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D. "Nhoca", é um animal que faz parte do grupo chamado ANELIDEOS, popularmente conhecida como MINHOCA
(Lumbricus terrestris), uma espécie muito comum no Brasil. Ela tem um CORPO CILÍNDRICO, todo segmentado, que
auxilia na sua mobilidade dentro da terra. Ela adora passear e "fuçar" o solo, deixando-a arejada, facilitando a água
penetrar e umedecer a terra. Ajuda as raízes das árvores penetrarem mais fundo na terra e assim sustentar seus
troncos, galhos, folhas, flores e frutos, e retirarem os NUTRIENTES que tanto precisam para crescerem.

A vida
brotando, é 

ESPETACULAR!

Sentir a água da chuva penetrar  na
terra  com facilidade, é , sinal de que
estamos ajudando  as sementes
brotarem  com VIGOR.

Isso é o que 
fazemos de 

melhor!



O que está acontecendo? Que líquido
branco, FEDIDO, é esse? Meu corpo está 
 "queimando"!  O que faço agora? Preciso
avisar D. Nhoca. Com certeza ela vai  explicar
o que está acontecendo.

D. Nhoca, explica que, infelizmente, a maioria das pessoas  desconhecem que o 
 solo  tem o seu MICROBIOTA, (grupos de microrganismos que vivem no solo),
constituído por FUNGOS, BACTÉRIAS e VÍRUS, muito importantes para a
QUALIDADE DO SOLO para a agricultura. Portanto,  junto com as minhocas os
microrganismos protegem e fertilizam o solo., 

O que estamos vendo é o AGROTÓXICO
infiltrando na terra. Os humanos estão
usando nas plantações, principalmente 
 em MONOCULTURAS de milho, soja
etc.   Esse VENENO vai nos MATAR!

Após a chuva, uma surpresa desagradável...

A presença de agrotóxico no solo, é algo
EXTREMAMENTE GRAVE, pois trará
CONSEQUÊNCIAS DE LONGO PRAZO, tanto para
nós que vivemos aqui embaixo, como para os
humanos que vivem na superfície.

Existem agrotóxicos que PERMANECEM ATIVOS
no solo por cerca de 10 ANOS! Imagine a tragédia!
Como alguém poderá fazer PLANTIOS
SAUDÁVEIS, em um solo contaminado por tanto
tempo? E os MILHARES DE AGROTÓXICOS que
são usados no Brasil, e que NÃO HÁ PESQUISA
sobre sua ação nociva ao solo?  



Se desaparecermos do solo, as plantas
também morrerão. 

Os humanos não sabem disso?
QUANTA IGNORÂNCIA!

Com uma quantidade tão grande de 
 AGROTÓXICO sendo jorrado no solo durante as
monoculturas de soja, milho, coco, cana de
açúcar etc., o que faremos para combater
essa  AÇÃO DANOSA para o ambiente?

A explicação de D. Nhoca deixou todo mundo
muito preocupado. Era preciso tomar algumas
decisões, para os GRAVES DANOS AMBIENTAIS,
que o solo está sofrendo, de forma silenciosa, sem
que ninguém tome providências.

Os fungos, bactérias, protozoários e vírus
do solo, também estavam  em polvorosa!

No solo são encontradas 
BACTÉRIAS que auxiliam 
na fixação do nitrogênio
nas raízes das plantas;
disponibiliza o fósforo
presente no solo, para os
vegetais

VÍRUS e PROTOZOÁRIOS
contribuem para a manutenção
da biodiversidade, reciclagem de
nutrientes e na produção de
vegetais.

Os FUNGOS são organismos que tem uma importância
fundamental para o crescimento das plantas, contribuem
para que as plantas  absorvam mais nutrientes, ficando
mais robustas e produzindo mais grãos e frutos. Auxiliam
às plantas sejam resistentes ao stress hídrico (falta de
água).  SEM OS MICRORGANISMOS NO SOLO, A TERRA
MORRE.



E sobre as MINHOCAS?  O que 
D. Nhoca tem a dizer?

 
Qual a  IMPORTÂNCIA desses

animais? 
 

E se eles desaparecerem, como
ficaria a FERTILIZAÇÃO da terra? Nós, MINHOCAS,

somos 
DECOMPOSITORES,

importantes 
para o solo; nosso
alimento pode ser 

tanto  vegetais quanto  
restos 

de outros animais .      

D. Nhoca, muito animada e toda orgulhosa, fez questão de explicar, com detalhes, sobre a sua vida e a vida de todas as minhocas,
destacando a grandeIMPORTÂNCIA de seu grupo PARA A VIDA na Terra...

Nosso corpo, com CENTENAS DE ANÉIS, nos permite cavar extensos TÚNEIS, trazendo
para a superfície as camadas mais profundas do solo. Com isso, RENOVAMOS os
nutrientes do solo superficial, que são importantes para as plantas. Quando nos
remexemos e escavamos o solo, ingerimos porções de terra, e, assim, DECOMPOMOS e
TRANSFORMAMOS resíduos orgânicos em HÚMUS: um excelente adubo para as plantas.
Além disso, AREJAMOS a terra facilitando a penetração de ÁGUA e de RAÍZES DAS
PLANTAS.



A importância das MINHOCAS e dos
microrganismos  do solo, é indiscutível.
Com a ENORME QUANTIDADE de
AGROTÓXICO usado no Brasil, o
impacto sobre esses organismos, será
MORTÍFERO.

 

Com a VOLATIZAÇÃO do agrotóxico,
gotículas de veneno são levadas pelo
vento e passam a fazer parte das gotas
de chuva e, com isso, no Brasil,
CAMPEÃO DO AGROTÓXICO, "pode
chover  veneno".

A chuva é muito importante para a manutenção da vida na Terra e,
 para nós, MINHOCAS, ao umedecer o solo, faz com que as
condições de nossas vidas sejam melhores, pois nosso corpo precisa
de umidade.  É por isso que não somos encontradas no deserto (falta
de água) e em áreas sob a neve /gelo (água congelada).

Amiguinhos /Amiguinhas, já
imaginaram a Terra sem
MINHOCAS? Como os seres
humanos sobreviverão se o solo
não tiver todos os organismos e
microrganismos que permitem
que os nutrientes sejam usados
pelas plantas?
  

O que você  tem feito para fazer
com que o Brasil  passe a ser  o
CAMPEÃO DOS ALIMENTOS
ORGÂNICOS, sem agrotóxico?

 NOSSO 
GRANDE

 DESAFIO! 
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