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MINHOCÁRIO  
INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado de um estudo sobre o minhocário, a sua importância para o meio ambiente, 

suas funções e seu meio de construção. O objetivo é informar os educandos, que não é algo para 

simplesmente embelezar, e sim que tem um propósito científico em todo esse processo. 

CONCLUSÃO 

O minhocário tem por objetivo que as minhocas  ali 

presentes transformem o lixo orgânico que 

produzimos em casa (restos de alimentos como 

cascas de frutas) em adubo e fertilizantes naturais, 

segundo D’ávila (2009). O minhocário tem grande 

importância para o meio ambiente, pois as 

minhocas presentes no mesmo ajudam no processo 

de compostagem dos resíduos orgânicos, que é 

algo extremamente importante para o 

funcionamento da natureza. Os minhocários têm 

como função aumentar a fertilidade do solo 

tornando-o assim mais fértil e saudável.   

Figura 1: Minhocário.  

Fonte: Site da  Chácara Espaço Verde 

MINHOCAS E HÚMUS 
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Concluímos que as minhocas são 

importantes para o desenvolvimento do meio 

ambiente, pela diminuição do lixo orgânico 

produzido nas residências, auxiliando, assim, 

na compostagem dos resíduos, gerando 

húmus e um solo mais fértil.   

Na construção de um minhocário doméstico, as 

minhocas ingerem os resíduos orgânicos, 

juntamente com a terra os transformando em 

húmus, obtendo, assim, uma redução do lixo 

orgânico produzido nas residências, gerando um 

ótimo adubo para o solo. Para a construção de um 

minhocário, serão necessários os seguintes 

materiais: um aquário pequeno, ou um vidro de 

conserva grande e de boca larga, terra de jardim 

(terra escura), terra de cor diferente (marrom claro, 

avermelhada ou areia), pó de giz e de carvão, 

algumas minhocas, um pedaço de tule ou tela de 

náilon (pode ser usada, velha, etc), um pedaço de 

tecido escuro ou cartolina preta.  

No fundo do vidro, coloque uma camada 

grossa de terra escura e alterne com uma 

camada de terra clara e depois uma de pó de 

giz. Em seguida, repita o processo trocando o 

pó de giz pelo de carvão. Siga o processo até 

preencher o recipiente, umedeça a mistura 

com água, sobre a camada solte as minhocas, 

feche o vidro com tela de náilon ou tule, 

envolva o aquário com o pano escuro ou a 

cartolina preta e o mantenha em um local que 

não bata sol. 

Figura 2: Minhocas e húmus.  

Fonte: Site do Cheirinho de Mato 


