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Introdução

O soro de leite é composto basicamente de água e 
sólidos totais (sais minerais, gordura, proteínas lactose 
e ácido lático). Segundo estudo da FAO, de 1974, tal 
resíduo agrícola, apresenta um alto efeito poluidor. Em 
contrapartida, por ser rico em matéria orgânica e sais 
minerais, existe um grande potencial de 
reaproveitamento para fins produtivos, obtendo assim 
um retorno financeiro e resguardando o meio ambiente.

Por sua vez, a hidroponia é um artifício de cultivo 
bastante disseminada em todo o mundo e também 
amplamente utilizada no Brasil. Os aspectos 
nutricionais são a base para o sucesso dos cultivos 
hidropônicos, nos quais os minerais são fornecidos em 
soluções nutritivas adequadas a cada cultura.

Diante a gama de culturas existentes são formuladas 
diversas composições de soluções nutritivas e variadas 
técnicas hidropônicas. O soro de leite, por sua 
composição, pode, deste modo, ser utilizado como 
substituto parcial destas soluções. 

A produção de forragem hidropônica, para nutrição 
animal, vem tendo aplicação crescente e boa aceitação 
dos pecuaristas do Nordeste e Mato Grosso, devido as 
seguintes vantagens: o ciclo é curto; independe das 
condições agroclimáticas; apresenta alta produtividade; 
dispensa o uso de agrotóxico; dispensa os 
investimentos para ensilagem, fenação ou 
armazenamento; além dos custos de instalação e 
produção serem baixos, Martinez [1].

Mediante tal contexto, nosso experimento tem se 
ajustado basicamente na produção de forragem 
hidropônica de milho (FHM). Assim, a pesquisa visa 
aliar o uso do soro de leite, como alternativa as 
soluções nutritivas usuais à técnica do cultivo 
hidropônico de forragem.

Material e métodos

A. Local do experimento

O experimento foi conduzido na casa de vegetação 
comercial de cobertura em arco do Departamento de 
Tecnologia Rural (DTR), localizado na Universidade 
Federal Rural de Pernambuco.

B. Estrutura e manejo do experimento

O soro de leite utilizado no experimento foi obtido na 
Fazenda Roçadinho, município Capoeiras, Pernambuco.

Estabeleceu-se como limite superior de diluição do soro 
em 100% com base nos resultados da análise da 
condutividade elétrica desse resíduo e na salinidade 
máxima (6,5 ds/m) tolerada pelo milho hidropônico.

C. Estrutura e manejo do experimento

O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com seis tratamentos e cinco repetições, sendo 
os tratamentos distribuídos em crescentes doses de diluição 
do soro em água potável, de forma que a testemunha (S-0) 
era uma solução nutritiva usualmente utilizada para 
forragem de milho hidropônico, descrita por Bezerra Neto
[2] tendo os outros tratamentos distribuídos diferentes 
níveis de diluição, sendo S-20 com 20% soro diluído em 
água, S-40 com 40% soro diluído em água, S-60 com 60% 
soro diluído em água, S-80 com 80% soro diluído em água 
e S-100 com 100% soro diluído em água. Para realizar a 
pesquisa da forragem hidropônica de milho, foram 
dispostas três bancadas de metal, cada bancada suporta 10 
bandejas plásticas, totalizando 30 bandejas. As bandejas 50 
cm de comprimento por 35 cm de largura, com uma 
declividade de 4%.

Antes do plantio foi realizada a hidratação, que consiste 
em deixar as sementes submersas em água potável durante 
24 horas. Após a hidratação, se inicia a pré-germinação, 
nesse momento as sementes foram acomodadas sobre uma 
camada de 1 cm ou cerca de 150 g de  substrato – bagaço 
moído de cana-de-açúcar posto em bandejas plásticas, 
sendo cobertas por outra camada de  pelo mesmo substrato 
(cerca de 200 g), onde passaram sete dias alimentado-se 
somente de suas reservas nutricionais proporcionando-lhes 
seis tempos de regas – 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas –  
fornecendo somente água durante esse período, que durou 
48 horas.

O sistema adotado foi fechado com reaproveitamento do 
resíduo, no início de cada dia foi fornecido um litro de 
solução para cada tratamento, sendo quantificado o volume 
drenado e acondicionado em garrafas PET, completando 
assim até o valor estabelecido de um litro. A aplicação da 
lâmina de solução nutritiva ou soro de leite se manteve a 



mesma da pré-germinação, ou seja, 8, 10, 12, 14, 16 e 
18 horas, respectivamente.

Diariamente, após homogeneização das soluções 
nutritivas realizou-se leituras de temperatura, 
condutividade elétrica (CE) e potencial hidrogênionico 
(pH). O pH da solução será ajustado mediante adição 
de KOH 1N ou HNO3 1N, visando mantê-lo na faixa 
de 5,8 a 6,2. 

A forragem hidropônica de milho (FHM) tem um 
ciclo de 15 dias, do plantio à colheita. No entanto, no 
primeiro ciclo teve uma duração 11 dias, tendo início 
no dia 15 de dezembro de 2008 e término no dia 26 do 
mesmo mês. O segundo ciclo teve a duração de 15 dias, 
sendo conduzido de 12 a 27 de fevereiro de 2009.

D. Parâmetros avaliados

As análises foram realizadas utilizando a parte aérea 
e o substrato da forragem hidropônica do milho moído, 
pertencentes aos correspondentes ciclos desenvolvidos.

O primeiro ciclo nos avaliados os parâmetro pH, CE 
e volume drenado.

O sistema implantado foi fechado com 
reaproveitamento do resíduo, por este motivo, ao 
quantificar o volume drenado no início de cada dia, 
tem-se o volume absorvido pela planta. Desta forma, 
podemos ponderar a solução mais acessível, com 
relação a nutrientes, ao vegetal.

Na rega das 10 horas foi coletado cerca de 25 mL de 
resíduo drenada para a medição do pH e da CE 
utilizando respectivamente, o potenciômetro e o 
condutivímetro. Posteriormente, na rega das 12 horas, 
mais especificadamente, tal volume retornou as suas 
respectivas bandejas.

A ocasião da colheita foi separada a parte aérea da 
planta e o substrato (bagaço de cana-de-açúcar mais 
raízes da planta), e estes foram pesados frescos 
(imediatamente após o corte da parte aérea) e secos 
(após perder umidade na estufa). Por fim, pode-se 
ponderar a produção de matéria verde e produtividade 
total.

No segundo ciclo, foram analisados todos os 
parâmetros coletados e avaliados no primeiro ciclo 
também foram ponderados no segundo ciclo. No 
entanto, neste também avaliou-se a concentração dos 
nutrientes cálcio e magnésio tanto na parte aérea, 
quanto no substrato, segundo Bezerra Neto (2009).

Resultados e Discussão

A. Principais características do soro de leite

As principais características do soro de leite, 
utilizado no primeiro ciclo, são apresentadas na Tabela 
1 e indica a possibilidade de sua utilização como 
solução nutritiva.

O pH do resíduo é 4,2 é que pode ser considerado 
um ponto positivo para a possível substituição da
solução nutritiva usual. Quando o pH está abaixo de 
3,0 e acima de 9,0 as concentrações de H+ e OH-, 
respectivamente estão muito altas e afetam o 
crescimento radicular, Martinez [1].

B. Produtividade de massa verde

Como mostra as Tabelas 2 e 3, tanto no primeiro quanto 
no segundo ciclo, a produtividade da parte aérea (tanto 
fresca, quanto seca) dos tratamentos S-20 e S-40 não 
diferiu estatisticamente da solução comercial (S-0).

C. Condutividade elétrica e Pontecial Hidrogênionico 

Os níveis ideais da CE dependem da cultura instalada, de 
acordo com Doorenbos & Kassam [3] a cultura do milho é 
moderadamente sensível a salinidade.

O efeito indireto do pH diz respeito à solubilidade de 
nutrientes. Em pH superior a 6,5 podem ocorrer 
precipitações de elementos como cálcio, fósforo, ferro e 
manganês, que deixam de estar disponíveis às plantas, 
Martinez [1]. Para a cultura do milho o pH ideal está entre 
5,5 e 7,0. 

A condutividade elétrica, variou de 0,25 a 9,18 mS/cm, 
desta forma, há tratamentos que encontram-se numa faixa 
de baixa e severa restrição ao uso. De forma que os 
tratamentos S-0 e S-20 não interferiram no experimento de 
forma negativa, já nos demais podem ser que tal 
condutividade tenha prejudicado.

Desta forma, por ter um pH entre 4 e 6, não houve 
interferência no crescimento das plantas e favorecendo a 
assimilação dos nutrientes.

No primeiro ciclo, as CE e os pH diferiram 
estatisticamente, no entanto, o segundo por variar entre 4 e 
6, não houve interferência no crescimento das plantas
(Tabela 4). Com relação ao volume de solução drenada, 
pode-se observar que as soluções com menores 
concentrações de soro de leite foram mais absorvidas pelas 
plantas (Tabela 4). 

D. Nutrientes cálcio e magnésio 

No segundo ciclo, os nutrientes cálcio e magnésio, o 
tratamento S-20 se destacou por ter apresentado 
concentração de Ca igual estatisticamente ao tratamento S-
0 na folhagem e no substrato, e os tratamentos S-20 e S-40 
evidenciaram-se dos demais na análise da concentração de 
Mg das folhas e do substrato (Tabelas 5 e 6, 
respectivamente).

Os resultados obtidos no primeiro e segundo ciclo 
experimento mostraram que soro de leite pode substituir a 
solução nutritiva química usual para produção de forragem 
hidropônica de milho, sem prejuízo de rendimento, 
constituindo-se numa alternativa tecnológica viável para o 
destino produtivo do resíduo agrícola.
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Tabela 1. Resultado da analise da composição química do soro de queijo. Fonte: LABFERT (2008)

N P K Na Ca Mg Zn Cu Fe Mn

----------------------------------------------------------- % ----------------------------------------------------------  -------------------------- ppm -----------------------

0,087 1,234 0,19 0,055 0,022 0,010 2,4 2,0 80,0 2,0

Tabela 2. Teste de Tukey para os valores de massa verde fresca e seca do primeiro ciclo

Tratamento Repetições Média da massa fresca (kg/m2) Média da massa seca (kg/m2)
S-20 5 1,318 a 0,150 a
S-0 5 1,142 ab 0,146 a

S-40 5 1,044 ab 0,128 ab
S-60 5 0,894 bc 0,124 b
S-80 5 0,602 cd 0,096 b

S-100 5 0,496 d 0,090 d

Tabela 3. Teste de Tukey para os valores de massa verde fresca e seca do segundo ciclo

Tratamento Repetições Média da massa fresca (kg/m2) Média da massa seca (kg/m2)
S-0 5 2,032 a 0,302 a

S-20 5 1,634 b 0,248 b
S-40 5 1,386 b 0,228 bc
S-60 5 0,974 c 0,190 cd
S-80 5 0,676 cd 0,162 d

S-100 5 0,458 d 0,160 d

Tabela 4. Teste de Tukey para os valores de CE e pH do dia do corte (primeiro ciclo)

Tratamento Repetições Média da CE (mS/cm) Média do pH
S-100 5 9,1820 a 5,67 a
S-80 5 7,7320 b 5,21 ab
S-60 5 6,3460 c 5,06 abc
S-40 5 4,7300 d 4,99 abc
S-20 5 2,1540 e 4,43 bc
S-0 5 0,2480 f 4,23 c

Tabela 5. Teste de Tukey para os valores de massa verde fresca e seca do segundo ciclo

Tratamento Repetições Média de Ca na parte aérea (mg/g) Média de Ca no substrato (mg/g)
S-0 5 5,34 a 4,54 a

S-20 5 4,58 ab 3,78 ab
S-40 5 3,62 bc 3,60 ab
S-80 5 3,00 c 3,02 abc

S-100 5 2,96 c 2,58 bc
S-60 5 2,84 c 1,47 c

Tabela 6. Teste de Tukey para os valores de massa verde fresca e seca do segundo ciclo

Tratamento Repetições Média de Mg na parte aérea (mg/g) Média de Mg no substrato (mg/g)
S-0 5 3,65 a 1,57 a

S-40 5 3,47 ab 1,36 ab
S-20 5 3,47 ab 1,23 ab
S-60 5 3,29 ab 1,16 bc

S-100 5 2,59 b 1,10 bc
S-80 5 2,50 b 0,84 c


