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OBJETIVOS

Possibilitar o estudo da minhocultura visando fornecer aos alunos informações sobre o seu histórico, utilização e
instalações mais adequadas para o seu desenvolvimento e produção de húmus, tendo em vista a sua importância
econômica e ecológica.
EMENTA

Minhocultura e sua produção no país. Anatomia e fisiologia da minhoca.Produção de húmus.Construção de
viveiros.Técnicas de manejo do minhocário. A importância da minhoca para o meio ambiente.
Identificar e descrever as instalações mais adequadas para o manejo da minhocultura, identificando os aspectos essenciais
ao desenvolvimento de uma minhocultura integrada à propriedade agrícola e ao meio ambiente.
METODOLOGIA

O programa será desenvolvido por intermédio de aulas expositivas teóricas, com utilização de recursos audiovisuais,
como retroprojetor, powerpoint/datashow bem como através de apresentações de trabalhos práticos e discussões sobre o
tema proposto.
AVALIAÇÃO:
( X )Prova
( X )Pesquisa
( X )Trabalho
( X )Aula Prática
( X )Seminário
( X )Relatório
( X )Projeto de Pesquisa
( X )Fórum de Debate
OUTRAS ATIVIDADES: Aulas teóricas descritivas; visitas a fazendas e empresas; palestras; visitas a exposições
agropecuárias e avaliações.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução (conceito, histórico) da minhocultura no mundo e no Brasil;
- Morfofisiológica das minhocas;
- Espécies (características);
- Instalações para minhocultura: requisitos para a criação;
- Manejo, compostagem;
- Manutenção do minhocário;
- Produção de húmus;
- Separação do húmus;
- Comercialização do húmus;
- Importância econômica;
- Vantagens para o produtor;
- A minhocultura e o meio ambiente.
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