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e compararmos cultivar sua própria canábis 

com dirigir um carro comum. Então cultivar 

em  hidroponia  é  como  dirigir  uma  Ferrari: 

você pode atingir um crescimento muito mais 

rápido e colheitas substancialmente maiores, 

porém o potencial para uma “batida” séria também 

é muito maior.  

Cada um dos elementos, especialmente a 

temperatura junto com o Ph da solução nutritiva e 

os níveis de alimentos para plantas no reservatório 

devem  ser  observados  24  horas  por  dia.  Qualquer 

flutuação pode gerar resultados negativos 

imediatos e a morte de uma planta pode estar 

apenas há um erro de distância. 

Mas o crescimento rápido e as colheitas generosas 

que podem ser atingidas através da hidroponia são 

tentações difíceis de se resistir. Então se você 

estiver interessado em pilotar essa Ferrari , 

continue a leitura... 

 

O que é Hidroponia? 

Hidroponia  é  a  arte  de  cultivar  plantas  sem  solo.  Comumente,  uma  solução  nutritiva  feita  de 

água e comida de planta é misturada em um reservatório e alimenta as raízes várias vezes ao dia. 

As  raízes  ficam  em  um  meio  (de  cultivo)  inerte  como  argila  expandida,  lã  de  rocha  ou  perlita. 

Alguns  sistemas hidropônicos  como  o  Deep  Water  Culture  (DWC)  sequer  usam  um  “meio”.  As 

raízes  simplesmente  ficam  mergulhadas  em  uma  solução  nutritiva  oxigenada  e  pegam  aí  os 

líquidos e os alimentos que precisarem. 

S 
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Por que Hidroponia? 

As  vantagens  da  hidroponia  frente  a  regar  manualmente  suas  plantas  em  um  substrato  são 

muitas. As raízes podem crescer mais quando não estão sobrecarregadas por um solo grosseiro. 

Elas ganham a habilidade de sugar mais oxigênio pelas raízes, e por isso crescem em parâmetros 

muito  superiores,  que  excedem  qualquer  coisa  quer  você  pode  conseguir  em  em  um  vaso  de 

terra comum. 

Além  disso,  não  vai  ter  nenhum  volume  monstruoso  de  terra  desgastada  para  você  ter  que 

arrumar um jeito de dispensar. Essa é outra vantagem quando se fala de ambientes urbanos ou 

grandes estufas. Para os quais, literalmente,  toneladas de solo são necessárias. 

Outra grande razão pela qual as pessoas optam pela hidroponia é que tem muito menos chances 

de  ocorrer  uma  infestação  de  pragas.  As  condições  “tipo-laboratório”  exigidas  para  colocar  a 

hidroponia em funcionamento não fornecem muitos locais para pragas se instalarem, se 

esconderem e  se multiplicarem. Além do que, muitos meios orgânicos baseados em solo e seus 

nutrientes atraem insetos com seus cheiros de decomposição. 

Introduzir Farinha de Pescado, Algas e Guanos em geral , na terra de um vaso, com certeza vai 

atrair mais pragas, do que qualquer cultivo em hidroponia. 
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Por que Hidroponia é considerado Difícil?  

O cultivo em solo é tolerante e o Hidro é exigente – mas 

por quê? Não é apenas que o cultivo em hidroponia seja 

sensível as variações do Ph; Além disso, também é 

necessário manter o Ph da solução nutritiva mais baixo 

do que para o cultivo em solo. E isso combinado ao fato 

de  que  a  hidroponia  usa  sais  inorgânicos  na  solução 

nutriente ao invés das macromoléculas orgânicas como 

as presentes no fértil solo de húmus. 

Macromoléculas  orgânicas  podem  ficar  disponíveis  na 

solução em vários níveis da escala do Ph.  Isso significa 

que as moléculas de ácidos húmicos e fúlvicos, 

interagem mais facilmente com íons como potássio, 

magnésio, cálcio, etc.  

Ao passo que as moléculas utilizadas pela hidroponia  – 

tradicional  sintética  –  precisam de  um  ph  estritamente 

controlado para o metabolismo da planta funcionar 

perfeitamente. 

Isso porque a hidroponia tradicional, usa um sistema de 

ferramentas moleculares completamente diferente para 

entregar nutrientes minerais para as plantas. 

Já que as plantas requerem 16 nutrientes minerais 

diferentes para a floração, os fabricantes de nutrientes  

simplesmente misturam  os diferentes compostos em 

um único recipiente, digamos assim. Um pouco de cálcio 

cloridríco aqui, um pouco de sulfato de zinco ali, e voilá 

–  você  tem  a  sua  própria  solução  nutriente  sintética. 

Mas obviamente não é assim tão simples: Uma vez que 

Mini-Dicionário de Hidroponia 

Sais-Inorgânicos: São substâncias iônicas 
purificadas de fontes minerais. Como 
cloreto de sódio (NaCl) , Sulfato de 
magnésio (MgSO4 ou sulfato de magnésio), 
Nitrato de potássio (KNO3 que é um sal 
componente do BatGuano) e por aí vai. 
Nenhum íon in the salt é baseado em 
carbono.  Se  um  fosse  ,  seria  considerado 
como sal orgânico ou quelato. 

Quelato:  É  um  composto  formado  por  um 
agente  quelante  orgânico  e  um  elemento 
inorgânico.Suplementos minerais e 
fertilizantes orgânicos geralmente usam 
quelatos porque eles ficam disponíveis para 
solução com grande facilidade. 

Ácidos húmicos: um mix complexo de 
macromoléculas da descomposição de 
matéria orgânica no solo que fica 
“agarrada”nos minerais do solo. Solos 
férteis devem ser fartos em ácidos húmicos, 
um dos componentes marjoritários do 
húmus. 

TDS: abreviação para “Solidos Totais 
Dissolvidos” isso é a medida de substâncias 
iônicas dissolvidas na água. Os medidores de 
TDS  medem  também  a eletrocondutividade 
da água. A água adequada para regar a 
cannábis ou  a  solução  nutritiva  eficiente 
deve  ter  algo  entre  1350  –  1400ppm  no 
TDS.  Ou  2.7  ;  2.8  mS/cm.  Se  bem  que  no 
começo da sua vida a plantinha não precisa 
de mais do que cerca de 250 - 300 ppm. 

Ppm: abreviação de “partes por milhão”, é a 
unidade utilizada para medir micropartículas 
na água, e também gases e minerais 
dissolvidos.  É  a  unidade  que  se  utiliza  para 
medir  o  TDS.  Se  medimos  o  TDS  e  nos  dá 
um valor de 400ppm isso quer dizer  que a 
cada 1 milhão de partes da solução existem 
400 que são sais ou íons. 
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os sais se dissolvem, eles formam íons na água, e cada 

um  deles  requer  um  Ph  diferente  para  permanecer  na 

solução. Se o Ph subir ou abaixar muito, alguns 

elementos podem precipitar na solução ou mesmo sair 

da solução e se agarrar nas paredes do reservatório. 

Trazer  o  Ph  de  volta  para  o  nível  ideal,  deveria,  em 

teoria,  resolver  o  problema,  mas  talvez  também  seja 

necessário um boa circulação na solução nutritiva – 

misturar  bem  –  antes  que    tudo  esteja  funcionando  à 

pleno  novamente.  O  Ph  ideal  para  hidroponia  é  entre 

5.2  e  5.6  ,  e  isso  é  baseado  em  um  cálculo  cuidadoso 

que balanceia todos os elementos e garante que todos 

os 16 nutrientes vão estar dissolvidos e disponíveis para 

a planta. 

 

É tudo uma questão d’água ! 

Qualidade d’água : Impurezas, qualidade do ar e 

mudanças na temperatura, podem causar mudanças 

inesperadas na solução. Para tornar seu setup de 

Hidroponia “à prova de choques” , você precisa 

conhecer algumas coisas sobre água para entender 

como  essas  coisas  podem  afetar  o  seu  grow.  Todas  as 

águas podem parecer iguais, porém pequenas 

diferenças na composição química podem ter um 

grande  impacto  em  como  você  terá  que  fazer  a  sua 

solução nutriente. 

Ajuda saber algumas espeficidades sobre a água que 

sai  da  sua  torneira:  A  presença  de  alguns  materiais 

como cálcio e sódio podem afetar o Ph da água,  

Mini-Dicionário de Hidroponia 

Solução Nutritiva: Mescla de nutrientes solúveis  
Como cloreto de sódio (NaCl) , Sulfato de 
magnésio,    Nitrato  de  potássio  ,  que  pode  ser 
orgânica ou inorgânica e é utilizada para 
alimentar as plantas cultivadas em hidroponia. 

Ec ou EletroCondutividade: É a capacidade que 
a água possui de conduzir corrente elétrica. 
Quanto maior for a quantidade de íons 
dissolvidos ou o valor da TDS maior será a 
eletrocondutividade. Quanto mais pura for a 
água  menor  será  a  Ec  ,  portanto  essa  água  é 
mais  adequada  para  trabalhar  a  hidroponia.  O 
mesmo vale para as soluções nutritivas que não 
podem ter um valor muito acima de 2.4 para a 
Ec. 

Oxigênio Dissolvido: oxigênio naturalmente 
se dissolve na água , dependendo da 
temperatura  e  da  pressão.  No  entanto  em 
águas não tão frias e menos movimentadas 
você pode precisar aumentar o nível de 
oxigênio dissolvido ppm de água. Nesse caso 
uma boa opção são as pedras de ar ou 
bombas de ar, ou máquinas de bolhas. 

Ph: Sigla de Potencial de Hidrogênio, um Ph 
baixo significa acidez  na solução  nutritiva 
enquanto  um  ph  alto  significa  uma  solução 
nutritiva básica. O mesmo vale para o 
cultivo em solo – A  escala do Ph vai de 1 a 
14  ,  sendo  7  o  ponto  neutro.  Para  hidro  o 
ponto ideal é 5.2 e 5.8 e no solo por volta de 
6.5 
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alterando  o  total  de  sólidos  dissolvidos  (TDS),  e  a  capacidade  de  reservamento  pelas  raízes  e 

distribuição da solução. Para a água ser considerada potável ela não deveria ultrapassar um TDS 

de 500ppm1, mas se estiver próximo de atingir este valor já é indicado usar uma boa quantidade  

de ajustador de Ph para deixar o nível de acidez exatamente onde você precisa. Impurezas como 

metais pesados e muito cloro são indesejáveis e é necessário combatê-los. 

Temperatura: Tudo que importa no seu reservatório – o nível de Ph, gases dissolvidos, taxa de 

crescimento bacteriano, etc. Tudo! Depende da temperatura da água que você usa. Por definição 

o  Ph  é  diretamente  dependente  da  temperatura,  Mas  antes  de  fazer  qualquer  ajuste  nesse 

quesito, não se esqueça de deixar a água do seu reservatório entrar em equilíbrio térmico com o 

seu espaço de cultivo. Já que a água do seu encanamento geralmente está em torno de 10° e o 

ambiente onde fica o seu reservatório provavelmente está bem mais quente. 

É difícil prever as mudanças no Ph provocadas pela temperatura, então manter um registro das 

temperaturas  e  dos  Phs  ajuda  você  a  desmistificar  qualquer  questão  inesperada  que  apareça 

especificamente no seu cultivo. 

Além disso, água mais fria também mantém mais oxigênio dissolvido, o qual as raízes precisam 

para sobreviver.  A solução  um  pouco  quente  no  reservatório  vai  ser uma  solução  menos 

oxigenada e promove o crescimento de algas e bactérias. 

Gases: Suplementar o seu cultivo com dióxido de carbono 

pode  aumentar  a  massa  das  suas  plantas  porém  também 

pode  afetar  o  Ph  da  sua  solução.  O  Dióxido  de  carbono 

jogado no ar, naturalmente se dissolve na água formando 

ácido carbônico e diminuindo o Ph por conseguinte. 

 Se  você  decidir  começar  a  usar  CO²  no  seu  homegrow  já 

no  meio  do  caminho  (digamos,  na  flora),  preste  bastante 

atenção  no  Ph  da  solução  em  volta  das  suas  plantas  pois 

você pode ter que ajustá-lo para cima. 

                                                           
1 Ref.: “uso de um medidor de TDS (sólidos totais dissolvidos) para analisar a pureza da água doce tem se tornado 
comum nos últimos anos.”  
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Se  você  usa  bombas  de  ar  ou  pedras  de  ar  para  manter  uma  oxigenação  saudável,  tenha  em 

mente que eles também contribuem para a absorção do CO² pela água, diminuindo 

potencialmente o Ph principalmente em volta das bolhas de ar. Por esse motivo, tenha certeza 

de  ter  verificado  o  Ph  em  diferentes  “locais”  da  sua  solução  .  Se  você  se  deparar  com  uma 

mudança drástica de Ph de um local para o outro, talvez seja necessário tomar algumas medidas 

para  garantir  que  a  solução  esteja  em  constante  movimento  para  evitar  zonas  mortas  de 

oxigenação pobre ou deficiencias nutritivas localizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paz Infinita – Especial Hidroponia | 9  
 

Sistemas Hidropônicos 

Hidroponia passiva VS hidroponia Ativa 

Nos  sistemas  de  hidroponia  passiva  utilizam  métodos  de  enxarcar  as  raízes  com  a  solução 

nutritiva  sem  utilizar  ferramentas  como  bombas  de  água.  Sistemas  ativos  de  hidroponia,  por 

outro  lado,  utilizam  bombas  para  levar  a  solução  nutritiva  até  as  raízes  em  determinados 

intervalos de tempo. Isso resulta em mais oxigênio disponível para as plantas possibilitando um 

crescimento mais vigoroso. Sistemas  passivos, tendem a manter o meio de cultivo muito 

molhado  e  não  são  recomendados  para  a  produção  de  jardins  devido  a  falta  de  oxigênio 

disponível para as raízes. 

 

NFT (nutrition film technique)  

NFT utiliza  tubos  para  entregar um  fluxo  contínuo e 

raso de solução nutritiva. As plantas ficam dentro de 

furos  feitos  nesses  tubos  e  as  raízes  pegam  o  que 

precisam  no  fundo  deles  –  elas  acabam  formando 

uma “esteira” de raízes no fundo dos tubos. É 

importante  assegurar-se  de  que  a  água  esteja  bem 

oxigenada  quando se  está usando NFT  porque as 

raízes ficam em grande parte mergulhadas , 

submersas na solução.  

 

 

 

 

 

Solução Nutritiva Bomba 

Sistemas NFT têm um fluxo constante de 
nutrientes. 
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Ebb-and-Flow também chamado de Flood-and-

Drain 

Esse Sistema utiliza bandeijas para conter as 

plantas  em  um  meio  de  cultivo.  E  utiliza  uma 

bomba de água dentro do reservatório para 

periodicamente “regar” esse meio de cultivo das 

plantas com a solução nutritiva. Dependendo do 

meio  de  cultivo  escolhido,  um  timer  regula  as 

regadas para ocorrerem 3 ou 4 vezes por dia. Em 

cada uma dessas vezes , após enxarcar o meio de 

cultivo  onde  estão  as  raízes  fornecendo  água  e 

alimento, a solução nutritiva volta para o 

reservatório  até  o  próximo  ciclo.  É  importante 

oxigenar  o  reservatório  com  uma  pedra  porosa 

(pedra  de  ar)  e  uma  bomba  de  ar  para  garantir 

uma quantidade significativa de oxigênio 

dissolvido para as raízes. 

O tempo entre uma “regada” e outra permite às 

raízes acesso a bastante oxigênio entre uma 

enxarcada e outra porém sem tempo de secarem 

completamente. 

 

 

 

 

 

 

Bomba Solução Nutritiva 

No Ebb & Flow a solução nutritiva inunda o 
meio de cultivo periodicamente. 

Escoamento 

Argila 

Expandida 

Por 
exemplo 
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Deep Water Culture (DWC) 

Em DWC cada planta ganha o seu balde, comumente 

20L  ou  mais  cada  um.  As  plantas  ficam  penduradas 

em “vasos de rede” (aqueles dos furinhos) dentro de 

uma  abertura  feita  na  tampa  do  balde.  E  as  raízes 

ficam mergulhadas em uma solução nutritiva e 

oxigenada. Ás vezes, vários  baldes  são  conectados  a 

um  reservatório  maior  ,  mas  esse  sistema  também 

pode  ser  operado  individualmente  (1balde/1planta). 

Esse método é indicado para o grower  que  quer 

prolongar o período vegetativo, pois proporciona 

muito espaço para o desenvolvimento das raízes.  

 

 

 

Aeropônico 

Plantas cultivadas aeroponicamente são alimentadas 

através de uma solução nutritiva na forma de névoa. 

A  solução  é  bombeada  através  de  um  nebulizador 

permitindo  as  raízes  terem  acesso  a  nutrição  e  a 

quantidades abundantes de oxigênio. Por isso 

aeroponia é também uma modalidade de hidroponia. 

Se o sistema aeropônico estiver funcionando  

adequadamente  as  raízes  crescem  muito  rápido  e 

volumosamente. 

 

 

Solução Nutritiva 

Bolhas de ar 

DWC está baseado em uma 
solução nutritiva bem oxigenada. 
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Aquapônico: é um interessante método utilizado por jardineiros urbanos e também por alguns 

países em desenvolvimento para produzir plantas e peixes ao mesmo tempo, utilizando apenas 

uma fração da água necessária em plantações convencionais.  

Aquaponia é uma combinação de Aquacultura e hidroponia em um sistema fechado. Os peixes 

defecam na água de um tanque, essa água então é levada regularmente para circular por todo o 

meio hidropônico das plantas, as raízes então vão retirar a sua nutrição da água e assim limpar a 

água para os peixes. Bactérias beneficiosas atuam um importante papel nesse sistema, ajudando 

a transformar dejetos pesados e a amônia dos peixes em nitrato para as plantas. Tudo que você 

precisa  fazer  é  sentar  e  alimentar  os  peixes  e  um  sistema  “maduro”  (aquele  com  bactérias 

suficientes atuando) proverá o ambiente necessário para o florescer de muitas plantas. Inclusive 

a Canábis! 

E apesar de haver poucos sistemas pré concebidos para aquaponia por aí a fora, as possibilidades 

para experimentação são infinitas. 
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Uma coisa para manter em vista, no entanto, é que os peixes fornecem apenas nitrogênio em 

abundância.  O  sistema  por  si  só  é  deficiente  em  fósforo,  potássio,  ferro,  magnésio  e  sulfato. 

Sulfato de magnésio e quelato de ferro podem ser adicionados ao sistema sem nenhum efeito 

maléfico para os peixes, mas as quantidades de fósforo e potássio necessários para o 

crescimento da canábis podem ser tóxicos para eles. 

Então como os growers de canábis resolveram esse impecilho?   

Usando um sistema chamado dual root zoning (veja na imagem abaixo) no qual o crescimento 

vegetativo pode igualar e até superar o crescimento usando métodos tradicionais de hidroponia. 

Enquanto produz buds com o sabor natural da terra como no melhor solo orgânico. O grower vai 

adicionar só o mínimo necessário de uma solução nutritiva rica em fósforo e potássio no topo da 

camada de solo, porém o reservatório principal não será contaminado, porque a massa de solo 

absorverá    tudo  como  uma  esponja.  O  sistema  também  usa  uma  camada  tela  plástica,  tipo 

aquelas  redes  pra  impedir  entrada  de  mosquitos  –  que  as  plantas  conseguem  atravessar  com 

suas raízes – para separar as camadas de solo e de argila expandida. Como resultado o “bolo de 

raízes” consegue absorver todos os macro e micro nutrientes necessários sem que eles precisem 

circular por todo o sistema e envenenar os peixes. 
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Isso parece ser um método de cultivo que requer trabalho intenso, mas em um mundo que está 

mudando rapidamente e onde água e outros recursos como energia elétrica estão clamando por 

economia. Sistemas sustentáveis como esse são exatamente o que a indústria da canábis precisa 

para ser sustentável. 

 

 

COMIDA DE PEIXE DEJETOS DE PEIXE 

Bomba 

PEDRA POROSA 

ÁGUA FILTRADA 

NITRATO FILTRO DE SÓLIDOS 

ÁGUA DOS PEIXES 

TANQUE ABERTO DE PEIXES 

SOLO 

TELA  

NIVEL DE ÁGUA 

ARGILA EXPANDIDA 
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Meios de cultivo Hidroponicos 

Argila Expandida,  

Pedrinhas de argila são aquecidas e então expandem 

formando o que aparentemente são pequenas rochas 

sólidas, mas na verdade  contém várias fissuras e buracos de 

ar  para  o  oxigênio  circular.  Uma  vantagem  dos  meios  de 

cultivo com argila expandida é que eles podem ser 

reutilizados várias vezes, contanto que se faça uma limpeza 

apropriada entre um ciclo e outro. 

Lã de Rocha 

A lã de rocha é feita de pedra aquecida que é então desfiada 

em  longas  fibras  e  lembram  o  isolamento  feito  entre  as 

paredes  nos  prédios.  Tem  a  vantagem  de  reter  muita  água 

ao mesmo tempo que permite que o ar chegue as raízes. Lã 

de  rocha  pode  ser  irritante  para  a  pele e  para os  pulmões, 

então sempre deixe ela molhada antes de trabalhar com ela. 

 

 

Perlita e Vermiculite 

São duas formas de minerais aquecidos 

que expandiram em pequenos ladrilhos 

porosos. Eles são mais comumente 

utilizados para suavizar alguns mixes de 

solo,  mas  também  podem  ser  usados 

como um meio de cultura em si, em um 

sistema hidropônico. Ambos retém 
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bastante água e têm propriedades 

“sugadoras” que puxam a solução 

nutritiva para cima. 

 

 

Fibra de côco 

Feita das fibras da parte exterior de um côco. 

A  fibra  de  côco  é  um  bioproduto  natural  da 

indústria  do  côco.  Muitos  growers  preferem 

fazer sua hidroponia utilizando a fibra de côco 

ao invés da lã de rocha, devido a sua 

sustentabilidade  e  também  a  sua  capacidade 

de retenção de água. No entanto esse tipo de 

meio  de  cultivo  exige  um  tipo  específico  de 

solução  nutritiva  feita  especialmente  para  a 

fibra de côco. 
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1- Trabalhe mais com a cabeça e menos com a força.  

O  sistema  hidro  permite  aos  growers  não  apenas  aproveitar  grandes  taxas  de  crescimento 

durante  o  cultivo  mas  também  gastar  menos  tempo  para  obter  rendimento.  Uma  solução 

hidropônica estável em um reservatório “Ok” e pronto para bombear no meio de cultivo é algo 

que qualquer um pode manejar. 

Isso  permite a um único grower fazer  colheitas muito maiores  –  porquê ele (ou ela) vai poder 

gastar  tempo  em  outras  etapas  do  cultivo  que  realmente  aumentam  o  rendimento  da  planta, 

como podas. 

2- Fique Firme 

As plantas de Cannabis tem a impressionante habilidade de se adaptar as mais variadas 

situações.  Mas  elas  se  desenvolvem  e  rendem  melhor  se  estiverem  em  condições  estáveis  e 

favoráveis. Está tudo bem, por exemplo, ter diferenças de  temperatura entre o dia e a noite, - 

mas um Ph e EC estáveis nas fórmulas nutritivas feitas especialmente para hidroponia e aplicadas 

em  intervalos  diários  cronometrados,  ou  continuamente,  vai  com  certeza  render  melhores 

plantas. 
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3- Mude Devagar 

Hidroponia pode ser um sistema altamente responsivo às suas ações – como a aceleração de um 

carro de corrida – quando os growers fazem mudanças no sistema de alimentação, é possível ver 

a mudança em  poucas horas, não em dias como no cultivo em terra. Isso porque não tem nada 

para ficar no caminho das raízes para elas absorverem soluções nutritivas “tunadas”. No entanto, 

isso  também  significa  que  você  não  deve  fazer  mudanças  drásticas,  e  sim  preferir  mudanças 

graduais, assim você não vai perder o controle estragar tudo, queimando todo seu projeto. (ou 

nesse caso não queimando, porque buds sobrefertilizados tendem a não queimar bem) 

4- Fique Frio – Keep it cool 

Tire proveito das leis naturais de termodinâmica. Em resumo, você pode comandar um quarto de 

cultivo ligeiramente mais quente. Você conseguirá grandes economias de energia  reduzindo o 

gasto com resfriamento utilizando hidroponia e mantendo a solução mais fria que a temperatura 

do ambiênte.  

Essencialmente, as plantas respondem mais devido a sua temperatura interna do que devido a 

temperatura  do  ar.  Então  a  planta  “regada”  com  água  a  20°C  nas  raízes  ainda  vai  estar  mais 

fresca mesmo cercada por um ar mais quente. E quando você adiciona CO² em um ambiente com 

o ar quente é como injetar Nitroglicerina em uma corrida de arrancada. Chegue pra trás e veja 

elas acelerarem super rápido. 

5 – Keep it Clean – A importância da limpeza   

Tanto para produtores medicinais profissionais quanto para  homegrowers , o fator “limpeza” na 

hidroponia  é  uma  grande  vantagem.  Se  você  estiver  usando  os  princípios  naturais  e  materiais 

inertes para cultivar as plantas, com os métodos de cultura em pura água é muito mais provável 

que você finalize seus buds livre de qualquer contaminação. E o mesmo vale para o ambiente ao 

redor,  já  que  hidro  significa  menos  problemas;  como  insetos  ou  enfermidades  que  gostam  de 

ambientes mais “sujos” para crescer. 
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O que é mais Eco-sustentável : Orgânico em terra ou Hidropônico? 

Hidroponia e Sustentabilidade 

Nós vivemos na era da 

informação, e embora isso 

indubitavelmente seja uma coisa 

boa  ,  isso  também  significa  que 

muita confusão e informação 

desencontrada também é 

propagada como verdade, seja 

em  fóruns  de  discussão  ou  em 

vídeos do YouTube  onde  muitas 

pessoas que nem cultivam se 

passam por gurus do homegrow.  

O debate já antigo entre os 

cultivadores: hidroponia versus 

cultivo em substrato orgânico, e 

qual  deles  é  mais  “politicamente  correto”  –    É  um  dos  exemplos  disso.  Porque  o  que  mais  se 

encontra online são alguns growers sempre seguindo uma opinião oficial do senso-comum para a 

combinação  terra e  orgânico ou  outros  que  por  sua vez  viram extremistas  defendendo a 

hidroponia sintética pois é a única modalidade de cultivo que aplicam.  

A opinião da equipe Paz Infinita é que se deve buscar o equilíbrio entre as opiniões, e que cada 

cultivador deve experimentar por si todas as modalidades de cultivo que conseguir e também as 

Cupom : Colaborador 

 

10% 
Desconto familia 

 

Punto Rojo – Paz Infinita 
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técnicas  de  aperfeiçoamento  e  nutrição.  Assim,  juntando  as  experiências  compartilhadas  na 

internet com o dia-a-dia do cultivo , a colheita final será a cada ciclo mais próspera. 

Quando o assunto é sustentabilidade, parece que apenas um tolo argumentaria contra sistemas 

orgânicos. Afinal de contas , esses são os sistemas mais valorizados – esteja você na confeitaria 

ou no supermercado, ou mesmo no seu growshop preferido. Por qualquer razão a maioria de nós 

tende a olhar para o orgânico sob uma ótica mais positiva do que para os sintéticos. 

Compreensível – porém existe mais a se considerar nessa estória, e se trata de sustentabilidade. 

 

Primeiramente, o seu substrato orgânico e a maioria dos mixes feitos por aí são feitos utilizando 

materiais muito baratos. A terra, os adubos e mesmo os minerais são baratíssimos , afinal eles 

brotam do solo. Porém , você como homegrower vai comprar esse material muito mais caro no 

growshop  ou  mesmo  na  floricultura.  E  por  que  isso  acontece?  Principalmente  por  causa  dos 

custos da gasolina necessária para transportar toneladas desse material até os grandes centros e 

fazer sua redistribuição subsequente. Mas se não bastasse o seu gasto com isso, outro 

importante  desgaste  é  central  nessa  história  o  diesel  lançado  na  atmosfera  que  não  pode  ser 

recuperado ou reciclado. 

Agora  considere  o  rastro  de  carbono  deixado  na  atmosfera:  Para  ter  seu  vasinho  com  terra 

orgânica  você  não  só  contribuiu  para  queimar  gasolina  por  longas  distâncias  como  também 

retirou  uma  parte  viva  de  um  ecossistema  na  terra,  como  através  da  extração  de  minerais  ou 

turfa.  Tudo  isso  para  conseguir  o  seu  substrato.  E  o  que  você  vai  fazer  depois  da  colheita?  A 

resposta mais comum é jogar essa terra fora e começar um novo cultivo com novas bolsas de 

substrato. 

Aqui  vai  a  grande  vantagem  do  cultivo  em  Hidroponia:  pode  ser  mais  sustentável  ao  mesmo 

passo que mais produtivo. No coração do sistema hidro, a sua mais pura forma significa cultura 

em  água.  Nesse  método  não  é  usado  nenhum  meio  de  cultura  em  si  –  ou  no  máximo,  um 

pequeno montante de materiais que podem ser reutilizados. 

Por esses motivos o mundo da agricultura como um todo e não só os growers de canábis hoje 

olham para a hidroponia como o “sistema de cultivo oficial” do futuro. A hidroponia utiliza 90% 

menos  água  do  que  o  cultivo  tradicional  ao  mesmo  tempo  que  incrementa  o  aproveitamento 
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dos nutrientes disponibilizados. Produtores agrícolas por todo o mundo vão ser forçados por leis 

ambientais cada vez mais restritas a optarem por um método de cultivo que além de minimizar o 

gasto  de  água  também  previne  a  poluição  do  solo  e  dos  lençóis  freáticos    com  fertilizantes 

lançados nos diferentes cultivos feitos em solo atualmente. 

 

Inclusive  existem  técnicas,  como  a  aquaponia  que  apresentamos  nesta  edição,  que  criam  um 

equilíbrio entre peixes e plantas num sistema de “loopping” fechado que usa muito pouca água. 

Alguns  sistemas  aquapônicos  são  realmentes  capazes  de  atingir  o  ápice  do  desenvolvimento 

sustentável que transforma  Sol e Ar em colheitas. 
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Muitos nutrientes orgânicos modernos resolvem esse dilema usando mixes de quelatos minerais 

puros que não são tão sensíveis à mudanças. Nutrientes orgânicos, que são literalmente 

derivados  da  natureza,  usam  extratos  de  substâncias  como  musgo  de  turfa,  “biochar”  e  algas 

marinhas.  E  de  vez  em  quando  complementando  com  sais  marítimos  ou  outros  sais  minerais. 

Minha Maconha Hidropônica Pode ser Orgânica? 

 

Em  sua  essência,  o  cultivo  em  hidroponia  é  artificial  –  Ele  cria  condições 

similares  as  naturais  sintéticamente  –  então  ,  como  poderia  ser  orgânico? 

Hidro growers responderam essa questão  usando moléculas orgânicas 

compostas ao invés de sais químicos simples na solução nutritiva. 

O  processo  interminável  de  decaimento  de  matéria  orgânica  no  chão  das 

florestas deixa para trás uma grande quantidade de nutrientes solúveis que 

podem se transformar nos minerais que as plantas precisam para sobreviver. 

Ao  invés  dos  inorgânicos  nitrato  e  amônia,  os  nutrientes  orgânicos  usam 

amino-ácidos para suplementar a demanda de nitrogênio das plantas. 

Diferentemente dos sais inorgânicos, esses componentes orgânicos vão 

permitir às suas plantas absorverem os nutrientes em um raio de níveis de 

Ph muito maior. 

Mas  Atenção:  ao  mesmo  tempo  que  esses  componentes  são  ideais  para  a 

nutrição das plantas, eles criam alguns impecilhos devido ao fato de serem 

completamente orgânicos. Em um reservatório de hidro, eles podem oxidar 

ou evoluir para uma forma insolúvel que tende a se precipitar e acumular no 

fundo  do  reservatório  ,  é  do  tipo  de  coisa  que  entope  encanamentos  e 

sprays o tempo todo se você não se previnir e além disso fizer uma 

manutenção atenciosa e frequente do reservatório. 
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Desconto em seeds 

 

Cupom: 
420class 

 

Contudo  quando  você  for  medir  o  Ph  e  o  TDS  de  uma  solução  nutritiva  orgânica,  não  se 

surpreenda com os níveis de TDS muito mais baixos do que nas soluções sintéticas tradicionais. 

E apesar de existirem esses diferentes fatores para serem administrados no cultivo hidropônico 

orgânico, muitos growers profissionais juram  que a melhor maneira de cultivar a produção de 

terpenos e de um rico sabor é o cultivo hidropônico com nutrição orgânica. 

Em resumo, se a sua pergunta sempre foi : é possível fazer hidroponia utilizando chás nutritivos 

como  o  chá  de  húmus  de  minhoca,  chá  de  cáscas  de  banana,  enraizante  de  lentilha,  etc. 

Podemos  dizer que  sim é  possível, embora você  terá que  criar  um  balanceamento entre esses 

nutrientes e desenvolver um método. Sem falar que você deve estar preparado para uma mão 

de obra intensa limpando filtros nas bombas, os reservatórios, e meios de cultivo para evitar a 

proliferação de bactérias indesejadas.  

Por outro lado se o que você queria saber é o que seria mais econômico. Surpreendentemente a 

resposta é a hidroponia sintética. Pois apesar das ferramentas necessárias como medidor de Ph, 

de temperatura, bomba de ar e/ou de água, esses equipamentos em pouco tempo fazem você 

poupar  tempo  que  é  claro  você  pode  converter  em  dinheiro.  E  mais  do  que  isso  ,  se  você  se 

propõe a fazer sua solução nutritiva as gramas de Sulfato de magnésio e outros sais necessários 

saem praticamente de graça. 

Dica: o sistema mais fácil de conciliar com o método orgânico seria o DWC. 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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Hidroponia no Uruguay 

Conheça o Cannabis Club Tricoma de Montevidéu. 

Entre  os  poucos  clubes  já  regulamentados  pelo  governo  uruguaio  através  do  IRCCA  está  o 

Cannabis  Club  Tricoma  e  estes  universitários/growers  merecem  um  espaço  nessa  edição  da 

revista pelo seu trabalho que se destaca dos demais por ser focado no cultivo em hidroponia e 

ainda por cima informatizado. 

Os membros do Club pagam além de taxa de matrícula uma mensalidade de US$90 e recebem 

40g de canábis todos os meses, a colheita do Club Tricoma é quase 100% hidropônica, exceto por 

duas plantinhas que ainda são cultivadas em solo periodicamente para atender ao pedido de 2 

sócios-membros  que  preferem  o  fumo  proveniente  do  cultivo  em  solo.  Outra  característica 

especial do Club, defendida por seus membros fundadores é a questão de que se trata de um 

legítimo club de bairro uruguaio e não um club enlatado americano instalado no Uruguay, e por 

esta razão o Club nasceu da iniciativa de alguns amigos e sem muito capital para as instalações. A 

resultante  desses  fatores  é  que  a  sede  do  Club  não  dispõe  de  um  grande  espaço  de  cultivo 

levando os seus membros-fundadores a terem que encontrar uma solução para produzir a cota 

mensal de Erva para os sócios em menos espaço do que tradicionalmente se utiliza em outros 

Clubs. Além disso,  era necessário encontrar  a maneira de  cultivar que fosse  mais econômica a 

curto, médio e longo prazo. – Felizmente a hidroponia resolveu todas essas questões. 

“[...]  Tínhamos  que  fazer 

com que as paredes 

fossem  o  nosso  chão  (de 

cultivo*) . Nas paredes 

poderíamos ter mais 

metros quadrados para 

produzir. Se enchessemos 

as paredes poderíamos 

plantar  600  plantas.  Mas 

a  lei  limita  a  99  plantas 

em floração e nós 

tivemos que nos limitar 

às  normas.” Pedro  Bianchi  – 

membro fundador 
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O Club começou suas futuras colheitas fazendo clones de meia dúzia de strains que os próprios 

membros-fundadores  possuíam  enquanto  auto-cultivadores: LSD, Afeghan Kush,  Aurora Índica, 

White Thailand, BlueRhino e Northen Lights. O “quarto/laboratório” de cultivo é pequeno porém 

comporta a floração isolada e também o vegetativo e o setor de enraizamento dos clones. E os 

cultivadores utilizam  o DWC e  NFT  para fazer colheitas a  cada  3  meses de  plantas de  mais ou 

menos 30cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O cultivo hidropônico é mais barato pois como explicamos anteriormente nessa edição a solução 

nutritiva para as plantas em hidroponia pode ser feita por cada cultivador através da mescla dos 

compostos adequados na medida correta (NaCl, MgSO4,...,) e é exatamente isso que os Growers 

do Cannabis Club Tricoma fazem. Eles ressaltam que com  a hidroponia você pode medir 

matematicamente a nutrição da sua planta, fazer os registros, e assim criar um sistema de cultivo 

facilmente  reaplicável  ou  adaptável  para  outros  ciclos  de  cultivo.    Sem  falar  que  o  tempo  de 

cultivo diminui devido a eficiência da alimentação. 

E  uma  das  partes  mais  interessantes  de  conhecer  esse  cultivo,  é  ver  que  toda  aquela  parte 

técnica de monitoramento do Ph, umidade, temperatura, etc. que pode assustar qualquer um, 

foi brilhantemente automatizada no Club Tricoma. Eles contam com a ajuda de um hardware e 

também  um  software  conhecidos  como  Arduino.  Esse  aparato  tecnológico  distribui  sensores 

onde  se  faz  necessário:  no  reservatório,  em  um  ou  mais  pontos  do  meio  de  cultivo,  nas 

lampadas,  nas  salas  de  cultivo...  E  transforma  em  dados  digitais  que  você  pode  acompanhar 
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através de um aplicativo, que pode ser instalado tanto no seu computador como no seu celular. 

O  monitoramento  ocorre  24h  por  dia  7  dias  por  semana,  e  como  o  sistema  está  conectado  a 

internet, qualquer alteração indesejada vai ser avisada diretamente no seu email ou twitter.  O 

sistema Arduino já é utilizado em várias partes do mundo na agricultura tradicional, se quiser dar 

uma olhada, nesse link tem um vídeo mostrando o funcionamento: 

https://youtu.be/tsvUDA00Ww4 
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Obrigado por ter adquirido sua edição da revista digital do cultivador brasileiro ! 

Com os R$4,20 pagos por você o trabalho da equipe Paz Infinita ganha uma importante força para continuar e 

contribuir com muito mais cultivadores pelo Brasil ! 

(não faça distribuição não autorizada desse material, peça ao seu amigo para contribuir com a causa canábica, pois como 

você sabe canais de youtube e sites sobre cultivo de maconha não podem receber financiamento de propaganda) 

Se liga nas fotos dos auto-cultivadores brasileiros que o Paz Infinita inspirou: 
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Na próxima edição: 
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