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ESTUDOPRELIMINARSOBREA FERTILIDADEDO SOLO NO FAROUEZOOllOTÂNICODOMUSEU
PARAENSEEMILIO GOElDI

João Ricardo Vasconcelos Gama'
Maria de lourdes Pinheiro Ruiv02

RESUMO:O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emfl io Goeldi Local iza-se no centro
urbano da cidade de Belém, estado do Pará, onde abrange uma áreil aproximada de 5,2
ha. Além de seu inestimável valor ambiental, o Parque Zoobotânico constitui uma das
mais importantes áreas de lazer da população de Belérn, bem como, uma das mais
tradicionais atrações turlsticas da cidade. O trabalho versa sobre a fertilidade do
solo no Parque Zoobotânico. Para a condução deste trabalho a área foi del imitado e.n
quatro sub-áreas designadas de Quadrantes (aI, 011, 0111, OIV). Foram coletadas 27
amostra~ de solo de acordo com o número de canteiros existent·:\ em cada quadrant e :
as emos tr as foram retiradas à profundidade de 0-40 em, rt adas e ar.at izadas
qu irni carnsnt e determinando-se os teores de fósforo (P), Carbono (C), Aluminio (Al) e
bases t ocáve is (Na, Ca, Mg e K). Verificou-se que existe cl( 'iciência de fósforc
nos quatro quadrantes estudados, sendo que nos quadrantes 01 'e 011 existe t arnbem
deficiên::ia de potássio. Os teores de cálcio mais magnesio (C"-'~Ig) variam de médio
(aI e 0(1) a alto (0111 e QIV). Os nlveis de matéria orgãnica e cilrbono
determinados foram em geral baixos, o mesmo ocorrendo com o a l umí n io trocável (AI).
O pH variou de fortemente ácido (01) a I igei ramente ácido (0111). A classe de
fertilidade dos solos nos quadrantes estudados variou de ba ixa (01 e 011) a média
(0111). Nas condições em que foi realizado o estudo, vcr v f ic amos que nrio hiJ

variado na classe do solo dentro do Parque Zoobotânico. O estudo mostrou haver'
diferença na classe de fertilidade entre os quadrantes sendo o 0111 de maior
ferti l idade.
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