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Para quem não sabe, um minhocário é uma fazenda de minhocas que ajuda a 
reciclar os restos de comida e transformar o substrato em húmus, um composto 

muito rico que pode ser usado como biofertilizante em hortas e jardins. Antes de 
optar por uma solução caseira, pesquisei sobre o assunto e encontrei empresas que 
vendem modelos prontos em caixas plásticas, que podem ser usados até em 
apartamentos. Além de caixas plásticas, o minhocário pode também ser montado 
em tambores, cestas de frutas, canteiros e outros. 

Observei que a estrutura mais prática para a montagem do minhocário são as 

caixas plásticas empilhadas. O tamanho varia conforme a necessidade da residência 
e do local disponível para o minhocário. Inicialmente, usei três caixas plásticas 
empilhadas com pequenas aberturas para manter a estrutura oxigenada 
(importante). 

O elemento principal do minhocário (isto é, minhocas) encontrei na horta da minha 
mãe, debaixo dos restos de comida que ela enterra para fazer adubo. Mas, se você 

não tiver uma horta por perto, sugiro dar uma olhada no site Minhobox, que 
apresenta várias opções para adquirir uma colônia de minhocas. Outra possibilidade 
é usar o humus de minhoca encontrado em lojas de jardinagens, que sempre 
apresentam vários ovos misturados à terra. 
 
 
Como fazer um minhocário caseiro 

Você vai precisar de: 

1. Três caixas em cor escura, tipo container, que possam ser empilhadas sem o 
apoio das tampas; 

2. Torneirinha de bebedouro; 
3. Pedaço de tela de arame grossa; 
4. Pedaço de manta permeável; 
5. Minhocas; 
6. Substrato (inicialmente um saco de 20Kg); 
7. Jornal sem cor; 
8. Restos de comida. 

Corte o fundo de duas das caixas mantendo uma borda de 3 a 5 centímetros. Numa 
das caixas, fixe a tela de arame grossa, que deve estar na medida do fundo da 
caixa. Para facilitar, coloque a tela de arame dentro da caixa. Na outra caixa, fixe a 
manta permeável. Neste caso, é mais fácil fixar a manta por fora da caixa com fita 
vinílica ou similar. 

 

                                         
1 Fonte: http://www.maiscommenos.net/blog/2009/04/como-fazer-um-minhocario-domestico/  
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Na caixa restante, corte lateralmente um orifício na mesma medida da torneirinha, 
fixando-a (sugiro usar silicone para evitar vazamentos). 

A estrutura proposta usa somente uma tampa, que deve possuir algumas 
perfurações para permitir a oxigenação. 

Seguindo o modelo apresentado no livro Soluções Sustentáveis: Permacultura 
Urbana, a estrutura do minhocário é a seguinte: 

 

Fonte: autora 

Coloque o substrato umedecido na caixa do meio e, em cima dele, as minhocas. 

Após três dias, acrescente o substrato na caixa superior e os restos de alimentos. 
Cubra com o jornal sem cor. 

O período médio para a produção do humus são 45 dias. Então, coloque uma 
peneira grossa, no topo do substrato, com restos de comida. Os restos vão atrair as 
minhocas, que passarão pela peneira, facilitando a retirada do humus. 

Observações 

As minhocas não gostam de sol e calor excessivos. Por isso, mantenha o 
minhocário em lugar à sombra e arejado. Também é importante manter a terra 
úmida. 

Mas, se você não quiser ter todo esse trabalho mas deseja ter um minhocário em 
casa, sugiro que conheça os modelos prontos dos sites Minhobox, Ecobox e da 
Minhocasa. O grande benefício do minhocário, na minha opinião, é permitir que 
conheçamos nossa rotina em relação aos alimentos, principalmente sobre o que 
estraga na geladeira. Quando identificamos nosso nível de desperdício, passamos a 
ter mais critério, tanto para comprar quanto para usar, reduzindo e desperdício de 
alimentos. 
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