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A faveira ou faveira-de-bolota 8 uma arvore da familia Le

gum~no~ae, subfamilia M~mo~o~deae, caracteristicas dos cerrados
piauienses e maranhenses, embora possa desenvolver-se em outros ti
pas de vegeta~ao. Vegeta tambem em outros estados brasileiros, como
no Ceara, Pernambuco e Bahia. No Ceara e Pernambuco, e conhecida
vUlgarmente como visgueiro.

No Piaui e Maranhao, tem grande importancia na alimentaQ80
do rebanho bovino e de outras especies, principalmente parque seus
frutos caem na apaca seca do ano, quando ha deficiencia de forra
gens. Suas vagens chegam a ser colhidas e comercializadas.

Controlou-se a produ9ao das quatro arvores existentes em
uma area preservada de vegeta~ao arborea primitiva, localizada em
uma area da Unidade de ExecuQao de Pesquisa de Ambito Estadual de
Teresina (UEPAE de Teresinal. A vegeta~ao arbustiva e herbacea era
r09ada, quando necessario, para facilitar a coleta das vagens. As
coletas eram feitas diariamente, com exce9ao dos sabados e domin
gos, que eram realizadas juntamente com as coletas das segundas-fei;
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As tabelas 1 e 2 mostram os resultados dessas coletas.
Verificou-se uma grande amplitude de produQao entre as qu~

·tre arvo-pB-s. A'-8rvore numero 2 produziu cerce de 20 vozes mais .que



TABELA 1. Produgaa ce vagens par arvore (kg) e percentuais mensais com re1aC;Bo a produC;ElO to
0
~ tal de cada faveira. Teresina, 1980.
Z
w
~ T------ .,--<{ I Agosto Setembro I Outubro Navembro i T~~

-:::>esomediaC
Z Arvore da vagem
<{

T"

~ \
kg % kg % kg % kg % I kg I % I ( g)

w
<{ N9 1 0, 16 1,6 7,92 7 ~"0 2,06 20,$ 0.01'- 0••1 10,15 10() 9,06~
::> N9 2 2,98 1.5 193,82 96,4 4,04 2,0 0,28 0,1 20 1,12 100 10,53aenw N9 3 0, 11 0,2 49,90 88,3 6,45 11,4 0, a 8 0,1 56,54 100 11,71D.

N9 4 0, 18 0,2 95,08 95,6 4,00 4,0 0, 17 0,2 99,43 100 12,26

Medie 0,86 0,9 86,68 89,6 4,14 9,4 0,14 0, 1 91,81 10.89
-----
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~ NumeroZ TABELA 2. ce vegans produzidas por arvore e percentuais mensais corn ra1aw
:E t;looe produt;ao total de cada faveira. Teresina, 1980.«
0z« Sete.mbro Outubro Novembro Total:E Agosto
w Arvore

n71 1% -« n9 % n9 % % n9
~
::>a N9 1 27 2,4 857 78,5 235 21,0 1 0, 1 1.120 100(I)
W
Q. N9 2 422 2,2 18.224 95~4 423 2,2 31 0,2 19.100 100

N9 3 59 1,2 4.166 86,3 596 12,4 7 0,1 4.828 100
N9 4 50 0,6 7.713 95,1 334 4, 1 14 0,2 8.111 100

Media 140 1,6 7.740 8B,3 397 9,9 13 0,2 8.290



a numero 1 (Tabe1a 1). Esta arvore apresenta uma copa esga1hada, ca
acterfstica da maioria dos exemp1ares de especie~ enquanto que a

nU mer ole de pot te m ais ere to, 0 quee men 0 s freqa ent e .
A produ~ao media por arvore (91,B1 kg) e a maxima (201,12

demonstram 0 grande potencial produtivo d~ faveira. Entretanto,
ssa produ~ao foi a1tamente concentrada em um curto perfodo, a que
ao proporciona um suprimento uniforms de alimento na pastagem, ex

vagans foram co1hidas e armazehadas. 0 mas de setembro
ontribuiu com a media de 89,6% da produ~ao total, snquanto que ou
ubro contribuwu com apenas 9,4% e as produ90es de agosto e novem
ro foram desprezfveis (Tabela 1).

! Este traba1ho devera prosseguir nos proximos anos. Sera con
~r01ado um maior numero de arvore, em diversos 10cais, determinar-
1e-a~a densidade da faveira na vegeta~ao natural, e serao rea1iza
~as ana1ises bromato1ogicas e de solos, a1em de outros estudos que
kjUdem a especif1car 0 potencial da faveira como produtora de a11
tento para a gado.
I
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