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Resumo: A viabilidade da criação de minhocas em larga escala já era observada em 1940, principalmente nos 
Estados Unidos, sendo que neste país as minhocas já eram cultivadas em canteiros sofisticados. No Brasil a 
minhocultura é uma atividade recente e pouco conhecida, mesmo assim devido aos baixos custos exigidos em 
sua implantação, muitas pessoas têm se interessado pela atividade seja como fonte de proteína para a 
alimentação de pequenos animais ou para a produção de húmus. Diante da necessidade de se construir um 
minhocário experimental para a realização do projeto Reciclagem de Dejetos Animais por Vermicompostagem e 
de uma das estruturas da Fazenda Escola estar disponível, viu-se a possibilidade de uma revitalização. A 
estrutura pertence à Fazenda Escola "Capão da Onça" (FESCON) da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) e era subutilizada como deposito. A revitalização foi feita com o auxilio dos alunos do Laboratório de 
Produção Avícola/LAPA do curso de Zootecnia da mesma universidade. O minhocário experimental servirá de 
modelo para a difusão de tecnologia de baixo custo para a reciclagem de resíduos animais, bem como para a 
produção do húmus. Além de proporcionar um local para desenvolvimento de pesquisa e aulas praticas para os 
alunos da instituição. 

Palavras-chave:. Minhoca. Vermicompostagem. Húmus.  
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa - PR 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Fazenda Escola Capão da Onça, Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

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, 

2006). 

A viabilidade da criação de minhocas em larga escala já era observada em 1940, 

principalmente nos Estados Unidos, sendo que neste país as minhocas já eram cultivadas em 

canteiros sofisticados. No Brasil a minhocultura é uma atividade recente e pouco conhecida, 

mesmo assim devido aos baixos custos exigidos em sua implantação, muitas pessoas têm se 

interessado pela atividade seja como fonte de proteína para a alimentação de pequenos 

animais ou para a produção de húmus. A criação de minhocas é uma alternativa viável em 

amplos aspectos devido o aproveitamento de materiais oriundos da própria propriedade, por 

melhorar os solos e exigir pouca mão de obra (MARTINEZ, 2006).   

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., 2016). 

Diante da necessidade de se construir um minhocário experimental para a realização 

do projeto Reciclagem de Dejetos Animais por Vermicompostagem e de uma das estruturas 

da Fazenda Escola estar disponível, viu-se a possibilidade de uma revitalização. A Fazenda 

Escola "Capão da Onça" (FESCON) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), foi 

criada pela Resolução R. 011/85, em 01 de abril de 1985, sendo subsidiária da administração 

e serviços, e destinada a prestar apoio à administração central e às atividades de ensino, 
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pesquisa, extensão e produção, a Fazenda Escola é considerada um órgão suplementar dentro 

do organograma da UEPG. A FESCON tem apresentado papel de destaque regional, tanto na 

produção vegetal como na produção animal. Apresenta uma área de 311,12 hectares, dividida 

em duas glebas, cortadas pela Rodovia PR-513 - Ponta Grossa/Itaiacoca.  

OBJETIVOS 

Revitalizar uma estrutura sem utilização da Fazenda Escola Capão da Onça com o 

intuito de transformar em um minhocário experimental sendo esse espaço utilizado para o 

manejo, controle de ambiência e contagem para analise de reprodução de minhocas e ovos. 

METODOLOGIA 

Diante da necessidade de se construir um minhocário experimental para a realização 

do projeto Reciclagem de Dejetos Animais por Vermicompostagem e de uma das estruturas 

da Fazenda Escola estar disponível, viu-se a possibilidade de uma revitalização. A estrutura 

pertence à Fazenda Escola "Capão da Onça" (FESCON) da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) e era subutilizada como deposito e está localizada próxima a sede 

administrativa da fazenda (Figura 1).  A revitalização foi feita com o auxilio dos alunos do 

Laboratório de Produção Avícola/LAPA do curso de Zootecnia da mesma universidade.    
 

Figura 1: Estrutura sem revitalização.   

 
Legenda: Processo de reforma da instalação do minhocário. 

O processo de reforma foi iniciado retirando as telhas da cobertura de maneira manual, 

pois toda a estrutura do telhado (telhas, vigas, ripas e caibros) encontrava-se comprometida. 

Com o auxilio de dois andaimes sobrepostos com tabuas de eucalipto dispostas de maneira 
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horizontal para conseguir acesso até a parte superior do telhado, após a retirada das telhas foi 

retirado o madeiramento sendo as ripas, caibros, terças e contrafrechal, comprometidos por 

alta incidência de cupins, totalizando uma área de 28 m2 de materiais retirados para posterior 

reforma. 

Para o novo madeiramento do telhado, foram utilizados 25 metros lineares de vigas 

(caibros) de 2x4 polegadas que divididas em três caibros com 7 metros sendo um com 4 

metros onde foi substituída a cumeeira e 98 metros lineares de ripas de 1x3 polegadas sendo 

divididas em quatorze ripas de 7 metros cada. Onde as vigas foram pregadas com pregos 

19x36 e as ripas pregadas nas vigas com pregos 17x27 para reduzir perdas com rompimento e 

rachaduras nas ripas, após o termino do madeiramento foi realizado a cobertura com as telhas 

do tipo francesa começando na menor altura do telhado com termino na parte mais alta da 

cobertura, sendo 13 fileiras com 16 telhas cada totalizando 208 telhas. Sendo reutilizadas as 

que estavam em boas condições e as que encontravam rachaduras foram substituídas por 

telhas novas. 

Os reparos no piso foram realizados nos locais com maior incidência de buracos 

utilizando concreto nas proporções de 3:3:1:1 de areia, pedra brita, agua e cimento, 

respectivamente, e a colocação do concreto após a limpeza do local de aplicação foi feita com 

o auxilio de uma colher de pedreiro e regoado com régua de alumínio, para manter o nível 

ideal do piso. 

Com o passar dos anos e o mau uso da instalação uma porção de 2,5 metros de parede 

estava comprometida sendo essa constituída de solocimento. Para a reconstrução dessa porção 

de parede foram utilizados 60 tijolos seis furos distribuídos em quatro fileiras de 15 tijolos, a 

sobreposição dos tijolos foi realizada com colher de pedreiro, nível, trena e prumo. A massa 

de areia, cimento, cal e água na proporção de 3:1:1:1, respectivamente. 

O processo de pintura foi realizado com cal para pintura devido à alta eficiência de 

desinfecção e a boa aparência higiênica do local, foram utilizados três pacotes de 10 kg cada 

totalizando 30 kg de cal para pintura que misturados de maneira bem homogênea em 10 litros 

de agua e três aditivos com 100 ml cada, totalizando 300 ml de aditivo para melhorar a adesão 

e resistência da tinta. A tintura foi aplicada na parede com broxa retangular 17x6 cm e nos 

locais mais altos a utilização de andaimes foi de fundamental importância para o sucesso da 

atividade. 

RESULTADOS 
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A estrutura revitalizada hoje comporta o projeto de Reciclagem de Dejetos Animais 

por Vermicompostagem (Figura 2), sabendo-se que a instalação adequada interfere 

diretamente na ambiência buscando assim uma melhor qualidade de produção e 

produtividade. O processo de reforma da instalação do minhocário foi de extrema 

importância, pois hoje no local estão sendo desenvolvidos experimentos de produção de 

húmus e de desenvolvimento reprodução de minhocas, além de aulas praticas para o curso de 

Zootecnia. Tendo também a possibilidade de futuramente a estrutura ser adaptada para outras 

pesquisas.  

Figura 2: Estrutura revitalizada  

 
Legenda: A estrutura revitalizada hoje comporta o projeto de Reciclagem de Dejetos Animais por 
Vermicompostagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O minhocário experimental servirá de modelo para a difusão de tecnologia de baixo 

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

proporcionar um local para desenvolvimento de pesquisa e aulas praticas para os alunos da 

instituição.  
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