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RESUMO  
O equilíbrio entre o aparecimento e a morte de perfilhos, em uma comunidade de plantas de 
gramíneas, determinam o potencial de produção de biomassa. O aparecimento de perfilhos 
pode ser incrementado por meio de práticas como adubação e alterações na intensidade e 
frequência de corte e/ou pastejo, que propiciem melhoria na incidência de radiação na base 
das plantas. Desta forma foi conduzido um experimento, com o intuito de avaliar a densidade 
populacional de perfilhos, dos capins milênio e massai sob duas intensidades e duas 
frequências de corte. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com três 
repetições em parcelas de 16 m2. As intensidades de desfolhação foram caracterizadas por 
cortes de 15 cm e 30 cm do nível do solo para o capim-massai, e 30 cm e 50 cm para o 
capim-milênio. As frequências foram estipuladas em 95% e 100% de interceptação de luz 
(IL) incidente. Quando as parcelas atingiam os níveis de IL desejados, estas eram cortadas 
em função da intensidade estipulada, e alocados quadros para a contagem do número de 
perfilhos. Para o capim-massai foi utilizado um quadro de 0,25 m2 e para o capim-milênio um 
quadro de 1 m2. Todos os perfilhos vivos eram contados, e os valores transformados em 
perfilhos/m2. Independentemente do manejo empregado, o capim-massai (1785 perfilhos/m2) 
apresentou densidade de perfilhos nove vezes superior ao capim-milênio (194 perfilhos/m2). 
Em relação aos tratamentos, foi observado que a frequência de desfolhação e níveis de IL 
apresentaram importância relativa maior que a intensidade de corte, pois maiores valores de 
densidade populacional de perfilhos foram observados para os tratamentos com 95% de IL, 
independentemente do capim-avaliado. Desta forma, durante o verão e a primavera, a 
frequência de corte deve ser aumentada, para favorecer o aparecimento de perfilhos com a 
finalidade de incrementar sua densidade.  
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