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CULTIVO DE MORANGO HIDROPÔNICO EM SISTEMA NFT 

 

RESUMO 

O sistema de cultivo hidropônico tem ganhado grande destaque no cenário nacional, 

por não ocupar grande porção de terra, não provocar erosão do solo, ganho de 

produtividade, sanidade dos frutos colhidos e melhor utilização da água. Para o 

cultivo há necessidade de adequação de soluções nutritivas para cada tipo de 

planta, e ajustes são realizados para obtenção de maiores ganhos e melhor 

produção. Foi testado soluções nutritivas com diferentes condutividades elétricas 

(CE) e pH em duas variedades de morango (Albión e Camino Real), sob cultivo 

hidropônico em sistema NFT. A variedade que melhor se desenvolveu foi a Camino 

Real, tanto em parte aérea quanto em sistema radicular. A solução nutritiva com 

menor valor de CE foi a responsável pelo maior crescimento das plantas. 
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INTRODUÇÃO 

O cultivo em solução hidropônica tem ganhando grande destaque na 

produção agrícola recente devido a ganhos em produtividade das culturas, na 

qualidade dos produtos, entre outras vantagens. Entretanto, esta modalidade de 

cultivo tem exigido muitos estudos sobre a adaptação da solução às culturas de 

interesse, de maneira que cada cultura possui uma concentração de nutrientes e 

condutividade elétrica da solução adequadas para seu melhor desenvolvimento. 

O morangueiro é uma cultura grandemente produzida no Brasil por possibilitar 

boa lucratividade ao produtor, entretanto há demanda de muitos cuidados quanto à 

nutrição da planta, tratos culturais e controle de pragas e doenças. Neste contexto, 

seu cultivo em ambiente protegido, em sistema hidropônico, possibilitaria maior 

segurança na produção, permitindo uma redução no uso de agroquímicos. Contudo 

poucos são os trabalhos sobre o crescimento e produção do morangueiro em 

solução nutritiva. Desta forma, com o presente trabalho pretende-se avaliar o 

desenvolvimento e produção de morangos em solução nutritiva, no município de 

Dourados-MS. 
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OBJETIVOS 

Avaliar o desenvolvimento e produção de morangos hidropônicos em sistema 

NFT, no município de Dourados/MS, adequando a solução nutritiva. 

 

METODOLOGIA 

 Para implantação de um sistema de cultivo hidropônico é necessário o 

conhecimento da solução nutritiva a utilizar, pH da solução e condutividade elétrica 

(CE). Inicialmente foram testados soluções nutritivas com diferentes doses de 

nutrientes, consequentemente diferentes CE da solução. Outro item considerado foi 

o ajuste do pH da solução nutritiva. As CE utilizadas foram: 1,0 e 1,8. 

A hidroponia utilizada foi a do sistema NFT, com timer programado para 

funcionamento 24 horas/dia, em intervalos de 15 minutos entre ligado/desligado. A 

temperatura da água utilizada foi a ambiente, e uma bomba de 3 CV foi responsável 

por mandar solução nutritiva até as bancadas, sendo que a gravidade foi a 

responsável por retornar a solução de volta para a caixa de armazenagem da  

solução, a qual foi aferida em relação a CE e pH duas vezes ao dia. A estufa 

utilizada foi independente, e conta com um sombrite de 50% e telas de nylon na 

lateral. O espaçamento utilizado entre plantas foi de 15 cm. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Foram selecionadas duas variedades de morango para cultivo hidropônico, a 

Albión e a Camino Real. Mudas com 25 dias após a germinação foram adquiridas do 

Chile, num total de 100 mudas de cada variedade. As mudas foram colocadas 

diretamente em sistema de cultivo hidropônico, sendo que as CE (mS/cm) testadas 

foram: 1) 1,8 e pH 6,3; e 2) 1,0 e pH 5,8. A solução n. 1 é a mesma solução nutritiva 

utilizada para o cultivo da alface (FURLANI, 1999). 

 As plantas sofreram estresse pela aclimatação (temperatura próximo dos 

38ºC nos meses de maio e junho) e pelo uso da solução nutritiva com alta 

condutividade elétrica (Figura 1a). As plantas não se desenvolveram, ficando no 

aspecto visto na figura 1a. 

Deste modo, após observar que a condutividade elétrica para a cultura da 

alface era mais alta do que se poderia utilizar para o cultivo de morangos, foi 

realizado o ajuste da condutividade elétrica e da solução nutritiva, reduzindo para a 
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faixa de 1,0 a 1,2 mS/cm. Deste modo, obteve-se plantas com aspecto vigoroso, 

com sistema radicular bem desenvolvido e colocação clara (Figura 1b).  

  

 
Figura 1. Aparência das plantas cultivadas com solução nutritiva com condutividade 
elétrica de a) 1,8 mS/cm e b) 1,1 mS/cm. 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A melhor variedade de morango para o cultivo hidropônico testado foi a 

variedade Camino Real, pois apresentou melhor desenvolvimento de sistema 

radicular e parte aérea, enquanto que a variedade Albión não se desenvolveu no 

sistema hidropônico. 

 Independente da variedade de morango utilizada, a solução nutritiva com alta 

condutividade elétrica (1,8 mS/cm e pH 6,3) provocou a queima foliar das plantas, e 

resultou em crescimento lento e desuniforme, sendo que a condutividade elétrica de 

1,0 mS/cm e pH de 5,8 foi a que proporcionou melhor desenvolvimento de raiz e 

parte aérea, com início de floração e frutificação. 
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