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Vocês conhecem as minhocas? 
 São animais invertebrados que pertencem ao grupo dos anelídeos. Os 

animais desse grupo possuem corpo alongado, tem pele úmida e 

respiram através dela, que interessante, né? Além disso eles não têm 

patas! Por isso movem-se arrastando o corpo, graças aos seus 

músculos e espinhos minúsculos que se chamam cerdas que eles vão 

se apoiando quando se mexem. 

               -Deixa que eu continuo daqui amigo narrador. 

 

 

 

 

-Olá, meu nome é Lubricina, sou uma minhoca e estou aqui para falar 

da importância que as minhocas têm para os ecossistemas. Somos 

conhecidas como engenheiras dos ecossistemas, pois realizamos um 

papel importante, modificando e melhorando o solo fisicamente e 

quimicamente, tornando-o rico em nutrientes e fértil. São conhecidas 

aproximadamente 8300 espécies divididas em 38 famílias e 811 

gêneros. Habitamos as partes mais superficiais dos solos úmidos, 

estamos distribuídas por várias partes do mundo, menos nos desertos. 

 

 

 

 

Somos onívoras e nos alimentamos de matéria orgânica em 

decomposição, sabe qual é nosso alimento preferido? Partes molinhas 

da matéria orgânica. Gostamos também de alimentos ricos em cálcio 

e nitrogênio. Um segredo, também podemos comer nossas fezes. Elas 

são chamadas de coprólitos.  

Podemos ser classificadas de acordo com nossas estratégias 

alimentares em detritívoras ou geofagas. Minhocas detritívoras 

geralmente são encontradas na superfície do solo e consomem 

resíduos vegetais. Por outro lado, as minhocas geofagas geralmente 

encontradas no subsolo e consomem restos orgânicos. 

 

 

 

 

Vocês sabem qual é a importância ecológica ambiental das 

minhocas? 

  
Pois bem, como foi citado anteriormente, as minhocas habitam geralmente 

a parte superficial do solo e através de sua movimentação e de partículas 

como também ingestão dessas partículas seja horizontalmente ou 

verticalmente formam poros (túneis) e esse conjunto de poros formam 

galerias, dando um aspecto poroso ao solo, importante para a infiltração 

e retenção de água e para infiltração  
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de ar, processo chamado de aeração, e fluxo de gases. As partículas passam 

pelo trato digestivo, são digeridas por enzimas produzidas pela minhoca e 

por enzimas resultantes da associação com os microorganismos. Pois, esses 

invertebrados fazem associação simbiótica como os hormônios do 

crescimento. Os excrementos resultantes da digestão chamados de 

coprólitos apresentam grande quantidade de carbono e nutrientes, 

ainda fresco também possui grande quantidade de microrganismos. E 

através desses coprólitos e das galerias, citada anteriormente, ocorre a 

modificação química e física que enriquece o solo 

Também são consideradas bioindicadoras da qualidade do solo. Em 

solos antropizados, que sofreram modificações humanas, tem pouca espécie 

nativa enquanto que apresenta grande quantidade de espécies exóticas. A 

presença no solo de minhoca nativa do ambiente indica que aquele solo é 

saudável e muito rico em nutrientes. Em contraposição, a falta dessas 

minhocas é prejudicial para o solo e vegetação. 

Compostagem, você sabe o que é isso?  
 

- Poderia explicar Lubricina? 

- Posso, o meu primo Zé minhoca está trabalhando em uma 

composteira e ele disse que lá é muito bom, me convidou até para 

ir viver lá e me contou como funciona. 

 

 

 

- E o que é uma composteira?  

 

 

 

 

- Ora, são caixas modulares em que minhocas como eu e 

alguns microorganismos transformam restos de alimentos em 

adubos, ou seja, um modo de reciclagem de matéria orgânica 

como resto de alimento. 

 

 

 

 

- Me fale mais sobre isso, como funciona?  

 

- Bem, isso é simples. Com três caixas escuras de plástico, duas sem 

tampa e uma com tampa, empilhe as caixas, deixe a com tampa em 

cima das demais e na primeira e na segunda  

faça furos para as minhocas poderem se movimentar e para os 

resíduos escorrerem. Forre o fundo da primeira caixa com 

serragem e folhas secas, e então coloque a terra, as minhocas e o 

lixo orgânico sobre a terra todos os dias depois ponha sobre o lixo 

serragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAIBA MAIS: https://www.youtube.com/watch? v=FSC2zH0khuw 
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