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Introdução

O cultivo de forragem hidropônica é uma
tecnologia de produção de fitomassa obtida por meio 
da germinação de sementes viáveis e do crescimento 
inicial de plantas [1]. Ela se destaca por ser constituída
de plantas de crescimento acelerado, com ciclo curto de
produção, elevado rendimento de fitomassa fresca e
excelente qualidade nutricional, por se encontrar em 
fase inicial de formação, contendo grande quantidade 
de aminoácidos livres que serão facilmente 
aproveitados pelos animais [2,3].

No cultivo de plantas em hidroponia, o fornecimento 
de nutrientes às raízes das plantas é feito via água, sem 
solo, embora também possa ser feito através de
substrato inerte, como é o caso do milho hidropônico.
Neste caso, o método adotado consiste no uso de 
canteiros a céu aberto, tendo como substrato de 
sustentação o capim elefante triturado, o bagaço de 
cana-de-açúcar, etc. Esta técnica vem tendo boa 
aceitação por parte dos pecuaristas, principalmente na 
região Nordeste, no entanto, nos últimos anos, tem 
perdido conceito, pois, para nutrição das plantas na 
hidroponia, têm sido utilizadas duas soluções
nutritivas, não disponíveis na maioria dos municípios 
do Nordeste brasileiro, o que tem dificultado a 
produção de forragem hidropônica [4].

A produção de forragens por hidroponia constitui
alternativa para o uso em pequenas e médias 
propriedades com dificuldades para manter a produção 
de volumosos de forma regular ao longo do ano [5]. 
Entre as vantagens desse volumoso em relação à 
silagem ou feno, destacam-se o ciclo rápido para 
produção contínua, o desenvolvimento sob quaisquer 
condições climáticas e a alta produtividade por área 
[6]. Por outro lado, por ser uma inovação tecnológica, 
mesmo que simples, carece de informações sobre a 
qualidade de seus produtos, embora já esteja em uso 
por produtores da região, que recorrem à sua produção 

como opção de complementação ao programa alimentar 
quando a forragem disponível não é suficiente para todo o 
período seco [7].

Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi produzir 
forragem de milho através da técnica de hidroponia 
utilizando biofertilizante proveniente de esterco bovino e a 
água utilizada é obtida por meio do uso de filtros 
biológicos, onde reaproveitam-se as águas cinzas do 
consumo doméstico, servindo como alternativa no suporte 
forrageiro para alimentação de pequenos ruminantes na 
agricultura familiar.

Material e métodos

Este trabalho foi desenvolvido durante a primeira parte 
do estágio curricular obrigatório do Curso Técnico em 
Agropecuária da Escola Justulino Ferreira Gomes, de um 
dos estudantes do curso onde foram construídos canteiros 
para produção hidropônica de milho servindo como modelo 
alternativo de complementação alimentar para pequenos 
ruminantes na agricultura familiar.

O experimento ocorreu na Unidade Pedagógica de 
Produção e Inovação Tecnológica (UPPITA), situada na 
própria escola no período de 31 de março a 16 de julho de 
2009.

A. Preparação dos canteiros

Foram construídos quatro canteiros numa área total de 
16m2 divididos com ruas para facilitar o manejo dos 
canteiros pelo estagiário. A primeira parte foi efetivar o 
nivelamento do solo e construir uma base para colocação 
do sombrite utilizando estacas e arames, para promover a
proteção e um ambiente propício para sua germinação das 
sementes a serem plantadas.

Após organização do local, foi colocada lona preta de 
polietileno (15 micras) disposta sobre o solo para evitar o 
contato com o substrato da hidroponia, e procedida à 
divisão dos canteiros com tamanho de 0,50cm de largura e 
4m de comprimento cada. Em seguida foi colocado sob a 



lona um substrato a base de capim elefante triturado e 
desidratado ao sol com aproximadamente 5 cm de 
altura. 

B. Semeadura

No semeio dos canteiros, foram utilizadas
sementes de milho submetidas previamente a um 
tratamento de hidratação como a forma de acelerar o
processo de germinação, onde as sementes ficaram
imersas em água dentro de recipientes de plásticos, 
com a mesma proporção água/milho, durante 24 horas
como descrito por Bezerra [4]. Após esse período, as 
sementes foram distribuídas manualmente a lanço, e 
posteriormente cobertas com uma camada de 1 cm de 
espessura do mesmo substrato a base de capim elefante 
já utilizado.

C. Irrigação dos canteiros
Adotou-se o sistema hidropônico aberto, sendo que 

as irrigações foram realizadas com o auxilio de um 
regador manual, com capacidade de 10 litros,
irrigando-se os canteiros quatro vezes ao dia, 
utilizando-se, alternadamente, água proveniente da 
filtragem de águas cinza através do filtro biológico 
existente na própria UPPITA, e solução nutritiva 
(biofertilizante) produzido com água, esterco bovino, 
leite, melaço de cana-de-açúcar e cinzas vegetais. Esses 
ingredientes foram macerados e colocados em repouso 
por três dias, para só depois aplicá-lo nos canteiros 
para suprir as necessidades nutricionais das plantas.

D. Acompanhamento do experimento

Foi acompanhado o ciclo de produção da 
forragem vegetativa do milho num período de 14 a 15 
dias do plantio até a colheita. Após colheita foi 
fornecido para os caprinos existentes no capril da 
UPPITA.

Resultados e discussão

Durante a execução do experimento ocorreu uma 
grande quantidade de precipitação pluviométrica neste 
período, o que provocou o alagamento de parte dos 
canteiros comprometendo assim a germinação e 
desenvolvimento de parte das sementes. 

Com o alagamento, parte do substrato acabou 
apodrecendo e promoveu o desenvolvimento de fungos 
o que também prejudicou a germinação do milho. A 
retenção de água nos canteiros sem a evapotranspiração 
do excesso existente por causa das chuvas pode ter sido 
causada pela quantidade de substrato colocado em cada 
canteiro, sugerindo assim para um próximo trabalho 
uma espessura menor de substrato para ajudar na 
distribuição de água. 

Um outro aspecto relevante é que a produção de 
forragem por hidroponia deve ser direcionada para os 
períodos de estiagem para se ter um controle maior da 
irrigação em cada canteiro e evitar possíveis 
alagamentos ou dificuldade de evapotraspiração por 
conta do clima úmido nas épocas chuvosas. 

Com parte da produção prejudicada por conta do 
alagamento dos canteiros e desenvolvimento de fungos 
prejudicando a germinação da forragem foi impossibilitada 
a mensuração da quantidade de forragem produzida por m2

em quilos de alimento, haja vista ter se conseguido 
produção de forragem em parte dos canteiros. Segundo 
Campelo et al [7] pode ocorrer incidência de lagarta-do-
milho (Laphygma frugiperda), e proliferação de fungos nos 
locais com excesso de umidade, pois há tendência de
formação de bolores quando o milho hidropônico é 
cultivado em substrato de capim elefante, sendo um dos 
aspectos desfavoráveis deste tipo de cultivo.

Após fornecimento da forragem produzida aos animais, 
percebeu-se uma grande aceitação do alimento onde todo o 
material produzido que pode ser aproveitado foi consumido 
pelos animais, já que o substrato também é aproveitado 
sendo utilizado capim elefante triturado.

Na produção animal, os ruminantes são importantes
especificamente pelo fato de aproveitarem subprodutos e
resíduos agrícolas [8] implicando redução de custos na 
alimentação.

A utilização da forragem hidropônica pode ser uma 
opção para atender às dificuldades de produção de
pecuaristas que, muitas vezes, não dispõem de quantidade
suficiente de alimentos para fornecer aos animais, nem
mesmo área física para o plantio de pastagens, dificultando 
assim a terminação dos mesmos e, portanto, o incremento 
de suas rendas. A forragem hidropônica não tenta competir 
com sistemas tradicionais de produção de pastagem, mas 
surge como complementação, especialmente durante 
períodos de déficit [1] e a utilização de biofertilizante só 
vem aumentar sua produtividade sendo estas técnicas de 
baixo custo e viáveis para a agricultura familiar.

Propõem-se estudos mais específicos relacionados à 
forragem hidropônica como complementação na 
alimentação animal no que diz respeito à produção de 
matéria seca (MS), quantidade de biofertilizante irrigado, 
tipos de substratos utilizados, e composição química do 
alimento, essenciais para saber balancear a nutrição dos 
animais. 
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