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Apresentação
Empenhada em auxiliar o pequeno produtor, 

a Embrapa lança o ABC da Agricultura Familiar, 
que oferece valiosas instruções sobre o trabalho 
no campo.

Elaboradas em linguagem simples e objetiva, 
as publicações abordam temas relacionados à 
agropecuária e mostram como otimizar a ati-
vidade rural. A criação de animais, técnicas de 
plantio, práticas de controle de pragas e doenças, 
adubação alternativa e fabricação de conservas 
de frutas são alguns dos assuntos tratados. 

De forma independente ou organizadas em 
asso ciações, as famílias poderão beneficiar-se 
dessas informações e, com isso, diminuir custos, 
aumentar a produção de alimentos, criar outras 
fontes de renda e agregar valor a seus produtos.  

Assim, a Embrapa cumpre o propósito adicional 
de ajudar a fixar o homem no campo, pois coloca 
a pesquisa a seu alcance e oferece alternativas de 
melhoria na qualidade de vida. 

  
Fernando do Amaral Pereira

Gerente-Geral
Embrapa Informação Tecnológica
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Por que criar minhocas? 
Os agricultores familiares que iniciam 

um cultivo ecológico de hortaliças ou de 
frutas geralmente se deparam com um 
problema: como obter adubo orgânico para 
fertilizar as plantas? 

A adubação orgânica é um fator mui-
to importante a ser considerado pois, em 
princípio, são requeridas grandes quanti-
dades, que por sua vez representam gran-
des volumes e que, consequentemente, 
irão refletir em maior necessidade de mão 
de obra e custo mais elevado.

Geralmente, as minhocas são conheci-
das por afofarem a terra e transformarem 
a matéria orgânica em “alimento” para as 
plantas. Esse alimento produzido pelas mi-
nhocas, com o auxílio de microrganismos, 
também é conhecido como húmus de mi-
nhoca. 

O húmus de minhoca é um ótimo fertili-
zante natural, pois atua de forma benéfica 




