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Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho reprodutivo de minhocas Eisenia foetida 
submetidas a diferentes densidades populacionais e mantidas em substrato proveniente do esterco de gado leiteiro 
e assim repassar estas informações ao produtores de minhocas da região dos Campos Gerais. Foram testadas três 
diferentes densidades populacionais (T1 = 5, T2 = 7 e T3 = 9 minhocas/kg de substrato) com 10 repetições por 
tratamento e as avaliações realizadas aos 28, 56 e 84 dias. Para a quantificação do número de casulos e minhocas 
jovens, estes foram identificados a olho nu e separados manualmente. As variáveis estudadas foram submetidas à 
análise de variância utilizando o procedimento PROC MIXED do SAS (SAS Inst., Inc., Cary, NC) e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. A quantidade de casulos depositados e o número de 
minhocas jovens não diferiu (P > 0,05) entre os tratamentos e ao longo dos períodos de coleta. Processos de 
vermicompostagem durante 84 dias por minhocas Eisenia foetida e povoamento inicial de até nove indivíduos 
adultos por quilograma de dejetos oriundos de bovinos leiteiros não têm seu desempenho reprodutivo prejudicado. 
O presente trabalho mostra-se uma alternativa importante na extensão rural, principalmente para os produtores que 
trabalham com vermicompostagem, tanto para a venda de minhocas quanto na produção de húmus, uma vez que 
dá suporte técnico ao produtor no campo. 
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Reciclagem de dejetos animais por vermicompostagem. 

PÚBLICO-ALVO  

Agricultores familiares, discentes dos cursos de Graduação da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa e a comunidade geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Fazenda Escola Capão da Onça, Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

A adoção de sistemas sustentáveis de reciclagem de resíduos e a produção de energia 

renovável tem sido um dos métodos para o avanço no desenvolvimento sem que haja o aumento 

do impacto ambiental, que, sob o ponto de vista da produção de animais em regime de 

confinamento, principalmente representados no Brasil por suínos, aves e a bovinocultura de 

leite que, dependendo da escala, produzem um grande volume de dejetos. Isto obviamente 

requer uma rápida mudança na maneira de pensar o manejo e o controle ambiental destes 

sistemas, haja visto que, o manejo ambiental deve acompanhar o salto tecnológico que se mostra 

na produção (KUNZ, 2009). 

A forma usual de tratamento dos dejetos destes animais é o armazenamento em 

esterqueiras ou em lagoas de fermentação anaeróbicas e posterior aplicação no solo como 

fertilizante. Contudo, o manejo inadequado pode levar a sérios problemas ambientais visto que 

estes biofertilizantes geralmente não apresentam a relação necessária para absorção pela planta, 

sendo assim acumulados e transportados para lençóis freáticos, rios ou emitidos para a 

atmosfera (SEGANFREDO, 1999). Aliado a isto, estes métodos de tratamento exigem 

razoáveis investimentos em armazenagem, transporte e distribuição, nem sempre disponíveis 

para os pequenos e médios produtores. 

Neste contexto, a vermicompostagem (processo que utiliza minhocas para digerir 

matéria orgânica) tem sido utilizada para otimizar a reciclagem de nutrientes pois, compõem 

um sistema tecnológico de baixo custo para a transformação de resíduos orgânicos em 
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compostos que podem ter alto valor nutricional para as plantas. Todavia, a densidade e a 

competição pelo substrato têm sido relatada por diversos autores como Dominguez et al. (1997), 

Aquino et al. (2005) e Nadolny (2009) como fator determinante sobre as taxas reprodutivas e o 

desempenho das minhocas, sendo de suma importância, a determinação de adequadas 

densidades populacionais de diferentes espécies de minhocas mantidas em diferentes fontes de 

substrato, buscando desta forma maximizar a eficiência do sistema. 

OBJETIVOS 

Avaliar o desempenho reprodutivo de minhocas Eisenia foetida submetidas a 

diferentes densidades populacionais e mantidas em substrato proveniente do esterco de gado 

leiteiro na região dos Campos Gerais do Paraná. 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na Fazenda Escola Capão da Onça (FESCON), localizada 

na cidade de Ponta Grossa-PR, Brasil. Este foi instalado em galpão coberto com as unidades 

experimentais (baldes) dispostos aleatoriamente em prateleiras. 

Foram testadas três diferentes densidades populacionais (T1 = 5, T2 = 7 e T3 = 9 

minhocas/kg de substrato) com 10 repetições por tratamento. Para o substrato, foram utilizados 

oito quilogramas de esterco proveniente de gado leiteiro previamente estabilizado por 

compostagem, perfazendo um total de 40, 56 e 72 minhocas/balde para os tratamentos T1, T2 

e T3, respectivamente. Para o povoamento das unidades experimentais, foram utilizadas 

matrizes de Eisenia foetida doadas pelo Instituto Educacional Duque de Caxias Esperança 

Cidade dos Meninos. 

As avaliações foram realizadas aos 28, 56 e 84 dias a partir do inicio da instalação do 

experimento. Para a quantificação tanto do número de casulos quanto de minhocas jovens, o 

conteúdo dos baldes foi depositado em bandeja plástica e as minhocas separadas manualmente, 

e posteriormente, identificadas a olho nu e contabilizadas, como jovens, de acordo com a 

ausência do clitelo. A produção de casulos/balde foi realizada mediante a seleção manual com 

auxílio de uma pinça. 

As variáveis estudadas foram submetidas à análise de variância utilizando o 

procedimento PROC MIXED do SAS (SAS Inst., Inc., Cary, NC) e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.  
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RESULTADOS 

A quantidade de casulos depositados não diferiu (P > 0,05) entre os tratamentos ao 

longo dos períodos de coleta (Tabela 1). Estudos como de Dominguez et al. (1997) e Aquino 

et al. (2005) relataram a possibilidade de redução na produção de casulos e fuga dos indivíduos 

dos locais de confinamento em situações de elevada densidade e a falta de algum tipo de 

alimento prontamente disponível. Estes fatos nos levam a crer que, até aos 84 dias de avaliação, 

independente das densidades utilizadas no presente estudo foram suficientes para manter a 

reprodução das minhocas e que, a utilização de maiores densidades pode aumentar a velocidade 

de reprodução e consequentemente maiores taxas de transformação de dejetos bovinos. Outro 

aspecto relevante é quanto à composição do substrato utilizado o qual pode interferir 

negativamente na taxa de deposição de casulos principalmente aqueles com menor riqueza de 

nitrogênio como resíduo orgânico domiciliar quando comparado com esterco bovino 

(NADOLNY, 2009). 

Tabela 1 - Números de casulos depositados por minhocas E. foetida mantidas em diferentes densidades 
populacionais 

 Tratamento  
Coleta (dias) T1 T2 T3  
28 23,6 ± 21,0Aa 73,6 ± 21,0Aa 37,2 ± 23,5Aa  
56 73,6 ± 39,4Aa 169,8 ± 39,4Aa 135,0 ± 44,1Aa  
84 42,4 ± 42,6Aa 104,4 ± 42,6Aa 127,3 ± 47,6Aa  

Médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) na linha e (minúscula) na coluna não diferem entre si pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade T1 = 40, T2 = 56 e T3 = 72 minhocas / unidade experimental. 
Fonte: O Autor (2019). 
 

Da mesma forma, não foram observadas diferenças significativas (P > 0,05) quanto à 

quantidade de minhocas jovens exceto para o tratamento T2 o qual foi superior (P < 0,05) aos 

84 dias de coleta quando comparados à primeira coleta realizada aos 28 dias (Tabela 2). De 

acordo com Gestel et al. (1992) a correlação entre população e desempenho de minhocas é 

diretamente influenciada pela competição por alimento e ambiente, indicando mais uma vez a 

inexistência de disputa pelo substrato independente da densidade utilizada neste estudo. 

Nadolny (2009) ao estudar parâmetros reprodutivos de diferentes espécies de minhocas 

mantidas em diferentes densidades populacionais durante o processo de vermicompostagem do 

resíduo orgânico domiciliar também não observou alterações no número de casulos e minhocas 

jovens, todavia, com valores inferiores ao observado no presente estudo. Provavelmente, a 
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composição do substrato utilizado, assim como, a espécie de minhoca utilizada pode ter 

favorecido maiores taxas reprodutivas de multiplicação. 

Tabela 2 - Números de minhocas jovens (E. foetida) mantidas em diferentes densidades populacionais.  

 Tratamento  
Coleta (dias) T1 T2 T3  
28 15,6 ± 2,7Aa 18,2 ± 2,7Ab 22,2 ± 3,0Aa  
56 10,4 ± 14,8Aa 39,2 ± 14,8Aab 48,2 ± 16,5Aa  
84 52,8 ± 70,0Aa 104,4 ± 42,6Aa 127,3 ± 78,2Aa  

Médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) na linha e (minúscula) na coluna não diferem entre si pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade T1 = 40, T2 = 56 e T3 = 72 minhocas / unidade experimental. 
Fonte: O Autor (2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Processos de vermicompostagem durante 84 dias por minhocas Eisenia foetida e 

povoamento inicial de até nove indivíduos adultos por quilograma de dejetos oriundos de 

bovinos leiteiros não têm seu desempenho reprodutivo prejudicado. 

É de suma importância a realização de trabalhos que afetem diretamente a vida da 

comunidade em geral. O presente estudo dá capacidade dos pequenos produtores 

desenvolverem, de forma mais sustentável e técnica, condições melhores e mais eficientes de 

produção de minhocas, agregando a renda das famílias produtoras. 
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