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As minhocas são consideradas “engenheiras do ecossistema” pois modificam os atributos e processos 
no solo onde se encontram, sendo importantes para a decomposição, ciclagem de matéria orgânica, 
taxa de mineralização, entre outros, através da bioturbação e deposição de coprólitos no solo. Uma 
maneira de avaliar a qualidade do solo é a partir da presença e ausência desse organismos, sendo 
amplamente utilizados atualmente por serem de fácil mensuração e sensíveis as alterações ambientais. 
Com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a abundância e biomassa das populações de 
minhocas em experimento de longa duração, localizado em Dourados – MS. Foi utilizado o método 
TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility), para a retirada de monólitos (20x20 cm de largura e 20 cm 
de profundidade), em diferentes sistemas de uso do solo (SUS), sendo: Plantio Convencional, Plantio 
Direto (PD), Integração-Lavoura Pecuária (ILP), Pastagem Permanente (PP), Cerrado (CE) e Mata Nativa 
(MN).  A área de maior abundância foi em ILP com 107 ind m-2 seguido de CE com 54 ind m-2, MN 48 
ind m-2, PD 27 ind m-2, PP 16 ind m-2 e PC com 6 ind m-2.  O SUS de maior biomassa foi MN com 5,47 g 
m-2, seguido de ILP 1,33 g m-2, CE 0,67 g m-2, PD 0,28 g m-2, PP 0,14 g m-2 e PC com 0,08 g m-2. 
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