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Introdução: Em tempos de atitudes sustentáveis, a vermicompostagem se tornou uma
boa opção de reciclagem de lixo orgânico, acessível à população. Uma alternativa
ecologicamente correta, economicamente viável e de prática simples que nos posiciona
como responsáveis por nossos desperdícios e possibilita o reconhecimento sobre nosso
consumo desenfreado e excessiva produção de lixo. A vermicompostagem é um
método natural para o tratamento de resíduos orgânicos com a utilização de minhocas,
que digerem este material resultando em um composto (húmus) de alta qualidade pela
disponibilidade de nutrientes mais assimiláveis às plantas, podendo ser aproveitado em
cultivos vegetais de pequena ou grande escala. Objetivo: O presente projeto de
extensão tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica para expandir o
conhecimento a respeito da vermicompostagem, atualizar o blog e divulgar o assunto
em forma de apresentações para a população, a fim de tornar a prática sustentável cada
vez mais ampla.
 Metodologia: Foram realizadas pesquisas em livros, sites e artigos em busca de
métodos sobre a vermicompostagem. Com as informações obtidas foi elaborado o
esboço de um banner e de uma cartilha para explicações técnicas, como: importância
da prática, manual para confecção do minhocário e manejo do sistema. Houve também
a confecção de um minhocário para exemplificar o procedimento e agregar
conhecimento prático. Para a produção do minhocário foram necessárias três caixas
plásticas, sendo uma de base para coleta de chorume, e outras duas superiores para a
deposição dos resíduos e processo de transformação de húmus pelas minhocas.
Resultados: Através da pesquisa bibliográfica vimos que a vermicompostagem é a
transformação do lixo orgânico em húmus, adubo rico em nutrientes, pelo meio da
ação das minhocas. Existem vários tipos de minhocários e seu tamanho dependerá da
quantidade de resíduos e espaço disponível para instalação. Os resíduos depositados
servirão de alimento para as minhocas, que realizam biotransformação deste material.
Inicialmente é feito o preparo do ambiente onde serão colocadas as minhocas e
posteriormente os resíduos úmidos (restos de verduras, legumes e frutas) que devem
ser alternados com camadas de material seco (folhas secas, restos de capina, cascas de
ovo seca). Não é recomendável depositar alimentos temperados, derivados animais e
restos de frutas cítricas, dando preferência aos resíduos bem triturados para rápida
decomposição. Outro aspecto importante é o local para montagem do minhocário, que
deve ser sombreado e periodicamente regado e revirado de acordo com a necessidade.
Assim, com a vermicompostagem, os restos de alimentos que seriam lixo, viram adubo
para ser utilizado em cultivos, eliminando os efeitos indesejáveis do acúmulo de lixo
orgânico. O projeto foi exposto na Escola Municipal Novo Tempo - Timóteo, através
do evento “Empreender Social”, com publico estimado em 50 alunos e outros
membros da comunidade.
 Conclusão: Até o presente momento conclui-se que é possível o ensinamento de
hábitos mais saudáveis com técnicas simples como a vermicompostagem. Essa prática
além de produzir um poderoso adubo para plantas contribui para a redução do lixo
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orgânico promovendo uma melhor qualidade de vida à população.

Palavras-chave: Minhocas. Humus. Chorume. 
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