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Resíduos orgânicos originários de atividades agrícolas ou agroindustriais tais como 

conteúdo ruminal de bovinos, esterco bovino, bagaço de cana de açúcar e capim elefante 

cv. Napier triturado, disponíveis localmente, são matérias-primas abundantes e com 

qualidade adequada para a produção húmus de minhoca. Dependendo dos materiais 

utilizados na produção de húmus de minhoca, por meio da vermicompostagem, da 

combinação de diferentes resíduos eproporções que propiciem atributos físicos, químicos e 

biológicos adequados, é possível obter um produto final que poderá ser utilizado puro na 

composição de substratos para formação de mudas de hortaliças. Portanto, a 

vermicompostagem pode ser realizada com diferentes resíduos, assim como em diferentes 

ambientes e, dentre as espécies de minhocas mais utilizadas, temos a Eudrilus eugeniae e 

Eisenia andrei. O objetivo desse trabalho foi verificar se ocorreriam diferenças na 

qualidade dos substratos produzidos nos diferentes ambientes e formulações avaliadas. 

Avaliaram-se húmus de minhoca (substratos) produzidos em dois ambientes e com duas 

formulações. Os dois ambientes utilizados foram: A1 -minhocário com compartimentos de 

alvenaria (área de 1 m² e altura de 80 cm) com cobertura de telhas de amianto; A2 - leiras a 

pleno sol cobertas com túnel baixo de sombrite (leiras com formato triangular com base de 

60 cm e altura de 50 cm). As duas formulações utilizadas para os substratos foram: S1 – 

conteúdo ruminal de bovinos (50%) + capim Napier triturado (50%); S2 – conteúdo 

ruminal de bovinos (50%) + bagaço de cana (50%). Realizou-se a complementação 

mineral com 1 gL-¹ de termofosfato magnesiano (18% de P2O5) e 0,5 gL-¹ de sulfato de 

potássio (50% de K2O) nos diferentes substratos. A espécie de minhoca utilizada foi a 

Eudrilus eugeniae ou gigante africana. As mudas de chicória cv. Malan, semeadas em 

05/10/2016, foram produzidas em casa de vegetação e o recipiente utilizado foi bandejas 
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d� ������ ��� ��� � !"!#�$ O delineamento experimental foi em blocos, com arranjo 

f#%���#! �&� 'd��� #mbientes, duas formulações de substratos) com quatro repetições, sendo 

�#d# "c�d#d� �&������c%#! ��c�%�%"(d# ��� "�# )#cd�*# ��� ��� � !"!#�. Aos 30 dias após 

a semeadura, foram avaliadas as características biométricas: altura, diâmetro de coleto, 

número de folhas, área de superfície foliar e massa das plantas secas.Foi possível concluir 

que as mudas produzidas apresentaram vigor adequado e não foram encontradas diferenças 

entre os tratamentos avaliados. 
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