
 

 

 

A Minhoca na Agricultura 

As características físico-químicas e biológicas de um solo influenciam grandemente a qualidade final 

dos produtos alimentares provenientes da agricultura, pois as culturas agrícolas só poderão produzir em 

quantidade e qualidade se, além de condições climatéricas favoráveis, tiverem à sua disposição durante o 

período de crescimento, os vários nutrientes e fauna edáfica (minhocas, insetos,...) nas proporções 

adequadas, o que implica, em muitos casos, o recurso a fertilizantes químicos para aumentar a fertilidade 

do solo. 

A lentidão de formação de húmus natural para restabelecer a fertilidade de um solo, o elevado custo 

dos fertilizantes químicos e a contaminação consequente das águas e solo, têm conduzido à procura de 

outros fertilizantes produzidos biologicamente. Uma das opções de melhoria da qualidade do solo passa 

pela aplicação, na terra, ou diretamente junto às plantas, do húmus produzido pelas minhocas ou 

vermicomposto. 

A minhoca ingere terra e matéria orgânica equivalente ao seu próprio peso e digere e expele cerca de 

60% do que comeu sob a forma de excrementos (húmus), em muito menos tempo que a natureza. A 

minhoca recicla assim restos de comida e outra matéria orgânica, produzindo um adubo orgânico muito 

rico em flora bacteriana (cerca de 2000 milhares de bactérias vivas e ativas, por cada grama de húmus 

produzido) e devolvendo à terra cinco vezes e meia mais azoto, duas vezes mais cálcio, duas vezes e meia 

mais magnésio, sete vezes mais fósforo e onze vezes mais potássio do que contém o solo do qual se 

alimenta. 

A importância das minhocas para a fertilização e recuperação dos solos já era reconhecida pelo 

filósofo  Aristóteles, que definia estes seres como "arados da terra", graças à sua capacidade de escavar os 

terrenos mais duros. Os antigos egípcios atribuíam poderes divinos às minhocas, protegendo-as por lei. A 

grande fertilidade do solo do vale do Nilo deve-se não só à matéria orgânica depositada pelas enchentes 

do rio Nilo, como também à sua humificação pelas minhocas que ali proliferam em enormes quantidades. 

Animal extremamente útil para a agricultura e que passa quase todo o seu ciclo de vida debaixo da 

terra, a minhoca melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo: perfura-o, formando 

galerias subterrâneas e descompacta-o. 

Algumas das vantagens da utilização do húmus de minhoca como adubo natural incluem: 

Não agressivo para o ambiente e fonte de nutrientes para as plantas, especialmente de azoto, 

fósforo, potássio, cálcio e magnésio. 

Controlo da toxicidade do solo, corrigindo excessos de alumínio, ferro e manganês. 

Contribuição para um pH mais favorável ao desenvolvimento das plantas. 
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Redução da lixiviação e volatilização dos nutrientes das plantas. 

Entrada de água e ar facilitada. 

Drenagem controlada, evitando encharcamentos. 

Alteração da estrutura do solo, suavizando efeitos de erosão, compactação, impermeabilização e 

desertificação. 

Promoção da agregação de solos arenosos. 

População microbiana fixadora de azoto abundante. 

Aumento da resistência das plantas a pragas e doenças. 

Absorção favorecida dos nutrientes pelas raízes das plantas. 

Aplicação possível em contacto direto com raízes, não queimando plantas novas. 

 

A vermicompostagem, isto é, a compostagem realizada quase exclusivamente por minhocas, surge 

como opção simples de reciclar os restos de resíduos da atividade agrícola e camas dos animais, com o 

objetivo de obter húmus com excelentes propriedades. Poupam-se recursos, preserva-se o ambiente, evita-

se o uso desmesurado de fertilizantes sintéticos e aproveita-se para conhecer melhor este ser vivo. 

Caracterização 

A minhoca é um animal invertebrado, aeróbio, pertencente à classe dos anelídeos, visto possuir um 

corpo segmentado em partes iguais; tem respiração cutânea (respira pela pele) e, apesar de hermafrodita 

(possui os dois sexos), a minhoca não se auto fecunda, necessitando de outra minhoca para se reproduzir. 

As minhocas, após atingida a maturidade sexual, reproduzem-se durante grande parte do ano, 

acasalando-se normalmente à noite durante 2 a 3 horas, na superfície do solo. Os óvulos fecundados são 

libertados no solo no interior de um casulo, dando origem cada um deles a uma minhoca. Oito minhocas 

adultas podem originar 1500 minhocas em 6 meses desde que as condições de humidade, oxigénio, 

luminosidade e nutrientes sejam favoráveis. 

 

 

 

 

 

A boca da minhoca está situada na extremidade que fica mais perto do clitelo (a parte mais espessa do 

corpo) e como não tem dentes (não morde), só se pode alimentar de material de pequeno tamanho, 

amolecido pela humidade e pelos microrganismos. As minhocas são capazes de regenerar a cauda mas 

não a cabeça, ou seja, se uma minhoca tiver sido dividida em duas partes, apenas a parte que contém a 

cabeça regenera uma nova cauda. 



 

 

 

 

 

As minhocas são saprófagas, isto é, alimentam-se de matéria orgânica morta, especialmente vegetais, 

que normalmente transportam para dentro das suas galerias. 

As minhocas não possuem olhos, mas os seus fotorreceptores são sensíveis à luminosidade, 

particularmente à luz do sol. A epiderme que abriga as células fotoreceptoras possibilita à minhoca 

distinguir a luz diurna da noturna, perceber pequenas vibrações, selecionar alimentos e parceiros. 

Estes saprófagos podem viver 5 anos ou mais, em condições favoráveis, e quando adultos pesam 1 g, 

podendo chegar ao tamanho máximo (12 a 20 cm) aos 7 meses. Quando uma minhoca morre, o corpo é 

rapidamente degradado. 

Processo de vermicompostagem 

O adubo orgânico produzido pelas minhocas, é conhecido também como vermicomposto ou húmus de 

minhoca. As minhocas mais utilizadas nesse processo são a vermelha da Califórnia (Eisenia foetida e E. 

andrei) e a noturna africana (Eudrilus eugeniae), que  apresentam alta atividade e taxa de conversão do 

composto em “húmus. O papel das minhocas nesse processo é promover e acelerar a maturação do 

composto. A quantidade de minhocas no minhocário deve ser em torno de um litro por metro quadrado, 

com cerca  de 1.500 indivíduos por litro de matrizes. 

Maneio dos canteiros. 

Após a introdução das minhocas, o maneio é bastante simples, consistindo basicamente na manutenção 

da humidade dos canteiros, colocando água quando necessário e realizando verificações de rotina na 

identificação da possível presença e ação de pragas  e predadores. 

O processo de transformação do material original (composto) em húmus ou vermicomposto pode levar 

de 30 a 45 dias, dependendo do tipo de resíduo, da quantidade de minhocas nos canteiros e da época do 

ano, sendo normalmente mais lento no inverno pela diminuição da atividade metabólica das minhocas. 

Quando o vermicomposto está pronto para ser retirado dos canteiros, o material irá apresentar cor 

escura uniforme, consistência leve (pó de café) e aroma agradável. A separação das minhocas do 

vermicomposto dá-se basicamente por peneiramento, mas algumas técnicas simples devem ser 

empregadas para diminuir os danos causados nelas nesse processo. Para tanto, recomenda-se a utilização 

de “iscas”, que nada mais são do que materiais (composto maduro ou esterco curtido) para servir de 

atração. Essas iscas podem ser colocadas em sacos com malhas grandes (sacos de cebola), que permitam 

o fácil acesso das minhocas ao material, sendo colocados sob os canteiros, preferencialmente à noite e 

retirados logo pela manhã. 

O material utilizado para as iscas deve estar maduro e com boa umidade para melhor atratividade. Esse 

processo deve ser repetido, até que pelo menos 90% das minhocas seja retirado dos canteiros. Nessa 

etapa, é de fundamental importância que já haja disponibilidade de outro local ou canteiro com o 



composto pronto para o recebimento dessas minhocas, que poderão ser reutilizadas em novo processo de 

reciclagem. 

Uso do produto final 

O vermicomposto pode ser utilizado em todos os cultivos e plantas. Para o plantio das fruteiras em 

geral, sugere-se 500 -700g por cova, cuja dose deve ser repetida antes da floração e após a colheita, 

aumentando 30% a cada ano. Para hortaliças de folhas e legumes, 200g por cova ou 300g por sulco ou 

1kg por m², sendo essa dose repetida nos períodos de maior necessidade.  

Na recuperação de relvados, sugere-se 3 partes de areia lavada e uma parte do vermicomposto e em 

plantas ornamentais, misturar na terra até 30%. 

Para cultivos comerciais, as dosagens a serem utilizadas devem ser baseadas na exigência da cultura, 

no teor de nutrientes do composto e em aspetos econômicos. 

Vantagens da utilização do húmus de minhoca como fertilizante 100% orgânico, é enriquecedor em 

nutrientes para as plantas, especialmente Fósforo, Potássio, Cálcio e Magnésio, controla a toxicidade do 

solo, corrigindo os excessos de Alumínio, Ferro e Magnésio, contribui para um pH mais favorável ao 

desenvolvimento das plantas, evitando-se variações bruscas, melhora a captação e manutenção de água e 

ar no solo e a estrutura física do solo, favorece a circulação de água em solos argilosos, promove a 

agregação e a retenção de água em solos arenosos e a absorção favorecida dos nutrientes pelas raízes das 

plantas pela sua composição química e física. 

Projeto da escola 

Iniciou-se no ano letivo 2013/14, o nosso projeto de Vermicompostagem. 

Adquirimos 5 Kg de minhocas da variedade vermelha da Califórnia (Eisenia foetida) e procedeu-se á 

preparação do ambiente para a sua receção, de forma a promover a sua multiplicação. 

Numa segunda fase os alunos do curso Técnico de Gestão Agrícola, construíram estruturas com 3 

metros de comprimento por 1 metro de largura e 40 cm de altura, ou seja com capacidade de 1,2 m3, para 

a sua instalação final. Estas estruturas estão protegidas com lonas, de forma a manter a humidade e 

proteger do ataque de aves e outros predadores. 

O produto a vermicompostar, provêm da Estação de Compostagem, após terminar a fase térmica, de 

forma a se poder trabalhar com um substrato já pré preparado e higienizado. 

Para retirar o vermicomposto utiliza-se a técnica de peneiração, procedendo-se anteriormente à 

colocação de iscos (colocação de caixas de plástico com composto novo) para que a maioria das 

minhocas se desloquem para estas estruturas e não sofram a ação da peneira. 

O vermicomposto é utilizado na adubação da vinha e frutícolas, assim como na horticultura, seja 

forçada (estufas) ao ar livre. 

Este projeto tem como objetivo principal, proporcionar aos alunos uma nova técnica de obtenção de 

adubo natural de altíssima qualidade, assim como promover técnicas que promovam uma melhoria no 

tratamento e valorização dos resíduos da Exploração Agrícola. 


