentos aqui apresentados. 

Apesar da possibilidade de se encontrar diversos dados nas bibliografias, 

se o uso dessa biomassa for para queima em caldeiras, como tradicionalmente 

acontece em usinas do setor sucroalcooleiro, é aconselhável que se faça uma 

análise detalhada dos tratamentos para observar a quantidade de cinzas e o poder 

calorífico de cada tratamento. 

Por fim, outro trabalho possível a ser realizado utilizando as informações 

apresentadas aqui, refere-se a um possível uso de áreas de reforma de canaviais. O 

sorgo sacarino possibilita a produção de etanol além da produção de biomassa, por 

esse motivo recomenda-se ainda uma análise da qualidade e produtividade do 

mosto dos tratamentos que envolveram sorgo sacarino. 

Pela dificuldade de referências bibliográficas, este estudo acabou por não 

comparar resultados de outros experimentos com características de solo e clima 

semelhantes o que não possibilitou a realização de comparações. A título de 

ilustração, as comparações foram feitas utilizando resultados de trabalhos realizados 

em outras regiões.  
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5 - CONCLUSÕES 
 

 

Com o crescimento do uso da biomassa para fins energéticos, e a 

possível elevação da demanda, este trabalho buscou alternativas para aumentar a 

oferta, utilizando para isso os tratamentos de capim elefante e sorgo sacarino com 

cortes trimestrais para o capim elefante e o sorgo sacarino e semestral, para o caso 

do capim elefante.  

Os tratamentos que envolveram sorgo sacarino apresentaram resultados 

de produtividade consideráveis, independentes do corte realizado. Destacaram-se, 

para a análise do primeiro corte (três meses) realizado em julho, os cultivares s_2; 

s_3; s_4 e s_5, os quais não apresentaram diferença estatística de produtividade ao 

nível de significância de 5% pelo teste de Tukey. 

Os resultados das análises de produtividade de biomassa para todos os 

tratamentos de sorgo sacarino no segundo corte, ocorrido em outubro de 2012, não 

apresentaram diferença estatística ao nível de significância de 5% pelo teste de 

Tukey. 

Quando analisada a produtividade de biomassa ao longo do semestre, 

com plantio realizado em abril, primeiro corte em julho e o segundo em outubro, a 

média do primeiro corte somada com a média do segundo corte resultaram na 

produtividade média de biomassa dos tratamentos no semestre. Os estudos 

apontaram que os tratamentos que se sobressaíram no primeiro corte, com exceção 

do cultivar s_2, permaneceram como destaque de produtividade no segundo corte. 

Aqueles que apresentaram maior produtividade no período de seis meses foram os 

cultivares, s_3; s_4 e s_5. 

Quando comparados os resultados obtidos por Tabosa et al. (2010), em 

um experimento irrigado, a produtividade de biomassa do sorgo sacarino encontrada 

em regiões do semiárido nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Sergipe, nos anos de 2008 e 2009 apresentaram resultados de massa seca variando 

entre 8,8 e 21,2 t.ha-¹, dependendo do local. Rosolem e Malavolta (1981) 

apresentaram produtividade de massa seca entre 14 e 16 t.ha-¹. 



74 

 

É notável que os resultados de produtividade de biomassa do sorgo 

sacarino obtidos neste experimento tiveram um desempenho bastante satisfatório 

quando comparados aos outros trabalhos. Esse rendimento superior pode ser 

explicado através de alguns fatores que podem ter elevado o rendimento.  

O tipo de semente utilizada para o cultivo pode ser um, neste caso pode 

ter se adaptado melhor a região que as anteriores, ou pode ter realmente um melhor 

desempenho. Outro fator é a irrigação, o volume de água, que no caso deste 

experimento foi acima do exigido pela cultura, uma vez que a lâmina foi calculada 

com base nos tratamentos de capim elefante, não deixaram os tratamentos de sorgo 

sacarino passarem por stress hídrico.  

Os genótipos de capim elefante apresentaram produtividades de 

biomassa acima daqueles encontrados quando analisados os de sorgo sacarino. 

Para o primeiro corte de capim elefante, ocorrido em outubro, simultaneamente ao 

segundo corte do sorgo sacarino, os tratamentos de capim elefante Napier e 

Cameroon mostraram maior produtividade (t.ha-1) de biomassa (base seca). Os 

resultados envolvendo esses tratamentos não apresentaram diferença estatística ao 

nível de significância de 5% pelo teste de Tukey. 

O segundo corte de capim elefante, ocorrido em janeiro de 2013, resultou 

em uma maior produtividade de biomassa (base seca) para os mesmos tratamentos, 

Napier e Cameroon. Novamente, o tratamento que envolve o híbrido de capim 

elefante com milheto apresentou uma baixa produtividade em relação aos dois 

tratamentos citados. 

Leite, Filho e Silva (2000) verificaram que a produção máxima do capim 

elefante Cameroon em função da idade de corte se deu aos 113 dias, com 

rendimento máximo de 27,65 ton. ha-¹ no estado da Paraíba. Essa produtividade 

muito se aproxima do resultado encontrado neste estudo, o que comprova mais uma 

vez a alta produtividade de biomassa do tratamento Cameroon.  

Santos et al. (1994)  avaliando oito híbridos de capim elefante e milheto 

no semiárido do estado de Pernambuco obtiveram uma produtividade média de 

biomassa seca de 12,6 t.ha-1. O presente experimento obteve um resultado mais 

elevado quando analisado a produtividade de biomassa do tratamento Paraíso, essa 
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maior produtividade pode ser explicada pela irrigação. Ao longo de todo este 

experimento, os tratamentos foram irrigados diariamente, assim como os de sorgo 

sacarino. A diferença ainda pode ser explicada por um avanço nas pesquisas 

envolvendo o híbrido de capim elefante e milheto, deixando as sementes atuais com 

maior desempenho e produtividade. 

Para os tratamentos Napier, Santana, Pereira e Ruiz (1994) compararam 

e definiram que no estado da Bahia, as melhores produtividades de biomassa foram 

encontradas com os tratamentos Napier e Cameroon com 20 t.ha-1. Gonçalves16 

(1979 apud Fava, 2008), em um solo de baixa fertilidade chegou a conclusão que o 

tratamento Napier estava entre aqueles com maior destaque, com produtividade de 

6000 kg.ha-1.corte-1. Mais uma vez os resultados obtidos por este trabalho 

apresentaram resultados superiores, o que provavelmente teve como diferencial a 

irrigação, favorecendo o desenvolvimento e a elevada produtividade dos 

tratamentos. 

Analisando cada um dos resultados apresentados em relação aos 9 

tratamentos, 6 correspondentes a sorgo sacarino e 3 ao capim elefante, podemos 

concluir que todos se mostraram altamente produtivos, mesmo em um solo bastante 

arenoso, reforçando a importância da correção e adubação do solo, apresentaram 

ainda uma alta produtividade (t.ha-1) de biomassa (base seca), com maior destaque 

para o capim elefante, genótipos Napier e Cameroon.  

Porém quando avaliamos o desempenho dos cultivares de sorgo sacarino 

e consideramos a possibilidade da utilização do seu mosto para a produção de 

etanol, notamos que sua produtividade de biomassa foi bastante satisfatória, já que 

seu aproveitamento energético pode ser elevado dependendo da produtividade do 

mosto. 

Com as informações de produtividade de biomassa que foram 

encontradas ao longo deste experimento, foi observado em ambos os tratamentos 

responderam de forma muito positiva. Para que se possa optar entre um dos 

tratamentos, faz-se necessário entender para qual a finalidade do seu uso.  

                                            
16 GONÇALVES, C. A.; SIMÃO NETO, M.; VEIGA, J.B. da. Comparação de cultivares e híbridos de 
capim elefante. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.14, n.4, p.359-364, 1979. 
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Se uma planta industrial, localizada na região de Beberibe, precisar de 

biomassa para a queima em caldeiras para a geração de vapor ou para a 

cogeração, o cultivar mais aconselhado seria o capim elefante, tratamento 

Cameroon ou Napier. O mesmo pode ser afirmado para uma futura planta de etanol 

2g puramente. Neste caso, vale ressaltar que a planta não está preparada para a 

produção de etanol comum.  

Para usinas de cana de açúcar, instaladas ou que venham se instalar na 

região, o mais indicado seria o plantio do sorgo sacarino, tratamentos s_3, s_4 e 

s_5, pois além de apresentar uma alta produtividade de biomassa, seu mosto pode 

ser utilizado na produção de etanol. Porém, para uma opção de tratamento mais 

adequado, é aconselhável que uma análise de qualidade do mosto seja feita.  

Por fim, o alto desempenho apresentado em todos os tratamentos deste 

experimento só foi possível devido a irrigação diária e aos cuidados de adubação e 

correção de solo. Sem esses cuidados os resultados podem ficarem distantes 

destes apresentados.    
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ANEXO I 

 

Dados históricos de pluviosidade, com informações coletadas 

diariamente, da estação meteorológica localizada na cidade de Beberibe, CE, 

referentes aos períodos de Jan. de 1939 a Dez. de 1983 e de Jan. 1999 a Dez. 

2009. 

 

 

 

MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm)

JAN. 1939 44.10 JAN. 1942 11.70 JAN. 1945 94.90

FEV. 1939 855.90 FEV. 1942 144.60 FEV. 1945 360.90

MAR. 1939 533.90 MAR. 1942 236.80 MAR. 1945 291.20

ABR. 1939 360.20 ABR. 1942 88.00 ABR. 1945 465.10

MAI. 1939 118.10 MAI. 1942 46.70 MAI. 1945 308.70

JUN. 1939 33.60 JUN. 1942 22.60 JUN. 1945 237.40

JUL. 1939 127.10 JUL. 1942 11.90 JUL. 1945 66.20

AGO. 1939 76.50 AGO. 1942 9.90 AGO. 1945 8.70

SET. 1939 38.00 SET. 1942 12.50 SET. 1945 10.80

OUT. 1939 108.60 OUT. 1942 37.70 OUT. 1945 7.60

NOV. 1939 48.50 NOV. 1942 21.60 NOV. 1945 14.90

DEZ. 1939 30.90 DEZ. 1942 11.20 DEZ. 1945 29.50

JAN. 1940 140.40 JAN. 1943 132.20 JAN. 1946 327.50

FEV. 1940 91.70 FEV. 1943 84.90 FEV. 1946 231.00

MAR. 1940 244.10 MAR. 1943 374.90 MAR. 1946 175.50

ABR. 1940 374.90 ABR. 1943 297.80 ABR. 1946 511.50

MAI. 1940 315.10 MAI. 1943 26.30 MAI. 1946 44.80

JUN. 1940 82.10 JUN. 1943 24.20 JUN. 1946 55.40

JUL. 1940 39.60 JUL. 1943 43.20 JUL. 1946 5.10

AGO. 1940 6.70 AGO. 1943 27.20 AGO. 1946 13.20

SET. 1940 30.20 SET. 1943 7.70 SET. 1946 6.40

OUT. 1940 24.80 OUT. 1943 6.40 OUT. 1946 5.60

NOV. 1940 5.10 NOV. 1943 23.80 NOV. 1946 10.50

DEZ. 1940 18.90 DEZ. 1943 119.90 DEZ. 1946 50.10

JAN. 1941 23.90 JAN. 1944 126.10 JAN. 1947 40.20

FEV. 1941 127.80 FEV. 1944 80.00 FEV. 1947 205.30

MAR. 1941 279.50 MAR. 1944 374.10 MAR. 1947 451.10

ABR. 1941 119.90 ABR. 1944 163.20 ABR. 1947 199.80

MAI. 1941 85.90 MAI. 1944 381.00 MAI. 1947 162.20

JUN. 1941 16.60 JUN. 1944 17.20 JUN. 1947 29.20

JUL. 1941 14.30 JUL. 1944 32.80 JUL. 1947 41.70

AGO. 1941 6.70 AGO. 1944 8.60 AGO. 1947 7.80

SET. 1941 3.70 SET. 1944 5.60 SET. 1947 14.50

OUT. 1941 5.50 OUT. 1944 13.60 OUT. 1947 14.20

NOV. 1941 43.30 NOV. 1944 12.50 NOV. 1947 216.90

DEZ. 1941 52.80 DEZ. 1944 70.50 DEZ. 1947 22.30
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MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm)

JAN. 1948 51.30 JAN. 1951 44.80 JAN. 1954 24.80

FEV. 1948 89.50 FEV. 1951 64.60 FEV. 1954 219.30

MAR. 1948 303.40 MAR. 1951 142.00 MAR. 1954 239.00

ABR. 1948 251.90 ABR. 1951 335.40 ABR. 1954 195.70

MAI. 1948 156.30 MAI. 1951 135.40 MAI. 1954 411.80

JUN. 1948 89.80 JUN. 1951 254.70 JUN. 1954 42.00

JUL. 1948 41.30 JUL. 1951 8.20 JUL. 1954 0.00

AGO. 1948 52.00 AGO. 1951 0.00 AGO. 1954 7.20

SET. 1948 15.40 SET. 1951 0.00 SET. 1954 0.00

OUT. 1948 15.60 OUT. 1951 20.40 OUT. 1954 4.20

NOV. 1948 7.50 NOV. 1951 17.10 NOV. 1954 0.00

DEZ. 1948 15.90 DEZ. 1951 90.90 DEZ. 1954 13.00

JAN. 1949 0.00 JAN. 1952 148.10 JAN. 1955 95.90

FEV. 1949 205.90 FEV. 1952 112.80 FEV. 1955 103.30

MAR. 1949 268.80 MAR. 1952 304.90 MAR. 1955 272.30

ABR. 1949 297.10 ABR. 1952 697.60 ABR. 1955 429.90

MAI. 1949 351.20 MAI. 1952 179.90 MAI. 1955 157.70

JUN. 1949 46.50 JUN. 1952 24.40 JUN. 1955 54.70

JUL. 1949 14.70 JUL. 1952 6.80 JUL. 1955 0.00

AGO. 1949 11.20 AGO. 1952 8.30 AGO. 1955 0.00

SET. 1949 11.30 SET. 1952 8.50 SET. 1955 0.00

OUT. 1949 4.20 OUT. 1952 3.40 OUT. 1955 5.60

NOV. 1949 3.20 NOV. 1952 3.20 NOV. 1955 0.00

DEZ. 1949 0.00 DEZ. 1952 14.00 DEZ. 1955 11.70

JAN. 1950 68.30 JAN. 1953 13.90 JAN. 1956 9.40

FEV. 1950 59.00 FEV. 1953 70.40 FEV. 1956 235.40

MAR. 1950 476.30 MAR. 1953 226.60 MAR. 1956 305.40

ABR. 1950 593.10 ABR. 1953 190.20 ABR. 1956 178.10

MAI. 1950 64.80 MAI. 1953 6.50 MAI. 1956 54.90

JUN. 1950 15.10 JUN. 1953 23.30 JUN. 1956 5.40

JUL. 1950 7.40 JUL. 1953 8.70 JUL. 1956 9.70

AGO. 1950 5.80 AGO. 1953 0.00 AGO. 1956 41.90

SET. 1950 5.20 SET. 1953 8.90 SET. 1956 0.00

OUT. 1950 10.70 OUT. 1953 9.30 OUT. 1956 0.00

NOV. 1950 11.90 NOV. 1953 17.10 NOV. 1956 0.00

DEZ. 1950 21.40 DEZ. 1953 30.70 DEZ. 1956 29.20
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MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm)

JAN. 1957 150.40 JAN. 1960 25.60 JAN. 1963 144.00

FEV. 1957 23.50 FEV. 1960 23.50 FEV. 1963 187.20

MAR. 1957 881.60 MAR. 1960 1032.80 MAR. 1963 310.80

ABR. 1957 443.70 ABR. 1960 323.10 ABR. 1963 69.40

MAI. 1957 104.30 MAI. 1960 154.00 MAI. 1963 46.40

JUN. 1957 0.00 JUN. 1960 42.30 JUN. 1963 0.00

JUL. 1957 0.00 JUL. 1960 21.10 JUL. 1963 0.00

AGO. 1957 0.00 AGO. 1960 0.00 AGO. 1963 0.00

SET. 1957 0.00 SET. 1960 0.00 SET. 1963 0.00

OUT. 1957 0.00 OUT. 1960 0.00 OUT. 1963 0.00

NOV. 1957 0.00 NOV. 1960 0.00 NOV. 1963 7.80

DEZ. 1957 24.30 DEZ. 1960 22.30 DEZ. 1963 141.00

JAN. 1958 0.00 JAN. 1961 187.20 JAN. 1964 312.40

FEV. 1958 27.20 FEV. 1961 459.80 FEV. 1964 150.30

MAR. 1958 22.40 MAR. 1961 539.20 MAR. 1964 520.70

ABR. 1958 42.50 ABR. 1961 771.50 ABR. 1964 621.50

MAI. 1958 77.80 MAI. 1961 102.60 MAI. 1964 232.40

JUN. 1958 7.70 JUN. 1961 93.20 JUN. 1964 171.70

JUL. 1958 7.70 JUL. 1961 37.80 JUL. 1964 70.40

AGO. 1958 0.00 AGO. 1961 0.00 AGO. 1964 0.00

SET. 1958 0.00 SET. 1961 0.00 SET. 1964 37.10

OUT. 1958 0.00 OUT. 1961 0.00 OUT. 1964 0.00

NOV. 1958 4.20 NOV. 1961 0.00 NOV. 1964 7.60

DEZ. 1958 0.00 DEZ. 1961 29.80 DEZ. 1964 0.00

JAN. 1959 40.80 JAN. 1962 61.40 JAN. 1965 87.80

FEV. 1959 118.60 FEV. 1962 53.40 FEV. 1965 31.10

MAR. 1959 575.70 MAR. 1962 276.60 MAR. 1965 374.40

ABR. 1959 334.00 ABR. 1962 256.60 ABR. 1965 532.00

MAI. 1959 333.60 MAI. 1962 68.20 MAI. 1965 338.10

JUN. 1959 22.90 JUN. 1962 3.80 JUN. 1965 152.50

JUL. 1959 3.30 JUL. 1962 10.90 JUL. 1965 40.20

AGO. 1959 38.20 AGO. 1962 0.00 AGO. 1965 0.20

SET. 1959 0.00 SET. 1962 9.80 SET. 1965 7.60

OUT. 1959 0.00 OUT. 1962 0.00 OUT. 1965 10.60

NOV. 1959 2.10 NOV. 1962 0.00 NOV. 1965 0.00

DEZ. 1959 0.00 DEZ. 1962 15.80 DEZ. 1965 18.30
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MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm)

JAN. 1966 6.60 JAN. 1969 52.00 JAN. 1972 26.10

FEV. 1966 156.40 FEV. 1969 55.90 FEV. 1972 82.90

MAR. 1966 43.20 MAR. 1969 193.30 MAR. 1972 198.30

ABR. 1966 79.00 ABR. 1969 313.30 ABR. 1972 311.50

MAI. 1966 88.90 MAI. 1969 199.20 MAI. 1972 128.10

JUN. 1966 139.70 JUN. 1969 45.80 JUN. 1972 77.60

JUL. 1966 32.60 JUL. 1969 41.70 JUL. 1972 32.90

AGO. 1966 0.00 AGO. 1969 16.50 AGO. 1972 29.50

SET. 1966 3.10 SET. 1969 12.10 SET. 1972 5.10

OUT. 1966 10.40 OUT. 1969 25.40 OUT. 1972 0.00

NOV. 1966 5.50 NOV. 1969 2.30 NOV. 1972 5.30

DEZ. 1966 8.70 DEZ. 1969 16.10 DEZ. 1972 26.60

JAN. 1967 28.70 JAN. 1970 75.30 JAN. 1973 93.90

FEV. 1967 359.50 FEV. 1970 35.10 FEV. 1973 264.50

MAR. 1967 541.90 MAR. 1970 252.40 MAR. 1973 297.80

ABR. 1967 345.10 ABR. 1970 101.10 ABR. 1973 500.70

MAI. 1967 218.10 MAI. 1970 13.20 MAI. 1973 140.30

JUN. 1967 59.90 JUN. 1970 10.30 JUN. 1973 158.10

JUL. 1967 20.00 JUL. 1970 22.60 JUL. 1973 41.20

AGO. 1967 3.10 AGO. 1970 7.00 AGO. 1973 13.10

SET. 1967 4.20 SET. 1970 0.00 SET. 1973 8.70

OUT. 1967 2.10 OUT. 1970 0.80 OUT. 1973 31.20

NOV. 1967 3.00 NOV. 1970 10.50 NOV. 1973 1.20

DEZ. 1967 57.50 DEZ. 1970 31.90 DEZ. 1973 21.90

JAN. 1968 74.00 JAN. 1971 36.10 JAN. 1974 430.00

FEV. 1968 10.00 FEV. 1971 157.10 FEV. 1974 179.50

MAR. 1968 282.90 MAR. 1971 242.80 MAR. 1974 341.20

ABR. 1968 282.30 ABR. 1971 212.20 ABR. 1974 453.50

MAI. 1968 424.00 MAI. 1971 334.40 MAI. 1974 332.50

JUN. 1968 3.50 JUN. 1971 82.50 JUN. 1974 51.50

JUL. 1968 21.00 JUL. 1971 39.50 JUL. 1974 22.50

AGO. 1968 4.50 AGO. 1971 6.20 AGO. 1974 18.10

SET. 1968 0.00 SET. 1971 8.30 SET. 1974 25.10

OUT. 1968 0.00 OUT. 1971 53.90 OUT. 1974 31.30

NOV. 1968 0.00 NOV. 1971 20.90 NOV. 1974 14.40

DEZ. 1968 28.80 DEZ. 1971 15.00 DEZ. 1974 130.20
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MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm)

JAN. 1975 56.30 JAN. 1978 70.40 JAN. 1981 25.60

FEV. 1975 184.40 FEV. 1978 196.70 FEV. 1981 25.70

MAR. 1975 295.30 MAR. 1978 152.30 MAR. 1981 270.30

ABR. 1975 313.90 ABR. 1978 132.00 ABR. 1981 73.70

MAI. 1975 280.10 MAI. 1978 174.90 MAI. 1981 50.00

JUN. 1975 172.80 JUN. 1978 32.40 JUN. 1981 12.40

JUL. 1975 65.00 JUL. 1978 51.60 JUL. 1981 6.50

AGO. 1975 0.00 AGO. 1978 15.30 AGO. 1981 0.00

SET. 1975 31.40 SET. 1978 0.00 SET. 1981 0.00

OUT. 1975 6.30 OUT. 1978 19.00 OUT. 1981 1.00

NOV. 1975 5.40 NOV. 1978 33.20 NOV. 1981 0.00

DEZ. 1975 89.10 DEZ. 1978 0.00 DEZ. 1981 103.60

JAN. 1976 126.80 JAN. 1979 41.60 JAN. 1982 32.70

FEV. 1976 194.60 FEV. 1979 70.20 FEV. 1982 69.30

MAR. 1976 372.70 MAR. 1979 115.90 MAR. 1982 170.70

ABR. 1976 148.30 ABR. 1979 45.60 ABR. 1982 169.80

MAI. 1976 16.60 MAI. 1979 74.30 MAI. 1982 112.20

JUN. 1976 6.20 JUN. 1979 27.10 JUN. 1982 27.20

JUL. 1976 0.00 JUL. 1979 17.00 JUL. 1982 13.40

AGO. 1976 8.30 AGO. 1979 22.20 AGO. 1982 3.20

SET. 1976 0.00 SET. 1979 11.00 SET. 1982 2.00

OUT. 1976 29.60 OUT. 1979 4.30 OUT. 1982 0.00

NOV. 1976 11.30 NOV. 1979 11.00 NOV. 1982 3.50

DEZ. 1976 12.40 DEZ. 1979 0.00 DEZ. 1982 0.00

JAN. 1977 92.20 JAN. 1980 44.10 JAN. 1983 17.50

FEV. 1977 178.10 FEV. 1980 327.50 FEV. 1983 33.00

MAR. 1977 270.10 MAR. 1980 184.10 MAR. 1983 9.00

ABR. 1977 173.00 ABR. 1980 70.90 ABR. 1983 51.00

MAI. 1977 180.50 MAI. 1980 26.40 MAI. 1983 38.00

JUN. 1977 167.10 JUN. 1980 11.90 JUN. 1983 0.00

JUL. 1977 175.00 JUL. 1980 7.60 JUL. 1983 0.00

AGO. 1977 2.30 AGO. 1980 0.00 AGO. 1983 0.00

SET. 1977 20.40 SET. 1980 2.50 SET. 1983 0.00

OUT. 1977 23.10 OUT. 1980 10.40 OUT. 1983 0.00

NOV. 1977 8.70 NOV. 1980 11.00 NOV. 1983 0.00

DEZ. 1977 0.00 DEZ. 1980 8.80 DEZ. 1983 17.00
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MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm) MÊS ANO PRECIPITAÇÃO (mm)

JAN. 1999 75.00 JAN. 2002 206.00 JAN. 2005 0.00 JAN. 2008 0.00

FEV. 1999 30.00 FEV. 2002 15.00 FEV. 2005 57.00 FEV. 2008 13.00

MAR. 1999 178.50 MAR. 2002 248.00 MAR. 2005 239.00 MAR. 2008 162.00

ABR. 1999 104.00 ABR. 2002 247.80 ABR. 2005 89.00 ABR. 2008 37.00

MAI. 1999 65.00 MAI. 2002 145.00 MAI. 2005 106.40 MAI. 2008 0.00

JUN. 1999 0.00 JUN. 2002 60.00 JUN. 2005 59.20 JUN. 2008 0.00

JUL. 1999 0.00 JUL. 2002 0.00 JUL. 2005 0.00 JUL. 2008 0.00

AGO. 1999 0.00 AGO. 2002 0.00 AGO. 2005 0.00 AGO. 2008 0.00

SET. 1999 0.00 SET. 2002 0.00 SET. 2005 0.00 SET. 2008 0.00

OUT. 1999 0.00 OUT. 2002 0.00 OUT. 2005 0.00 OUT. 2008 0.00

NOV. 1999 0.00 NOV. 2002 0.00 NOV. 2005 0.00 NOV. 2008 0.00

DEZ. 1999 42.70 DEZ. 2002 0.00 DEZ. 2005 0.00 DEZ. 2008 0.00

JAN. 2000 191.20 JAN. 2003 63.00 JAN. 2006 0.00 JAN. 2008 0.00

FEV. 2000 195.30 FEV. 2003 59.00 FEV. 2006 109.00 FEV. 2009 109.00

MAR. 2000 55.30 MAR. 2003 261.60 MAR. 2006 230.00 MAR. 2009 191.00

ABR. 2000 172.20 ABR. 2003 318.90 ABR. 2006 268.40 ABR. 2009 453.00

MAI. 2000 71.00 MAI. 2003 276.00 MAI. 2006 200.40 MAI. 2009 270.00

JUN. 2000 57.00 JUN. 2003 29.00 JUN. 2006 133.00 JUN. 2009 48.00

JUL. 2000 30.00 JUL. 2003 0.00 JUL. 2006 0.00 JUL. 2009 0.00

AGO. 2000 42.50 AGO. 2003 0.00 AGO. 2006 0.00 AGO. 2009 0.00

SET. 2000 0.00 SET. 2003 0.00 SET. 2006 0.00 SET. 2009 0.00

OUT. 2000 0.00 OUT. 2003 0.00 OUT. 2006 0.00 OUT. 2009 0.00

NOV. 2000 0.00 NOV. 2003 0.00 NOV. 2006 0.00 NOV. 2009 0.00

DEZ. 2000 0.00 DEZ. 2003 0.00 DEZ. 2006 0.00 DEZ. 2009 0.00

JAN. 2001 152.00 JAN. 2004 478.30 JAN. 2007 12.00

FEV. 2001 44.10 FEV. 2004 387.70 FEV. 2007 186.00

MAR. 2001 140.70 MAR. 2004 209.00 MAR. 2007 144.00

ABR. 2001 411.70 ABR. 2004 115.00 ABR. 2007 222.30

MAI. 2001 58.00 MAI. 2004 0.00 MAI. 2007 70.00

JUN. 2001 38.10 JUN. 2004 10.00 JUN. 2007 44.00

JUL. 2001 0.00 JUL. 2004 0.00 JUL. 2007 0.00

AGO. 2001 0.00 AGO. 2004 0.00 AGO. 2007 0.00

SET. 2001 0.00 SET. 2004 0.00 SET. 2007 0.00

OUT. 2001 0.00 OUT. 2004 0.00 OUT. 2007 0.00

NOV. 2001 0.00 NOV. 2004 0.00 NOV. 2007 0.00

DEZ. 2001 0.00 DEZ. 2004 0.00 DEZ. 2007 0.00
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APÊNDICE I 

 
Figura 9 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipos (s_1, s_2, s_3, s_4, 

s_5 e s_6) de sorgo sacarino na avaliação 1 do primeiro corte. 

 

 

 
Figura 10 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipos (s_1, s_2, s_3, s_4, 

s_5 e s_6) de sorgo sacarino na avaliação 2 do primeiro corte. 
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Figura 11 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipos (s_1, s_2, s_3, s_4, 
s_5 e s_6) de sorgo sacarino na avaliação 3 do primeiro corte. 

 

 

 
Figura 12 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipos (s_1, s_2, s_3, s_4, 
s_5 e s_6) de sorgo sacarino na avaliação 4 do primeiro corte. 
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Figura 13 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipos (s_1, s_2, s_3, s_4, 
s_5 e s_6) de sorgo sacarino na avaliação 5 do primeiro corte. 

 

 

  
Figura 14 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipos s_1 de sorgo 
sacarino durante o primeiro corte. 
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Figura 15 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipos s_2 de sorgo 

sacarino durante o primeiro corte. 

 

 

 
Figura 16 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipos s_3 de sorgo 
sacarino durante o primeiro corte. 
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Figura 17 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipos s_4 de sorgo 
sacarino durante o primeiro corte. 

 

 

 

 
Figura 18 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipos s_5 de sorgo 
sacarino durante o primeiro corte. 
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Figura 19 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipos s_6 de sorgo 

sacarino durante o primeiro corte. 

 

 

 
Figura 20 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipos (s_1, s_2, s_3, s_4, 
s_5 e s_6) de sorgo sacarino no primeiro corte. 
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Figura 21 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipos (s_1, s_2, s_3, s_4, 
s_5 e s_6) de sorgo sacarino no segundo corte. 

 

 

 
Figura 22 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipos (s_1, s_2, s_3, s_4, 
s_5 e s_6) de sorgo sacarino no terceiro corte. 
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Figura 23 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo s_1 de sorgo 
sacarino nos três cortes (ambientes de produção avaliados). 

 

 

 
Figura 24 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo s_2 de sorgo 
sacarino nos três cortes (ambientes de produção avaliados). 

 



96 

 

 
Figura 25 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo s_3 de sorgo 
sacarino nos três cortes (ambientes de produção avaliados). 

 

 

 
Figura 26 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo s_4 de sorgo 
sacarino nos três cortes (ambientes de produção avaliados). 
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Figura 27 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo s_5 de sorgo 
sacarino nos três cortes (ambientes de produção avaliados). 

 

 

 
Figura 28 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo s_6 de sorgo 
sacarino nos três cortes (ambientes de produção avaliados). 
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Figura 29 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipo de capim elefante ao 
longo do primeiro corte. 

 

 

 
Figura 30 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) de genótipo de capim elefante ao 
longo do segundo corte. 
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Figura 31 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo Paraíso de capim 
elefante nos dois cortes realizados. 

 

 

 
Figura 32 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo Cameroon de capim 
elefante nos dois cortes realizados. 
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Figura 33 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) do genótipo Napier de capim 
elefante nos dois cortes realizados. 

 

 

 
Figura 34 - Produtividade média (P, t.ha-¹) de biomassa (base seca) dos genótipos (tratamentos) de 

sorgo sacarino e de capim elefante ao longo do estudo. 


