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Resumo 

A espécies Eisenia andrei é indicada para produção de 

húmus devido a sua grande capacidade de reprodução e 

produção, pois colocam um casulo a cada três a sete 

dias e podem consumir, diariamente, o equivalente ao 

seu peso em matéria orgânica. Foram analisadas cinco 

diferentes densidades de minhocas da espécie Eisenia  

andrei  (40, 48, 56, 64 e 72) por kg de esterco bovino 

curtido com o objetivo principal definir a melhor 

densidade para a produção de húmus na região dos 

Campos Gerais do Paraná. O tratamento T4 com 

densidade de 64 minhocas e 30 dias de coleta foi o que 

apresentou melhor produção de massa do composto. 

Introdução  

Atualmente cada vez mais vem se buscando formas de 
mitigar os impactos ambientais agropecuários, neste 
contexto temos a vermicompostagem. A minhocultura 
ou também chamada vermicompostagem trata da 
utilização de minhocas em ambiente minimamente 
controlado para transformação de matéria orgânica em 
húmus material benéfico para produção vegetal (Brasil, 
2006). 

Material e Métodos 

O projeto foi realizado no Minhocário Experimental 
instalado nas dependências da Fazenda Escola Capão 
da Onça/FESCON-UEPG. As minhocas foram colocadas 
em vasos plásticos,, contendo 8 kg de esterco de 
bovines previamente curtido, produzido na FESCON, 
peneirado em peneira com malha de 6 mm. Foram 
analisadas cinco diferentes densidades de minhocas da 
espécie Eisenia foetida (40, 48, 56, 64 e 72) por kg de 
esterco bovino curtido. O experimento foi distribuído em 
um delineamento inteiramente casualizado, com cinco 
tratamentos e oito repetições. Foram realizadas 
inspeções semanais de controle de temperatura e 
umidade como parâmetros de controle de ambiência . 
Foram realizadas 3 coletas com intervalos de 30 dias, 
através do método manual de peneiramento resultando 
em húmus, utilizando peneira com malha de 6 mm, 
considerando húmus o material que passou a malha da 
peneira, ou seja, menor espessura. Os dados foram 
submetidos a teste de ANOVA verificando se há 
diferenças significativas entre os tratamentos 
analisados, e medias comparadas através do teste de 
Tukey, a 5% de significância. 

Resultados e Discussão 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos nas 
épocas de coleta aos 60 e 90 dias. Para o período de 
colheita aos 30 dias verificou-se diferença estatística  
(P<0,05) 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) destacam 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 da produção de húmus de minhoca em diferentes 

épocas de coleta e população de minhocas 

                   Húmus(gramas) 

 

Tratamento 

30 dias 60 dias 90 dias 

Médias Médias Médias 

T1 0.5050
abc1

 0.1750 0.2740 

T2 0.2125
a
 0.0613 0.1425 

T3 0.6520
ab

 0.1963 0.1675 

T4 0.8670
a
 0.2370 0.2660 

T5 0.4730
bc

 0.1500 0.1650 

1 
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. 

Conclusão 

De maneira geral, observou-se que as minhocas se 

adaptaram muito bem ao esterco bovino. Destacando 

que o tratamento T4 com densidade de 64 minhocas e 

30 dias de coleta foi o que apresentou melhor produção 

humus. 
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