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A intensidade e frequência de desfolhação são ferramentas de manejo 

que influenciam o perfilhamento e podem afetar a produtividade de pas-

to. Objetivou-se avaliar a densidade populacional de perfilhos em pastos 

de braquiária (Hibrido H331), sob duas intensidades e frequências de 

desfolhação. O experimento foi conduzido na Embrapa Gado de Corte 

de novembro/2012 a agosto/2013. Os tratamentos correspondem a 

combinações de duas condições de pré-pastejo (níveis de intercepta-

ção luminosa “IL” de 95% e 100%) e duas condições de pós-pastejo 

(alturas de resíduo de 15 e 10 cm). O delineamento experimental foi 

o de blocos casualizados com quatro tratamentos e quatro repetições. 

As avaliações da densidade populacional de perfilhos (perfilhos/m2) 

foram realizadas no pré-pastejo, utilizando um quadrado de 0,25 m2. As 

alturas reais de pré-pastejo foram 29 e 45 cm nos tratamentos de 95% 

e 100% de IL, respectivamente, apresentando correlação de 87% com 

a IL. A frequência de desfolhação influenciou o número de perfilhos 

vegetativos (p<0,001). O tratamento com 95% de IL apresentou maior 
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número de perfilhos basais (1.236 perfilhos/m2) e aéreos (117 perfilhos/

m2) em relação ao tratamento com 100% de IL. A altura de resíduo 

não influenciou o número de perfilhos vegetativos e reprodutivos. A 

densidade de perfilhos reprodutivos foi maior no inverno (125 perfilhos/

m2), intermediária no outono (38 perfilhos/m2) e sem inflorescência no 

verão. A produção de perfilhos basais foi menor (p<0,05) no inverno 

(1.035 perfilhos/m2) em relação ao verão (1.222 perfilhos/m2) e outo-

no (1.271 perfilhos/m2). O número de perfilhos aéreos no outono (120 

perfilhos/m2) foi maior (p<0,05) em relação ao verão (62 perfilhos/

m2) e intermediário no inverno (97 perfilhos/m2). Utilizar frequência de 

desfolhação de 95% de IL beneficia o aparecimento de novos perfilhos, 

aumentando a densidade de perfilhos vegetativos, favorecendo a produ-

tividade do pasto.
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