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A marca promove soluções que visam o aumento da produti-
vidade e a promoção do bem-estar animal e vegetal, apresen-
tando uma iluminação específica para cada aplicação. A pro-
dução e entrega dos equipamentos é realizada exclusivamente 
pelo Grupo Trilux, conceituada marca alemã no mundo da 
Iluminação, que conta com mais de 100 anos de existência. 
Com a sua experiência e visão numa perspetiva de negócio 
empresarial da agropecuária, a Pacelum propõe-se a partici-
par na definição do conceito e na especificação do sistema de 
acordo com o ponto de vista do cliente.

Atualmente, o setor de suinicultura está a ser repensado um 
pouco por toda a Europa, e Portugal não será exceção. Partin-
do de um sistema de explorações fechadas, cada vez mais de-
verão ser criadas no futuro áreas climáticas exteriores para este 
setor da suinicultura. As exigências dos rótulos de bem-estar 
animal, decorrentes da nova legislação Europeia, implicam 
não apenas mais e melhores espaços, mas também estímulos 
climáticos ao ar livre e exercícios para os animais.

No que diz respeito ao fator Iluminação neste domínio, os re-
sultados demonstram que os suínos são mais ativos em zonas 
mais claras, com maior luminosidade, levando a uma maior 
frequência da ingestão de ração. Já nas zonas com pouca Ilu-
minação, o grau de contaminação e sujidade é mais elevado, 
podendo incentivar a um maior desconforto e, consequente-
mente, incitar à famigerada mordedura da cauda.

Em relação à cor da luz, verificou-se que a ingestão de alimen-
tos era significativamente mais elevada a uma temperatura de 
cor mais alta (5.000/ 6.500 K) do que na temperatura de cor 
mais baixa (3.000K). Zonas com 3.000 K e menor intensi-
dade luminosa foram mais utilizadas pelos suínos como área 
de repouso. 

Deve, por isso, ser dada uma atenção mais detalhada à luz 
do dia, aos componentes UV do espectro e outras influências 
no animal e em relação à iluminação. A possibilidade de uti-
lizar sistemas de Iluminação com intensidades e tonalidades 
ajustáveis assume, por isso, um fator importante, não só no 
bem-estar animal como no aumento de produtividade numa 
exploração de suínos.

Uma das principais preocupações na Pacelum é partilhar o seu 
conhecimento teórico e devidamente apoiado em resultados 
práticos da sua aplicação, orientados para as necessidades reais 

ILUMINAÇÃO BIOLÓGICA PARA A SUINICULTURA - EXPLORAÇÕES 
E MATADOUROS 
A Pacelum, marca de origem alemã, desenvolveu soluções de iluminação que potenciam os 
efeitos biológicos em plantas e animais através da luz.

dos animais, oferecendo a oportunidade de aumentar o bem
-estar animal e de utilizar soluções de iluminação sustentáveis, 
com resultados comprovados cientificamente. A alta eficiência 
das soluções Pacelum e os baixos valores de consumo foram 
atestados por institutos independentes da União Europeia. 

Em Portugal, a Pacelum é representada pela LTX Ilumina-
ção Técnica S.A., uma referência no mercado da ilumina-
ção para o setor empresarial, retalho e indústria.

Reconhecida no mercado de Iluminação Profissional em Por-
tugal, a LTX conta nos seus quadros com um conjunto de 
profissionais altamente qualificados, o que permite tratar es-
tas novas tecnologias com o máximo rigor, e dentro de uma 
filosofia de empresa que passa por auscultar as necessidades 
de cada cliente, e conjuntamente definir a melhor solução na 
relação de qualidade-preço, visando sempre a excelência da 
mesma, sob o lema “a solução de iluminação perfeita tem de 
ter a máxima Eficiência, sem ter necessariamente o custo mais 
elevado”. 


