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Introdução

Os alimentos protéicos representam a maior 
proporção dos custos da ração em sistemas de 
cultivo intensivo e semi-intensivo, pois, além de 
entrarem em grande quantidade na formulação 
destas, são mais caros que os alimentos 
energéticos.1 Com isso existem pesquisas que 
mostram que uma forma de diminuir custo de 
produção é utilizar novas fontes protéicas como, por 
exemplo, a farinha de minhoca que além de ser 
uma fonte protéica de boa qualidade proporcionara 
um menor custo na formulação de rações. A 
produção de farinha de minhoca é um mercado em 
expansão, uma vez que é um alimento de alto teor 
energético.  Existem alguns trabalhos de pesquisa 
que relatam a utilização da farinha de minhoca2

produzida a partir da espécie de minhoca vermelha 
da Califórnia (Eusenia andrei) mas outras espécies 
de minhocas podem ser criadas em cativeiros como 
as espécies (Eudrilus eugeniae) e (Perionyx 
excavatus). Desse modo, este trabalho teve por 
objetivo avaliar as características físico-químicas e 
nutricionais de farinha de minhoca fabricadas a 
partir de três espécies diferentes, para posterior 
comparação dos resultados.

Resultados e Discussão

Toda vidraria usada foi limpa em HNO3 10% por 
24h. As minhocas das espécies Eusenia andrei,
Eudrilus eugeniae e Perionyx excavatus foram 
criadas em minhocários verticais isolados, no 
laboratório de experimentação animal I, controlando 
temperatura e umidade da sala, pertencente à
Univates. Todas as minhocas receberam o mesmo 
tipo de alimentação: folhas secas, cascas de frutas, 
erva-mate, borra de café. Após o período para 
atingirem a fase adulta (2 meses), as minhocas 
foram coletadas, imersas em água por 24h e após 
foram submetidas a um processo de secagem. 
Após, foi feito a moagem e acondicionamento das 
farinhas em recipientes adequados. As análises 
feitas foram: proteínas, umidade, cinzas, metais e 
pH, de acordo com a literatura.3 Todas as análises 
foram feitas em triplicata e os resultados das 
Tabelas 1 e 2 estão representados  por média (x) e 
desvio-padrão (sd).

Tabela 1. Resultados de metais em g% das farinhas

Amostras Na Ca K

Farinha 1 0,32±0,005 0,083±0,006 0,90 ±0,011

Farinha 2 0,29±0,012 0,052±0,008 0,67±0,014

Farinha 3 0,31±0,013 0,057±0,007 0,71±0,012

(1)farinha de Eusenia andrei
(2) farinha de Eudrilus eugeniae
(3) farinha de Perionyx excavatus

Tabela 2. Proteína, umidade,cinzas e pH de 
farinhas

Amostras Proteína(%) Umidade(%) Cinza(%) pH

Farinha 1 59±5 6,7±1,0 15±3 5,70 ±0,12

Farinha 2 61±5 7,1±1,3 18±2 5,87 ±0,25

Farinha 3 58±3 6,3±1,5 13±5 5,36 ±0,43

(1)farinha de Eusenia andrei
(2)farinha de Eudrilus eugeniae
(3)farinha de Perionyx excavatus.

Conclusões
De acordo com os resultados, não houve diferença 
estatística entre as análises de proteína, umidade, 
cinza e pH das farinhas das três espécies. Também, 
para os metais, apenas o K mostrou uma 
concentração relativamente maior na farinha de 
Eusenia andrei. Todas as farinhas representaram alto 
teor de proteína, sendo considerados produtos nutritivos 
para ração animal.
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