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Ao longo destes últimos anos tem-se vindo a notar um crescimento demográfico 
acentuado no meio urbano. De futuro prevê-se uma acentuada diminuição da 
população nos meios rurais.

A consequência é óbvia... Não será possível alimentar todas estas pessoas e 
megacidades com recurso à agricultura convencional!

Para saciá-las, seria necessário duplicar, se não triplicar, a produção agrícola nas 
próximas décadas. Será tal objectivo tangível, atendendo aos parcos recursos do 
nosso planeta? 

É então urgente aumentar significativamente a produção de alimentos, de forma 
sustentável, eficiente e rentável.

É necessário encontrar alternativas, e estas passam pela redução temporal do ciclo de 
crescimento dos alimentos optimizando a sua produção tanto quantitativa como quali- 
tativamente. 

É aqui que entra a iluminação artificial LED, especialmente concebida para a Horticultura.

PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES

Aumento população mundial - mais 83 mil/ano  |  cerca de 10 mil milhões de 
habitantes em 2050;

Aumento da produção de alimentos - mais 60-70% na produção agrícola, 
em particular vegetais e fruta (sensibilização em termos de saúde);

Requisitos comerciais - aumentar o tempo de prateleira  |  uniformizar forma 
e tamanho dos produtos alimentares  |  apresentação dos produtos 
alimentares com cores apetecíveis;

Indústria farmacêutica - Promoção do crescimento artificial da canábis para 
fins medicinais;

Alterações climáticas e desastres naturais - Colocam em causa a qualidade 
e viabilidade dos alimentos;

Recursos naturais escassos - 80% das terras usadas  |  70% de água doce 
utilizada na agricultura, sendo que 65% é perdida por evaporação  |  
30% dos combustíveis fósseis são utilizados pelo setor alimentar;

Transporte - Impacto económico  |  Impacto ambiental; 

Incorporação de agentes químicos - Transgénicos  |  Adubos e fertilizantes  |  
Revestimentos, tais como resinas que promovem o retardamento do 
amadurecimento.



  NECESSIDADES  
Quando utilizar iluminação artificial?

Iluminação Suplementar
Para complementar a luz natural, aumentando assim o tempo de exposição à 
luz, promovendo desta forma um aumento da absorção de energia e conse-
quentemente um aumento do crescimento das plantas.

Iluminação Fotoperiódica
Para controlar o período de luz, controlando desta forma os ciclos de cresci-
mento e o número de horas de exposição à fonte de luz.

Crescimento na ausência de luz natural
Para substituir totalmente a luz do dia com luz artificial.

380 410 440 470 500 530 560 590 620 650 680 710 740 770

Chlorophyll-a
Chlorophyll-b
ß-Carotene

   Optimização da Energia
Crescimento artificial das plantas

Vejamos as principais motivações que justificam a imple-
mentação de sistemas de iluminação direcionados para as 
diferentes necessidades de crescimento. 

A versatilidade e o controlo direcionado das diversas abor- 
dagens de iluminação permitirão de forma eficaz assegu-
rar as necessidades energéticas das plantas, a eficiência 
do crescimento das hortícolas, a diminuição de custos 
associados ao transporte, e muito importante, assegurar 
alimento independentemente da estação do ano, sem nos 
sujeitarmos a produtos nefastos à saúde humana.

Com a otimização das condições de crescimento, o 
produto poderá ser obtido de forma mais rápida não 
colocando em causa a sua boa qualidade.

Enquanto que o Sol disponibiliza comprimentos de onda 
que vão desde 250 a 2500nm, a iluminação fornece 
apenas os comprimentos que são eficientemente absorvi-
dos pela planta, nomeadamente na região do azul 
(450nm) e do vermelho (660nm), como representado 
pelos espetros apresentados.

comprimento de onda (Nm)



   TIPOS DE APLICAÇÃO
Qual a mais indicada?

Inter Lighting

Iluminação direcionada lateralmente de 
forma a colmatar a região de sombra 
provocada pelas folhas existentes na planta.

Algumas culturas que se desenvolvem em 
altura, como o pepino ou o tomate, são 
exemplo típico de como o nível de luz no meio 
e base da planta reduz acentuadamente.

Esta opção de “interlighting” colmata a 
falta de luz onde ela é insuficiente, garan- 
tindo que as folhas inferiores e interiores 
permaneçam activas contribuindo para o 
crescimento e optimizando a produção.

Permite igualmente que a produção tenha 
uma maior densidade de plantas. 

Top Lighting

Iluminação direcionada desde o topo, 
similar à iluminação natural.

Visto que esta tem uma elevada 
potência luminosa é própria para 
elevadas distâncias entre a fonte de 
luz e a planta.
Tendo em conta as necessidades das  

plantas, esta luz pode fornecer o 
complemento ideal tanto de espec-
tro de luz como de intensidade para 
um crescimento natural, mais 
optimizado, das plantas.

Além disso, a mudança para a 
iluminação LED facilita igualmente a 
gestão dos níveis de aquecimento.

Vertical Farming

Iluminação de topo ou vertical na qual 
a planta e luminária se encontram a 
uma distância entre 30-50 cm.

A Agricultura Vertical consiste numa 
solução multi-layer em que as culturas 
se apresentam em prateleiras, umas 
em cima das outras. Optimizando o 
espaço. Devido à proximidade da luz 

apenas podem ser utilizadas fontes de 
iluminação frias como os LEDs para 
assegurar que as plantas não são 
queimadas.

O modo compacto em camadas deste 
método, permite abdicar completamen- 
te de qualquer luz natural, garantindo 
um controlo completo e eficaz de 
todas as fases do processo. 

Dada a diversidade de hortícolas existentes e as necessidades exigidas em termos de iluminação, podemos 
considerar diferentes abordagens do ponto de vista de posicionamento e direção da luz, de forma a otimizar o 
seu crescimento. Assim, podemos considerar três tipologias: Top Lighting, Inter Lighting e Vertical Farming.

Com o equilíbrio perfeito de todas as variáveis (que poderá ser apurado com um sistema de gestão), conseguirá 
ter o controle vegetativo e reprodutivo completo sobre as suas plantas. Possibilitando inclusivamente uma 
produção durante todo o ano.



VERTICAL FARMING E INTERLIGHTING

   Modelos de Negócio
Características dos produtos

TOP LIGHTING

Iluminação de topo

Desenvolvimento de PCBs (55x280 mm)

• LEDs (RED, BLUE, WHITE, FAR RED)
• Controlo por cor
• Espetro customizado em função das necessidades

Iluminação: Gyrus ou Cithara Evo

• Classe I
• IP65
• Iluminação de elevada potência
• Dispersão uniforme de luz
• Facilmente adaptável a diferente variações de temperatura
• Possibilidade de tratamentos de superfície (anti-corrosão)
• Dispersão uniforme de luz
• Facilmente adaptável a diferente variações de temperatura

Iluminação de prateleira ou vertical

Desenvolvimento de PCBs (13,5x560 mm)

• LEDs (RED, BLUE, WHITE, FAR RED)
• Espetro customizado à medida das necessidades

Iluminação: Frigus e Tuled 20

• Classe III
• IP54 
• Iluminação de média potência
• Dispersão uniforme de luz
• Facilmente adaptável a diferente variações de temperatura

Gyrus
Cithara Evo Lente Gyrus e Cithara Evo

Frigus Tuled 20

Frigus

Tuled 20



Sendo estratégia da Lightenjin fornecer a iluminação como um serviço, a incorporação de sistema de controlo 
que permitirá monitorizar e agir em função das necessidades é parte fundamental ao sistema de iluminação.

Permite Customizar receitas adequadas

Monitorização e Controlo de:

• Temperatura
• Humidade
• Iluminação
• Fluorescência

Telegestão: 

• Monitorização de consumos
• Relatório de avarias
• Possibilidade de interação com sistema de 
  dados integrados
• 4 saídas de relé para controlo de irrigação
• Acesso através de dispositivos WEB
• Georreferenciação

Este documento Lightenjin foi cuidadosamente elaborado.
A Lightenjin reserva-se o direito de alterar e modificar as 
características técnicas dos produtos ao abrigo do processo 
de melhoria contínua e sem aviso prévio. Ao usar informação 
técnica certifique-se que é a mais atualizada.
É interdita a reprodução total ou parcial deste documento.Para mais informação por favor solicite a ficha técnica.

  Sistemas de Controlo
Funcionalidades



Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax:+351.234 249 933
email: geral@lightenjin.pt

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.




