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enriquecimento com cinco espécies (lnga edulis,
Clitoria racemosa, Sclerolobium paniculatum,
Acacia mangium e Acacia angustissima) e sua
mistura, e três espaçarnentos (I mx Im, Imx2m e
2mx2m ), além do controle (capoeira sem
enriquecimento). Cerca de 30 meses após o
plantio das árvores ocorreu o corte da vegetação,
sendo que em um bloco a fitomassa foi queimada
(slash and burn) e em quatro blocos triturada e
aplicada como cobertura morta (slash/rnulch).
Após o preparo da área foi plantado milho e,
próximo à sua colheita, mandioca. São
apresentados resultados preliminares da avaliação
da relação entre as leituras com o med idor
(LSPAD) e determinações destrutivas de Ct e
[N). e da variação de valores mensais de LSPAD
nos diferentes tratamentos experimentais,
referentes aos quatro primeiros meses do ciclo.
As relações que vêm sendo observadas entre os
valores de LSPAD, e de Ct e [N). vêm exibindo
diferença entre F3 e F6. Não vem sendo
verificadas diferenciações marcantes entre as
parcelas experimentais, o que é esperado ocorrer
em fase posterior do ciclo da cultura.
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MÉTODOS PARA SUPERAÇÃO DE
DORMÊNCIA DE SEMENTES DE FAVA
ARARA TUCUPI (Parkia Multijuga Benth).
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Este trabalho foi realizado com objetivo de
determinar um método para acelerar e
un iform izar a germ inação de sementes de Fava
Arara tucupi (Parkia Multijuga Benth). Foram
testados os seguintes tratamentos: Escarificação
química com ácido sulfúrico concentrado (95%)
por 30 minutos: Imersão em água normal por 12
horas: Desponte em uma extremidade, Desponte
em duas extremidades e testemunha. O
experimento foi implantado em condições de
ambiente natural de Belém (temperatura média
anual de 26,05° C e 85 % de umidade relativa do
ar), em substrato de areia e serragem na
proporção de I: I, previamente esterelizados. O
delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, com 4 repetições e 25 sementes por
parcela. Após análise dos resultados, verificou-se
que os tratamentos apresentaram diferença
estatística entre si, sendo o melhor resultado
desponte em uma extremidade com (30%) de
germ inação, porem igualando-se estatisticamente
o desponte em duas extremidades e a imersão em
ácido sulfurico (18%). A testemunha não
apresentou germinação durante o período de
avaliação do experimento. Estes resultados
perm item cone luir que as sementes de Parkia
multijuga apresentam dormência tegumentar ,
sendo a escarificação mecânica o método mais
barato e eficiente para superar a sua dormência.
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