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Introdução - O índice de qualidade do solo (IQS) identifica a capacidade e limitações do solo, além
de orientar práticas de manejos para solucionar seus problemas. Os Latossolos predominantes
apresentam alta acidez, baixa CTC e baixos teores de nutrientes. O objetivo do trabalho foi estimar
IQS agrupando indicadores físicos, químicos e biológicos definidos para o maracujazeiro em sistema
orgânico. Material e Métodos – Em Latossolo Vermelho Amarelo distrófico em Lençóis, na Chapada
Diamantina, Bahia, corrigido com calcário, sob dois preparos (convencional – arado e grade – e
mínimo – escarificador), dois manejos (CV - coquetel vegetal e VN - vegetação natural) e cinco
doses de gesso (0, 1.410, 2.820, 4.230 e 5.640 kg ha-1) foram avaliados indicadores físicos (Ds, Mp,
PT, K e DMPs), químicos (pH em água, CTC, MOS, V%, m%, K% e Ca%) e biológicos (BMS-C,
fosfatase ácida, qCO2 e qMic), após 7, 19 e 26 meses e em três profundidades (0-20, 20-40 e 40-60
cm). Os indicadores foram transformados em escores variando de 0 a 1, obtendo-se o seu peso
dentro de cada função principal do solo (AFS, AQS e ABS). Os escores de qualidade do solo (IQS)
foram avaliados pela análise de agrupamento de dados utilizando-se como testemunha o PC, VN e
sem gesso. Resultados e Discussão – Aos 7 meses o IQS médio (0,52) foi maior no PC, VN e 2.820
kg ha-1 de gesso. Vale lembrar que após a correção do solo com calcário, a vegetação natural com
predominância do capim Setaria poiretiana foi abundante. Tanto aos 19 e 26 meses o maior IQS
médio (0,54) foi na testemunha. Observou-se aumento do IQS médio de 0,44 (7 meses) a 0,48 (26
meses) com o passar do tempo, influenciada pela ABS. Menores e bem próximos valores de IQS
(0,38 e 0,41) foram obtidos com PC, CV e 4.230 kg ha-1 de gesso. Conclusões - O incremento do
valor do IQS é muito pequeno com o tempo, indicando o PC (arado e grade) e VN, além de 2.820 kg
ha-1 de gesso para corrigir as limitações do solo a ser cultivado com marcujazeiro em sistema
orgânico.   
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