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O programa de melhoramento de B. humidicola busca reunir fenótipos promissores 
quanto à produção e qualidade da biomassa, a fim de lançar novas cultivares 
competitivas no mercado que proporcionem melhor desempenho animal. O 
conhecimento da natureza e magnitude das correlações genéticas entre os caracteres 
de interesse é de fundamental importância. O fato das forrageiras serem submetidas a 
desfolhações sequenciais pelos animais em pastejo pode resultar em diferentes 
padrões de associação dos caracteres devido à interação genótipo x corte. Assim, 
objetivou-se avaliar a influência dessa interação na magnitude das correlações 
genéticas entre caracteres em diferentes cortes de 611 híbridos obtidos a partir do 
cruzamento entre 10 genitores apomíticos e nove sexuais. Estes foram plantados por 
mudas em blocos aumentados utilizando os próprios genitores como testemunhas 
além da cv. BRS Tupi. As parcelas foram submetidas a três cortes, medindo-se a 
produtividade de matéria seca total (PMT, Kg.ha-1), rebrota (REB), porcentagem de 
folhas (F, %) e a produtividade de matéria seca foliar (PMS, Kg.ha-1). Os dados foram 
submetidos às análises por corte e conjuntamente utilizando-se a abordagem de 
modelos mistos. A acurácia variou de 50,56% (REB, corte 1) a 80,01% (MSF, 
conjunta) indicando boa precisão. O efeito de genótipos e interação genótipos x cortes 
foi significativo para todas as variáveis pelo teste de razão de verossimilhança (LRT) 
ao nível de significância de 5%. As correlações genéticas foram positivas para todos 
os caracteres variando entre cortes: MST x REB de 0,57 a 0,64; MST x %F de 0,13 a 
0,30; MST x MSF de 0,93 a 0,96; REB x %F de 0,35 a 0,46; REB x MSF de 0,62 a 
0,67; %F e MSF de 0,40 a 0,58. O efeito da interação genótipos x cortes impactou 
exclusivamente na magnitude da correlação entre os caracteres estudados, o que 
parece estar mais relacionado com as diferenças intergenotípicas desiguais nos 
diferentes cortes do que com diferenças nas covariâncias ao longo dos cortes. Os 
resultados sugerem que um modelo misto multivariado simplificado, admitindo 
covariâncias homogêneas, possa ser empregado, mas denota a necessidade de levar 
em conta possível heterogeneidade de variâncias, conduzindo, a predições mais 
acuradas dos valores genéticos. 
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