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Resumo: O custo de implantação de um sistema de produção de vermicomposto é mínimo, tornando-se uma 

opção interessante para pequenas propriedades, sendo viável em amplos os aspectos (econômico, ambiental e 

agronômico), devido ao aproveitamento de materiais oriundos da própria propriedade, por melhorar os solos e 

exigir pouca mão-de-obra. O presente trabalho tem por objetivo definir a densidade ideal de minhocas para a 

produção de húmus. Realizado na Fazenda Escola Capão da Onça – FESCON, as minhocas foram colocadas em 

vasos, contendo 8 kg de esterco de bovino, produzido na FESCON, sendo cinco repetições 40, 48, 56, 64 e 72 

minhocas, da espécie E. andrei, por vasos, sendo, cada tratamento com 9 repetições. O húmus foi coletado após 

30, 60 e 90 dias, pelo método manual de peneiramento. Posteriormente o material foi seco e pesado e os dados 

foram submetidos a teste de ANOVA. O minhocário experimental serviu de modelo para a difusão desta 

tecnologia de baixo custo para a reciclagem de resíduos animais, bem como para a produção do húmus. 

Destacando que o tratamento T4 com densidade de 64 minhocas e 30 dias de coleta foi o que apresentou melhor 

produção de massa do composto.   
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região dos Campos Gerais do Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Fazenda Escola Capão da Onça, Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

O setor agropecuário desempenha um papel de grande importância no cenário 

econômico brasileiro envolvendo tanto a agricultura quanto a pecuária, responsável pela 

produção de bens de consumo e criação de animais, principal pilar da disponibilização de 

alimentos (SBIZARRO, 2013). Com o crescimento da população brasileira, a demanda por 

alimentos também se torna crescente, o que gera, consequentemente, um aumento na esfera 

agropecuária e necessidade de uma adequada gestão de resíduos sólidos. Tendo em vista esta 

perspectiva, cada vez mais vem se buscando formas de amenizar esta situação e neste 

contexto temos a vermicompostagem. 

A minhocultura ou também chamada vermicompostagem se trata da utilização de 

minhocas em ambiente minimamente controlado para transformação de matéria orgânica em 

húmus. Há muitas décadas o conhecimento empírico de agricultores já norteava suas 

produções, pois por senso de observação associavam que solos com presença de minhocas 

resultavam em maiores produções agrícolas (SHIEDECK; GONÇALVES; SCHWENGBER, 

2007). 

Segundo Carlesso, et al. (2011) os principais processos envolvidos na ação das 

minhocas sobre a matéria orgânica são mecânicos e biológicos, representados pelo 

revolvimento do composto e com a trituração das partículas orgânicas que passam pelo trato 

digestivo desses animais, respectivamente. A contribuição do efeito bioquímico está presente 

quando da decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos existentes no intestino 

das minhocas, gerando resíduos mais ricos em nutrientes assimiláveis pelas plantas. 

O custo de implantação de um sistema de produção de vermicomposto é mínimo, 

tornando-se uma opção interessante para pequenas propriedades, sendo viável em amplos os 

aspectos (econômico, ambiental e agronômico), devido ao aproveitamento de materiais 

oriundos da própria propriedade, por melhorar os solos e exigir pouca mão-de-obra 

(MIRANDA, et. al., 2011). 
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OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo definir a densidade ideal de minhocas para a 

produção de húmus. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado na Fazenda Escola Capão da Onça – FESCON. As minhocas 

foram colocadas em vasos, dispostas em uma prateleira, contendo 8 kg de esterco de bovino, 

produzido na FESCON, curtido e umidificado a 70%, peneirado em peneira com malha de 6 

mm. O experimento contou com cinco repetições, sendo elas 40, 48, 56, 64 e 72 minhocas, da 

espécie E. andrei por vasos, sendo, cada tratamento com 9 repetições. 

Para a manutenção das condições ideais e o máximo potencial de produção de 

húmus, inspeções diárias foram realizadas para verificar parâmetros de temperatura, umidade, 

aeração e drenagem dos vasos. 

O húmus foi coletado após 30, 60 e 90 dias, pelo método manual de peneiramento, 

utilizando peneira com malha de 4 mm, sendo considerado húmus o material que passou pela 

malha da peneira. Posteriormente o material foi seco e pesado e os dados foram submetidos a 

teste de ANOVA para verificar se há diferenças significativas entre os tratamentos analisados. 

RESULTADOS 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos nas épocas de coleta aos 60 e 90 

dias. Para a época de colheita aos 30 houve diferença entre os tratamentos e pode-se observar 

maior produção no T4 (Tabela 1), mas não diferiu estatisticamente dos tratamentos T1 e T3. 

Schiedeck, et al. (2007) destaca que o tempo de processamento do material, depende da época 

do ano e da população de minhocas que foi introduzida. No verão esse tempo varia entre 10 e 

15 dias e no inverno aproximadamente 20 dias.  

Tabela 1: Médias e desvio padrão da produção de humus de minhoca em diferentes épocas de coleta e população 

de minhocas  

HÚMUS 

TRAT. 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS  

MÉDIAS DP   MÉDIAS DP   MÉDIAS DP   

T1 0.5050 0.0908 abc 0.1750 0.0606 
 

0.2740 0.2460 
 

T2 0.2125 0.1106 c 0.0613 0.0342 
 

0.1425 0.1072 
 

T3 0.6520 0.3360 ab 0.1963 0.1085 
 

0.1675 0.1127 
 

T4 0.8670 0.2166 a 0.2370 0.1077 
 

0.2660 0.1933 
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T5 0.4730 0.1435 bc 0.1500 0.0736   0.1650 0.1460   

P-Value 0.002 0.067 0.681 

DP 0.199 0.083 0.170 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey, em nível de 5% 

de probabilidade.  T1: 40 minhocas; T2: 48 minhocas; T3: 56 minhocas; T4: 64 minhocas; T5: 72 minhocas.  
Entre as diferentes épocas de coleta, pode-se observar que  a maior produção de 

humus ocorreu aos 30 dias, variando de 0.8670 kg (T4) a 0.2125 kg (T2). Houve uma redução 

de massa de húmus produzida ao longo do experimento, devido à competição no interior dos 

vasos e a consequente fuga/morte dos animais (Figura 1).   

 

Figura 1:  Produção de humus de minhoca em diferentes epocas de coleta e população de minhocas 

 

Legenda: T1: 40 minhocas; T2: 48 minhocas; T3: 56 minhocas; T4: 64 minhocas; T5: 72 minhocas. 
   

A restrição alimentar é um fator relacionado à diminuição da biomassa de minhocas e 

pode vir a provocar a morte ou fuga de indivíduos (AQUINO, et al.,1994). A espécie utilizada 

E. andrei pode deixar o cativeiro frequentemente em busca de alimento fresco. Esse fator já 

era esperado, pois não havia intenção de retroalimentar os tratamentos, tornando os valores 

obtidos nos tratamentos de 60 dias afetados pela procura de alimento, competição e 

consequentemente a morte das minhocas. 

A qualidade dos estercos varia com o regime alimentar do bovino e do manejo do 

rebanho, o que dificulta, algumas vezes, comparações com outros resultados. Mas, de maneira 

geral, tem-se observado que as minhocas se adaptam muito bem ao esterco bovino 

(KAUSHIK; GARG, 2004; PEREIRA; AZEVEDO, 2005).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O minhocário experimental serviu de modelo para a difusão desta tecnologia de baixo 

custo para a reciclagem de resíduos animais, bem como para a produção do húmus. 
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Destacando que o tratamento T4 com densidade de 64 minhocas e 30 dias de coleta foi o que 

apresentou melhor produção de massa do composto.   
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