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INTRODUÇÃO: 

Uma das questões debatidas atualmente é a 
importância de melhorar a qualidade da agricultura 
familiar, tornando-a sustentável. A criação de minhocas 
californianasna produção de adubo natural pode 
contribuir para a rentabilidade econômica do agricultor 
familiar, gerando um excedente em sua produção 
(MIRANDA et al., 2011), tornando uma alternativa 

viável em aspectos econômicos, ambientais e 
agronômicos com o aproveitamento de materiais 
oriundos da própria propriedade, além de promover a 
melhoria do solo e exigir pouca mão-de-
obra(GIRACCA, 1998).Segundo LEITE (2011), o 
chorume proveniente da decomposição orgânica é 
considerado biofertilizante, muito útil na adubação e 
tratamento das doenças das plantas. Este trabalho teve 
como objetivo, avaliar a produção de biofertilizante a 
partir das minhocas californianas alimentadas com 
resíduos sólidos orgânicos domésticos. 
MATERIAL E MÉTODOS: 

Este trabalho foi realizado no IFBaiano/Campus 
Uruçuca, no viveiro de produção de mudas. Foi 
comprado 500g de minhocas californianas e criadas 
em caixas, segundo modelo adotado por Anjos (2015), 
utilizando duas caixas plásticas organizadoras com 
capacidade para 35 litros (Figura 1). Estas minhocas 
foram alimentadas diariamente com 250g de lixo 
orgânico doméstico (casca de batata, casca de pepino, 
casca de banana da prata e da terra, tomate, jiló, 
repolho, beterraba, alface, couve, coentro, coentro 
largo, casca de cebola, casca de alho, pó de café, 
quiabo, abobora, casca de jabuticaba, casca de 
chuchu, cenoura, casca de manga, melancia e folhas 
de taioba), no período de 21 de outubro de 2015 a 31 
de julho de 2016, totalizando 285 dias. O chorume 
produzido pelo minhocário está sendo utilizado no 
experimento pulverizando mudas de cacau no viveiro 
do IFBaiano, avaliando o desenvolvimento destas 
mudas a partir do seu uso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Minhocário feito de caixa organizadora. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Durante os 285 dias que as minhocas californianas 
foram alimentadas com 71,25 kg de lixo doméstico, 
houve uma produção de 6 litros de chorume, 
totalizando uma média de 21 ml por dia. O chorume é 
um líquido benéfico às plantas por ser rico em 
nutrientes e hormônios, além de protegê-las contra 
doenças. Os resíduos de cozinha dão origem ao 
chorume por serem compostos em sua maioria por 
cascas de frutas e verduras que têm, em média, 
umidade de 80 % (ANJOS, 2015). 
 

 
Figura 2: Produção mensal do chorume 
 
CONCLUSÃO:  

500g de minhocas californianas alimentadas 
diariamente com 250g de resíduos orgânicos 
domésticos, produz diariamente uma média 21 ml de 
biofertilizante. 
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