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QUALIDADE DO SOLO E O ÍNDICE DE QUALIDADE PARTICIPATIVO DO PLANTIO 
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para os organismos do solo. O manejo do solo inadequado na região oeste do Paraná tem resultado 

em erosão e assoreamento de rios e lagos. Nesse contexto a Itaipu Binacional, juntamente com a 

pelos agricultores da região.

minhocas foram amostradas utilizando o método Tropical Soil Biology and Fertility (TBSF) adaptado, 
-2) e biomassa (g m-2) de minhocas, 

riqueza de espécies (número) e porcentagem de espécies nativas e exóticas.

Foram coletados 500 gramas de solo de cada monólito para análise de fertilidade de rotina 

e granulometria. Próximo ao local de amostragem do monólito foi retirado um anel de solo para 

determinação da densidade aparente, umidade e porosidade total, macro e microporosidade, e ainda 

foi realizada a medição de resistência à penetração.

Foi realizado o levantamento do histórico das áreas e dos valores dos indicadores que compõem 

Os dados (55 variáveis) foram submetidos a correlações de Pearson e Análise de Componentes 

As 40 áreas foram separadas de acordo com as populações de minhocas, com base nos valores de 

excelente, bom, moderado e pobre.

para poucos parâmetros avaliados ((umidade, argila, areia, matéria orgânica, idade do plantio direto, 
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água por cima terraço, preparo do solo, uso de calcário e de adubação química). A ACP entre atributos 

A abundância média de minhocas, nas 40 áreas amostradas, variou de 0 a 715 ind m-2. A riqueza 

total de espécies de minhocas encontradas variou entre 0 a 6 espécies. Houve um predomínio (mais 

entre 0 e 8,1 g m-2.

foi baixa, em torno de 94 mm.

e dependendo do atributo biológico mensurado (abundância de minhocas: água por cima do terraço, 

terraceamento correto (TC); riqueza de minhocas: silte, água por cima do terraço (APT), preparo 

e agrupou as 40 áreas diferenciadamente. A abundância, biomassa e riqueza de minhocas junto com 

os parâmetros de uso menos intensivo do solo (como menor tamanho de áreas, maior cobertura do 

solo, rotação de culturas, número de culturas cultivadas, número de culturas de cobertura), tiveram a 

agrícola como rotação de culturas, uso de culturas de coberturas, plantio direto, drenagem do solo, 

dentre outras, aumentam a densidade das populações e diversidade de espécies de minhocas. A ACP 

mostrou ainda uma correlação entre as populações de minhocas e os atributos químicos do solo. 

A atividade das minhocas no solo afeta as características deste como alteração no pH, liberação de 

nutrientes, tornando-o disponível para plantas e também atuam na mineralização da matéria orgânica 

(FRAGOSO et al., 1997).

utilizam na rotação de culturas o nabo forrageiro ou uma gramínea (sem ser aveia ou trigo). O 

nabo possui alta capacidade de reciclagem de nutrientes, e também promove uma maior cobertura 

protetora do solo, além de possui raiz pivotante que auxilia na descompactação do mesmo (CALEGARI, 

2006). Assim garante proteção e maior diversidade de matéria orgânica para as minhocas. A área 

que apresentou a maior abundância de minhocas é a que apresenta a maior diversidade de rotação, 

nesse estudo evidenciam que o sistema plantio direto não está sendo praticado adequadamente. Isso 
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