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Com o objetivo de avaliar a composição fisica e química da biomassa
aérea da faveleira Cmdoscolus phyUacanthus Pax et K. Hoffrnan, estu-
dou-se biomassa aérea de 20 plantas de regeneração natural com aproxi-
madamente três anos de idade, seleciona das ao acaso, numa área de ve-
getação natural terciária situada no sertão pernambucano, em Petrolina-
PE, entre as coordenadas de 9°09' latitude S, 40°22' longitude W numa
altitude de 365,5 m. A precipitação média anual da região varia em tor-
no de 500 mm, concentradas nos meses de fevereiro, março e abri!, com
temperatura média de 26,4 °C, evaporação de 7,4 mm/dia, insolação
7,3 horas/dia e umidade relativa média anual de 61,8 %. Mensurou-se a
altura, e os diâmetros a altura do peito (dap) de cada planta, que em
seguida foi cortada e separadamente pesadas as folhas, galhos finos e
fustes + galhos grossos. Para cada uma das partes foi retirada uma amos-
tra e levada para determinação do percentual de peso seco e da concen-
tração de nutrientes. Os resultados mostraram que as plantas em média
tinham 3,6 ±0,47 m de altura e 2,8 ±0,7 em de diâmetro. Os teores de
matéria seca (MS) para fuste + galhos grossos, galhos finos e folhas fo-
ram: 51,44 ±3,58; 40,55 ±2,41 e 23,25 ±1,30% respectivamente, onde
cada planta acumulou em média 4,92 kg de biomassa aérea seca, distri-
buída na seguinte ordem crescente: fuste + galhos grossos (67,6%) > ga-
lhos finos (18,3%) > folhas (14,1%) enquanto a concentração dos nutri-
entes foi maior nas folhas seguidas de galhos finos e fuste + galhos gros-
sos. Quanto à porcentagem de material mineral (cinzas) seguiu a ordem
crescente de folhas (9,8 ±1,5%) > galhos finos (7,1 ±1,7) > fuste + ga-
lhos grossos (4,0 ± 0,6) seguidos da digestibilidade in vitro da matéria
seca (DIVMS) que apresentou a mesma tendência.


