
O que é minhocultura??  

 

 
A minhocultura pode ser entendida como um sistema de reciclagem do lixo 
orgânico caseiro, com minhocas transformando restos de alimento em 
adubo. As minhocas ajudam a decompor material orgânico, digerindo-o e 
transformando-o em nutrientes, que são repostos no solo. As minhocas, no 
subsolo, cavam túneis e, assim, criam passagens na terra para o ar, para a 
água e para as raízes das plantas. 
 

Para que servem as minhocas? 
 
As minhocas são trabalhadoras da terra, elas elaboram a compostagem, 
transformando restos orgânicos em matéria orgânica rica em nutrientes 
essenciais para o desenvolvimento sadio das plantas. 
 
 
 
 
 

Fisiologia e Anatomia 

 
 As minhocas pertencem ao Filo annelida ( annelus, pequeno anel), do qual fazem parte 

os vermes segmentados, cujo corpo é alongado e composto de segmentos ou metâmeros 

em forma de anel , muito semelhantes uns aos outros e formados por nervos, músculos e 

órgãos dos aparelhos excretores, circulatório e reprodutor. Essa segmentação é externa e 

interna, como apêndices possuem pequenas cerdas quitinosas em forma de fios ou 

bastonetes muito finos. 

Seu corpo é todo revestido por uma camada quitinosa sobre um epitélio que possui 

células sensitivas e glândulas celulares. O seu celoma (cavidade interna) é muito 

desenvolvido e dividido por septos.  
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Seu trato digestivo é tubular e completo, percorrendo todo o comprimento do seu corpo 

desde a boca até ao ânus. O sistema circulatório é do tipo fechado e possui vasos 

sanguíneos longitudinais que possuem ramos laterais em cada segmento. O seu plasma 

sanguíneo (sangue) possui hemoglobina dissolvida e amebócitos livres. Sua respiração é 

feita pela epiderme, ou seja, é cutânea. Seu sistema excretor é formado por um par de 

nefrídios existentes em cada segmento (anel), pelos quais os excrementos do celoma e 

da corrente sanguínea são expelidos para o exterior.  

Seu sistema nervoso é formado por um par de gânglios cerebrais ligando-se a um 

cordão nervoso mediano ventral estendendo-se ao longo de todo o corpo. Possui ainda 

um gânglio e pares de nervos em cada segmento, ou seja, células e órgãos do tato, do 

paladar e da percepção da luz, pois as minhocas são cegas. 

 

 
 

 

Reprodução 

As minhocas são hermafroditas, isto é, possuem os dois sexos ao mesmo tempo, com os 

seus aparelhos masculino e feminino completos e em pleno funcionamento. Elas são, 

portanto, macho e fêmea ao mesmo tempo e com todas as suas funções reprodutivas em 

atividade. 

 

As minhocas, no entanto, são classificadas como hermafroditas incompletos, porque não 

podem se auto-fecundar, isto é, a mesma minhoca não pode unir os seus próprios 
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aparelhos masculino e feminino, ficando fecundada por ela própria, fazendo com que os 

seus próprios espermatozoides fecundem os óvulos por ela mesma produzidos.  

 

É necessário haver o acasalamento entre 2 minhocas para que haja a fecundação, o que 

ocorre porque uma das minhocas lança os seus espermatozoides no aparelho feminino 

da outra e, ao mesmo tempo, recebe os espermatozoides ejaculados pela outra minhoca, 

sua parceira sexual. Para que haja o acasalamento, as duas minhocas se aproximam de 

frente, uma para a outra, "se ajeitam" e cada uma delas introduz o seu órgão masculino 

na parte feminina da outra, sua parceira.  

 

 

 

 

 

Para que elas fiquem mais firmemente presas uma à outra, cada uma delas espeta 

algumas de suas cercas, como se fossem dardos, no corpo da sua companheira, ficando 

assim, como que "pregadas" uma à outra, durante todo o tempo do acasalamento e só se 

soltando e se separando quando ele termina.  

 

O acasalamento ou cópula ocorre à noite, sobre a superfície do solo e pode durar de 30 

minutos a 4 horas. Quando terminam, as duas minhocas, normalmente, ficam 

fecundadas e cada uma delas vai para o seu lado, iniciar a postura.  

 

O acasalamento ou cópula, portanto, é duplo e recíproco, pois cada uma delas introduz o 

seu órgão masculino no órgão feminino da outra, ou seja, da sua parceira sexual, 

injetando nele os seus espermatozoides. Por esse motivo, como já mencionamos, 



geralmente, as minhocas ficam fecundadas ou "grávidas" e vão botar as suas cápsulas 

com os ovos dentro. É dessas cápsulas (ou casulos), portanto, que nascerão as 

minhoquinhas.  

 

 

 

Assim sendo, uma das minhocas será "mãe" dos seus próprios filhos, nascidos dos seus 

ovos e, ao mesmo tempo, será "pai" das minhoquinhas que nasceram das cápsulas ou 

ovos produzidos pela outra minhoca, com quem ela teve relações sexuais.  

 

Postura 

 

A minhoca vermelha da Califórnia, a mais criada no Brasil, é muito prolífica e produz, 

em média, com ou sem acasalamento, 1 cápsula ou casulo, a cada 7 a 10 dias, ou 

segundo alguns, de 3 em 3 dias. Esta cápsula ou casulo pode estar fecundada ou não, 

embora os ovos não fertilizados pelos espermatozoides não se desenvolvam e, por isso, 

não se transformem em minhoquinhas. 

 

 

Compostagem 

A vermicompostagem é a forma de composta que mais enriquece o solo. 



 

 

Para entender o que é vermicompostagem, primeiro precisamos saber o que é 

compostagem. A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria 

orgânica, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. A 

vermicompostagem é um tipo de compostagem que utiliza minhocas além dos micro-

organismos naturais para degradar a matéria orgânica. O processo ocorre mais rápido 

que a compostagem sem minhocas e produz como substrato o húmus de minhoca. Este é 

um adubo rico em nutrientes e ótimo para as plantas. 

Nos dias de hoje, em que a sustentabilidade ganha força, muito se discute sobre a questão 

do volume de lixo que é gerado nas residências, pois mesmo separando os recicláveis, 

ainda temos bastante lixo orgânico. Entretanto, grande parte desse tipo de resíduo é 

composto por restos de comida que podem ir para uma composteira, plenamente possível 

de ser instalada em casas ou apartamentos (dependendo do tipo do processo). Esse 

simples procedimento leva à diminuição da quantidade de lixo orgânico despejada em 

aterros, diminuindo as emissões de gás metano. 

A compostagem caseira, em geral, pode se dar de três formas: seca, vermicompostagem 

ou automática. A automática faz uso de uma composteira mecânica, que utiliza micro-

organismos patenteados capazes de se multiplicarem em altas temperaturas, alta 

salinidade e acidez, sendo uma forma mais simples, prática e sustentável de se fazer 

compostagem em casa; a seca trata apenas da decomposição dos alimentos por micro-

organismos, e tem o mesmo princípio da vermicompostagem; porém, na seca, não são 

adicionadas minhocas para digerir a matéria orgânica. 

A vermicompostagem faz uso das minhocas e pode ser realizada em casas e 

apartamentos com uso da composteira doméstica. 

 Composteira doméstica 
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As caixas de plástico empilháveis, ou baldes também podem ser usados para fazer a 

compostagem, devendo ser opaco para bloquear a luz. É necessário que as caixas sejam 

perfeitamente empilháveis, encaixando facilmente umas nas outras, sendo as duas de 

cima as digestoras e a de baixo a coletora. 

O ideal é empilhar três ou mais caixas, pois enquanto uma é alimentada com resíduos a 

outra vai realizando o processo de decomposição e assim alternadamente (caixas 

digestoras), a última será para coletar o biofertilizante (caixa coletora). 

É necessário fazer de 50 a 100 furos (varia conforme tamanho da caixa) de quatro a seis 

milímetros de diâmetro. Utilizando uma furadeira, faça vários furos pequenos no fundo 

das suas caixa. E na tampa é preciso fazer uma fileira com furos de 1 milímetro (mm) a 

1,5 mm, respeitando o espaço de dois centímetros (cm) entre eles (atenção para que os 

furos não sejam feitos sobre o encaixe da tampa!). É importante respeitar essas medidas 

porque são suficientemente largas para a evasão dos vapores e pequenas o bastante para 

que as minhocas não fujam. Assim você cria uma passagem para que as minhocas 

possam migrar e o líquido gerado (biofertilizante) possa ser drenado até a última caixa 

coletora. 

Essa caixa coletora de biofertilizante pode conter uma torneira para saída do líquido ou 

este pode ser retirado manualmente. O biofertilizante rico em nutrientes, pode ser 

diluído à uma proporção de 1/5 até 1/10, e ser borrifado nas folhas de sua horta caseira 

ou nas plantas de sua casa. 

A caixa deve ter uma tampa (sem furos) para evitar que a luz entre e que seu composto 

fique ressecado. Coloque o recipiente em um local fresco e ventilado para que ele não 

superaqueça. 

Na caixa coletora, fure a lateral a fim de instalar uma torneirinha tipo bebedouro 

(opcional). Também é muito útil colocar um pedaço de tijolo que sirva de escada caso 

as minhocas desçam até essa caixa de baixo, para que não se afoguem no chorume. É 

importante saber que as minhocas nunca descem de caixa, sempre sobem - se isso 

aconteceu é porque o ambiente de uma das caixas digestoras não está saudável, então é 

necessário verificar qual foi o erro. 



 

 

As dimensões das caixas podem variar com o tamanho da família e do local disponível 

para armazenar as caixas. Para um local pequeno é mais comum que se use as de 15 

litros, com dimensões de 43 cm X 35 cm X 43 cm, ideal para casas com até três 

pessoas, com capacidade de 0,5 litro orgânico por dia. 

 

 

 

 



Substrato 

O substrato é o nome dado ao material que serve de alimento às minhocas. Pode ser 

constituído por um ou mais resíduos orgânicos, desde que sejam pré-compostos. 

Seleção dos Resíduos Orgânicos 

 Deve-se selecionar os resíoduos orgânicos em função da disponibilidade, levando-se 

em consideração, principalmente, a distância da fonte até a propriedade ou local onde 

será utilizado. 

A facilidade de decomposição é muito importante quando da seleção dos resíduos 

orgãnicos. Essa facilidade depende da relação carbono : nitrogênio ( C/N ) que significa 

a proporção de carbono contida na matéria orgânica em relação ao nitrogênio. Quanto 

menor esta relação, mais fácil será a decomposição deste substrato. 

Por esse motivo, deve-se evitar materiais com elevada relação C/N, como por exemplo a 

serragem. 

    Os resíduos orgânicos mais comuns são classificados em : 

Estercos - Encontram-se nessa categoria os estercos provenientes de bovinos, 

equinos,caprinos, suínos, ovinos, coelhos e aves. A composição química varia com a 

idade raça e alimentação. Animais que recebem ração, geralmente produzem estercos 

mais ricos. Espera-se que o esterco proveniente de bovinos de leite, origine um 

composto de melhor qualidade do que o de bovino de corte, devido a alimentação que 

receba. Por essas razões deve-se procurar obter o esterco sempre do mesmo fornecedor. 

     Embora-se as minhocas se alimentam de resíduos diversos, os estercos tem sido 

considerados a principal fonte. São materiais ricos em nitrogênio, por isso são utilizados 

para baixar a realação C/N e acelerar o processo de decomposição. Pode ser utilizado 

estreco puro ou misturado aos resíduos vegetais, na proporção de duas partes de estercos 

para uma de resíduo vegetal. Quanto menor a relação C/N dos resíduos, maior 

necessidade de estercos. 

     O esterco de galinha deve-se ser utilizado com prudência, uma vez que aquece com 

facilidade e rapidez quando empregado em grandes quantidades. 

     Nunca deve-se lavar o esterco no intuito de retirar o exesso de urina. Com esse 

procedimento grande quantidade de dos elementos minerais são perdidos, 

empobrecendo o substrato que dará origem ao vermicomposto. 

 

Restos de Culturas - nesse grupo estão incluidas as palhadas diversas, tais como palha 

de café, cascas de cacau, cascas e sementes de cupuaçu, palhas de arroz, restos de 

capina, folhas de leguminosas e outras. 



 

Resíduos de agro-indútria - resíduos de café solúvel, de frigoríferos, de abatedouros e 

outros. 

Lixo domiciliar -Pode ser utilizado, desde que o material inerte, tais como vidros, 

plástico, latas, madeiras, seja separado do material orgânico. 

Lixo Urbano - o uso deste tipo de resíduos é comum nas cidades possuídoras de usinas 

de reciclagem de lixo. A desvantagem desse resíduo é a presença de metais pesados, 

como o chumbo, zinco, cobre, níquel e cádimio, que entram na cadeia alimentar 

atingindo o homem. 

 

 

Húmus de minhoca 

Denominamos de húmus todo o material de natureza orgânica que sofre degradação no 

solo. Já o húmus de minhoca é um tipo de adubo produzido por minhocas a partir de 

restos de matéria orgânica (animais e vegetais). É a excreção desse animal. 

As minhocas ingerem os restos orgânicos que, ao passar pelo intestino, sofrem 

transformações ocasionadas pela presença de micro-organismos e algumas substâncias 

químicas, tais como hormônios. O húmus liberado por esses animais apresenta-se 

escuro, de modo semelhante ao pó de café, e seu odor assemelha-se ao de solo de mata. 

O húmus de minhocas é uma substância que confere uma nutrição de qualidade para as 

plantas, além de prevenir algumas doenças. Ele possui diversos nutrientes, tais como 

nitrogênio, fósforo e potássio, além de alguns hormônios. Todos esses nutrientes são 

facilmente absorvidos pela planta, o que torna o húmus de minhoca muito eficiente. 

Vale lembrar que as minhocas, além de produzirem esse importante adubo, são 

responsáveis também pela aeração do solo e, portanto, são ótimas para a agricultura. 

O húmus é considerado o mais completo adubo, apresentando as seguintes 

características físico-químicas: não possui cheiro (inodoro), uma substância asséptica, 

rico em micronutrientes (ferro, boro, cobre, zinco, molibidênio, cloro) e macronutrientes 

(potássio, nitrogênio, fósforo), além de possuir textura macia em razão da granulometria 

das partículas do solo (silte e areia). 

 

Diante dessas propriedades, a formação do húmus (chamado humificação) repõe os 

minerais no solo, corrigindo a debilidade de nutrientes proporcionalmente às 

necessidades dos vegetais, tornando a terra mais estável e apropriada para as mais 

diversas culturas, ou seja, um excelente fertilizante. 

 

À medida que as minhocas se deslocam, escavando galerias nas camadas dos substratos, 



promovem além da assimilação da matéria orgânica, condições para que haja penetração 

de gases da atmosfera (arejamento do solo), e infiltração hídrica juntamente à 

percolação de elementos químicos. Aspectos esses fundamentais ao desenvolvimento de 

uma planta, realizando absorção de água, nutrientes e também respiração através das 

raízes. 

 

Pelo ponto de vista apresentado, as minhocas e outros seres vivos representam um papel 

biológico muito importante nos ecossistemas, auxiliando na ciclagem da matéria, 

tornando disponíveis os elementos químicos às relações ecológicas. 

 


