


O que é Fotoperíodo?

Essa palavra que está um pouco fora

do vocabulário  cotidiano da maioria

das pessoas, é pelo contrário, muito

repetida quando o assunto é cultivo

de cannábis. Já que os dias têm 24

horas,  o Fotoperíodo, caracteriza as

horas  de  luz  que  a  planta  recebe,

sendo  os  dois  fotoperíodos  mais

utilizados no cultivo indoor da

 cannábis o de 18h de luz com 6h de escuro ( no crescimento vegetativo) e

o famoso 12 por 12 – sendo 12 horas de escuro e 12h de luz durante a

floração.

No Outdoor... o “fotoperíodo” é determinado pelas estações

do ano, o que significa que todos os dias acontecem pequenas variações

nas  horas  de  luz    que  cada  parte  do  globo  terrestre  recebe.  E  nas

mudanças de estações como do verão para o outono são mais notáveis as

mudanças  no  fotoperíodo.  Como  todos  percebemos  na  maior  parte  do

Brasil temos 18h de luz no Verão ao passo que com a chegada do outono

as horas de luz diárias caem para 12h. 



 A  Cannábis  é  uma  planta  fotodependente  (exceto  a  ruderalis)  o  que

significa que sua reprodução está diretamente relacionada com as horas de

luz que ela recebe. 

Como explicamos no vídeo sobre a floração,  o movimento da Terra em

relação ao Sol causa as estações do ano bem como as mudanças nas horas

de luz do dia terrestre. A cannábis como organismo milenar sabe muito

bem desse processo e seja em qualquer hemisfério do planeta em que ela

estiver plantada quando as horas de luz do dia chegam a 12h é o sinal de

start para  interromper o crescimento vegetativo  e  iniciar  o  ciclo  da sua

reprodução antes que o inverno chegue.



Com  o  passar  dos  anos,  a  cannábis

expandiu  seu  território  de  atuação  e

chegou  também  em  áreas  do  globo

terrestre  onde  há  pouca  variação  nas

horas de luz ao longo do ano: nas regiões

próximas  a  linha  do  Equador,por

exemplo.  Ficando  por  ali  ia  ser  difícil

iniciar  o  ciclo  reprodutivo  (floração)

somente quando as horas de luz por dia

estivessem em 12h por 12h, sendo assim

a planta se adaptou as novas condições e

surgiu  além  da  Cannábis  Sativa  e  da

Cannábis Índica , a Cannábis Ruderalis. 

A Ruderalis não é fotodependente,

o que significa que é apenas o seu

relógio  interno  que  determina  a

hora  de  começar  a  floração

independentemente  das  horas  de

luz  que  a  planta  está  recebendo.

Como explicamos  detalhadamente

na Revista 01 foram essas plantas

que tornaram possíveis as espécies

autoflorescentes ou automáticas 

comercializadas atualmente.



 A cannábis ruderalis  produz menos flores e com menos cannabinóides

como Thc e Cbd, o que ela tenta compensar chegando mais rápido que as

irmãs sativas e índicas  no final do seu ciclo de floração.

O crescimento vegetativo é a fase da planta em que ela cresce em raízes e

folhagem, e ocorre quando a planta está recebendo 14h ou mais horas de

luz por dia. Há por aí quem indique 24h de luz diária para a planta, o que

chega perto do absurdo. Pois muitos processos hormonais e o crescimento

das raízes ocorrem na fase escura. Tornando uma longa história curta, 24h

de  luz  além  de  estressar  as  plantas,  prejudica  o  desenvolvimento  das

raízes.  Essas  plantas  cultivadas sob 24h de luz,  geralmente apresentam

crescimento lento e pouco desenvolvimento de folhagem, para não falar do

desperdício  de  energia  elétrica  sem um retorno  direto  em benefício  da

planta.



Na floração... as horas de luz e

de  escuro  são  ainda  mais  “sagradas”.  Por

exemplo, uma falta de energia elétrica na sua

região  durante  as  horas  de  luz  da  planta,

pode  estressá-las  ao  ponto  de  causar

hermafroditismo,  do  mesmo  jeito  que  uma

iluminação  indevida  de  poucos  segundos

durante o período do escuro – principalmente

se  forem  eventos  recorrentes.  Pois  seus

hormônios  que  dirigem  o  processo  da

floração estão se guiando diretamente pelas

horas de luz e escuro que na natureza são

constantes e esses processos ficam confusos

com as mudanças repentinas nessa rotina.



Espectro visível

A luz  é  uma onda/partícula  eletromagnética  cuja  longitude  (alcance)  se

mede em nanômetros (nm), 1nm equivale a 0,00001 mm.  Durante a sua

vida, as plantas absorvem quantidades diferentes das longitudes de onda

disponíveis do espectro de luz visível, que vão desde os 400nm até 730nm.

As  plantas,  através  da  fotossíntese,  transformam  a  energia  luminosa

absorvida pelas folhas em energia química – combinando a energia da luz

com dióxido de carbono e os minerais absorvidos pelas raízes – gerando

assim a energia química necessária para formar os novos tecidos vegetais,

mas não só para isso serve a luz, como dissemos acima a luz é quem dita

os ritmos do crescimento, desenvolvimento e reprodução da cannábis.



Nos  cultivos  indoor o  tipo  de

iluminação que  a  planta  recebe

durante a fase vegetativa e a etapa de

floração  determina  a  velocidade  e  o

vigor do seu crescimento, bem como a

qualidade e a quantidade de flores no

final  da  floração.  Durante  a  etapa

vegetativa a planta se desenvolve em

estado  ótimo  com  a  luz  composta

principalmente de tons azulados (entre

427nm e  476nm).  E  durante a floração,

os  tons  avermelhados  (entre  618nm  e

780nm) cumprem  o  papel  mais

importante  para  o  desenvolvimento

das flores.



Ao mesmo tempo que esses tons avermelhados também são úteis durante

o crescimento vegetativo e não só durante a floração, pois uma combinação

de vermelhos e azuis promove a formação de galhos robustos; No entanto,

se  a  iluminação  em  tons  vermelhos  chegar  a  longitude  de  onda  do

infravermelho,  os  galhos  vão  se  estirar  mais  do  que  nós  cultivadores

gostaríamos. Por isso, de maneira simplificada no crescimento vegetativo

usamos mais  tons de azul  e  na floração preponderatemente os tons de

vermelho.



Quantidade de LUZ

As diversas variantes da planta cannábis têm necessidades

diferentes  no que diz  respeito  a  luz (assim  como  de  nutrição,

espaço…)  para  desenvolver  seu  potencial  máximo.  As  plantas  de

predominância  sativa  necessitam de mais  luz para produzir  tudo o  que

podem, enquanto as índicas necessitam de menos luz tendo em vista que

são originárias de regiões do globo onde quase nunca um dia de Sol sem

nuvens é uma opção. Por isso, suas folhas são mais largas e sua cor verde é

mais  escura  que  as  das  sativas,  para  fazer  o  melhor  aproveitamento

possível da pouca luz disponível.



Além  disso,  a  quantidade  de  luz

necessária  para  o  desenvolvimento

ótimo da planta muda de acordo com a

sua fase da vida.  De maneira geral, as

plantas precisam de algo em torno de

30  mil  lúmens  durante  o  estágio

vegetativo, enquanto que na floração as

meninas sativas podem requerer de 70

mil a 100 mil lúmens. Ao passo que as

mais índicas já floram com 40 mil.  Se

você  está  cultivando um híbrido basta

calcular  uma  média  de  acordo  com a

predominância da suas plantas.

Lúmens  é  a  palavra  que  define  a

quantidade  de  luz  visível  emitida  por

uma fonte de luz, e é uma das melhores

medidas  para  nós  cultivadores  nos

guiarmos  pois  não  importa  o  tipo  de

lâmpada que se use o que interessa são

os lúmens que ela  fornece para a sua

planta – essa informação tem que estar

descrita na embalagem da lâmpada. 



Claro que para gerar uma mesma quantidade de lúmens você vai ter um

gasto menor de energia elétrica usando lâmpadas florescentes ao invés de

incadescentes, e claro também que se você estivesse usando uma lâmpada

de LED ou HPS o espectro  de cores  que a  sua planta  recebe além dos

lúmens vai estar contribuindo mais para o desenvolvimento dela do que

usando  uma  lâmpada  não  especifica  para  o  cultivo  com  a  mesma

quantidade de lúmens.

Outro  conceito  importante  na  hora  de  avaliar  a  iluminação para  nossas

plantas é o LUX, o lux define a quantidade de luz que realmente cobre uma

área, ou seja a intensidade da luz ao atingir uma superfície. E é calculado

dividindo o número de lúmens por metro quadrado.

 Lúmens/m² = LUX

 
 ^^^^PLANTAS COM DEFICIÊNCIA DE LÚMENS ^^^^



Em um dia de Sol sem nuvens o Astro Rei nos fornece algo entre 32,000 e 

130,000 lux onde sua luz está atingindo diretamente, dependendo de onde 

você está em relação a linha do Equador. 5,000 lux é o mínimo para 

garantir a vida de uma planta devoradora de luz como a cannábis e 90,000

é considerado o máximo de lux que a planta consegue absorver e mais do 

que isso poderia danificar ou estressar a planta. Algo entre 25,000 e 50,000 

lux é considerado o ideal para um crescimento saudável e rápido da planta 

de cannábis.



Tipos de Lâmpada

Há inúmeras opções de lâmpadas como as fluorescentes, as de mercúrio

halogenado, de alta pressão de sódio e as de LED que servem para todos os

estágios das plantas, uma planta pode florescer inclusive usando somente

lâmpadas de baixo consumo, porém seu rendimento será muito menor do

que seria utilizando uma lâmpada de sódio ao mesmo tempo que também

serão necessárias mais do que 1 lâmpada com certeza.

Fluorescentes de tubo

Esse tipo de lâmpadas é muito utilizado

por  seu  baixo  custo  e  consumo  de

eletricidade,  facilidade  de  instalação  e

eficiência  no  desenvolvimento  de

plantúlas,  clones,  plantas  em  estágio

vegetativo  assim  como  plantas  mãe.

Existem  lâmpadas  de  diferentes

comprimentos  e  tipos  de  espectro

lumínico,  determinado  pelo  tipo  de

fósforo utilizado no seu interior. 



Distribui  a  luz  de  maneira  linear  o  que

pode  ser  uma  vantagem  em  certas

situações,  e  em  geral  tem  um  reator

separado  do  corpo  da  lâmpada.  Alguns

tubos apresentam um espectro de luz mais

“quente” e outros oferecem o espectro de

luz  fria.  Os  tubos  que  apresentam  o

espectro  de  luz  branca  fria  são  os  mais

adequados para o crescimento vegetativo,

já  que  geram  talos  mais  grossos  com

menor distância internodal. Outra 

vantagem  do  uso  de  tubos  é  que  eles

quase  não  esquentam,  o  que  permite

deixar  a  luminária  em  si  a  poucos

centímetros  das  plantas  aproveitando  a

máxima emanação de lúmens.



Lâmpadas fluorescentes compactas (CFL)

Essas  lâmpadas  são  a  evolução  dos  tubos

fluorescentes,  como  a  equipe  Paz  Infinita

demonstrou  no  vídeo  GROW  CUSTO-ZERO

elas seriam as lâmpadas ideais para montar

um  sistema  de  cultivo  de  baixo  custo,

primeiro  porquê  com  um  pouco  de  sorte

pode ser que já tenha uma lâmpada dessas

na sua casa, mas ainda que você não tenha

ela ou elas em mãos, essa lâmpada é fácil de

ser  encontrada  a  um  preço  relativamente

baixo. E além disso, ela já possui o reator (o

dispositivo regulador de tensão) incorporado

na  lâmpada  e  o  sistema  fácil  de  plug  and

play  proporcionado  pela  rosca,  ou  seja

funciona em qualquer saída de lâmpada que

você tenha na sua casa ou monte seu próprio

bocal.Essas lâmpadas vêm em várias 

potências de 25W a 250W. Atente para o fato

de que essas lâmpadas tendem a gerar mais

calor do que os tubos fluorescentes então é

bom  manter  uma  distância  de  5  a  10cm

entre a fonte de luz e as plantas.

Veja no vídeo grow custo-zero como seria montar um homegrow 

utilizando apenas essas lâmpadas CFL.



Lâmpadas de Alta Intensidade de Descarga Elétrica

Essas  lâmpadas  são  as  mais  utilizadas  há  décadas  entre  os  cultivadores  de

interior.  Como requerem muita energia ,  necessitam de um reator especial  de

acordo com a sua potência para transformar a energia que entra de uma corrente

elétrica  residencial  comum na  energia  que  a  lâmpada  precisa  para  funcionar.

Quando utilizamos essas lâmpadas de alta intensidade é mais comum/correto

usarmos uma lâmpada para o desenvolvimento vegetativo e outra para a floração.

Mercurio Halogenado (MH) 

Essas lâmpadas geram um espectro branco azulado ideal para a etapa de

crescimento vegetativo, as plantas se desenvolvem com maior velocidade e

com  menor  espaço  internodal do  que  quando  utilizamos  lâmpadas

fluorescentes  por  exemplo.  Para  1m²  de  cultivo  se  indica  utilizar  pelo

menos  400W  de  uma  lâmpada  como  essa.  Sem  esquecer  que  essas



lâmpadas esquentam bastante e precisam estar posicionadas de maneira

que a lâmpada não aqueça o seu próprio refletor e nem esteja próxima

demais das plantas podendo ocasionar queimaduras. 

Utilizar uma lâmpada de alta pressão como essa ou a lâmpada de sódio é

praticamente  impossível  sem   um  sistema  mínimo  de  ventilação  com

entrada e saída de ar como mostramos também no vídeo grow custo-zero.

Pois a não ser que você esteja cultivando em uma região de clima frio, a

falta  de  ventilação  e  o  superaquecimento  causado  por  esse  tipo  de

iluminação são uma combinação perigosa.

Olhe com calma nossa seção sobre a segurança no ambiente de cultivo no site.



Lâmpada  de Alta pressão de Sódio (HPS)

Essa  lâmpada  tem  o  seu  espectro  lumínico

altamente  concentrado  nos  tons  amarelo,

laranja e vermelho, com apenas um mínimo de

tonalidade  azulada.  Essa  paleta  de  cores

debaixo  do  vermelho  é  similar  às  cores

emitidas  pela  luz  do  Sol  nas  épocas  de

colheita/outono.  Sendo  assim,  promove  a

produção  de  hormônios  que  gera  uma

produção de flores mais abundante, o que não

Quando ocorre uma interrupção no fluxo de energia por qualquer razão e suas 

lâmpadas que estavam acesas se apagam, o correto é marcar no relógio pelo 

menos 15minutos antes de reacender a lâmpada. Embora nossa reação inicial 

seja religar a iluminação o quanto antes, e se possível no mesmo segundo da 

queda de energia isso pode causar mais dano a estrutura da lâmpada do que 

benefício e reduz sua vida útil chegando a queimar a lâmpada em certas 

ocasiões. Um clássico jeito de “verificar” se já pode reacender a lâmpada é 

observar se a temperatura da lâmpada que sempre está quente quando está em 

atividade já voltou a zero, e só então religar os motores, ops quer dizer as 

lâmpadas. Ah claro! E isso vale para qualquer tipo de lâmpada.



seria  possível  com  a  lâmpada  de  mercúrio

halogenado por exemplo. 

O que essas lâmpadas têm em comum é que se  a lâmpada do estágio

vegetativo e da floração tiverem a mesma voltagem, isso é, 2 lâmpadas de

400w por exemplo uma de Mercúrio halogenado para a vegetação e uma

HPS para a flora. Elas podem revezar os mesmos reator/cabos e refletor.

Outra questão importante no que diz respeito a esses tipos de lâmpadas é sua

vida útil. Todo cultivador sabe que por melhor que seja a lâmpada de sódio ou de

mercúrio  que  você  comprar,  o  auge  da  emanação  de  lúmens  só  ocorre  no

primeiro ciclo de cultivo, e após no máximo 4 ciclos de cultivo ou após 8 a 20

meses de uso as lâmpadas precisam ser substituídas sem mais questionamentos.

Já que a perda da potência da lâmpada que acontece naturalmente tem como

consequência menos flores.



Lâmpadas Led

A popularização dessas lâmpadas é

relativamente  nova  no  mundo  da

cannábis,  pois  sua  tecnologia

embora  não  seja  novidade  foi

recentemente aperfeiçoada tornando

o  seu  custo  mais  acessível,  ao

mesmo  tempo  que  sua  iluminação

ficou mais  eficiente  para  o  quesito

plantas  de  interior  com  o

aparecimento  das  lâmpadas

fullspectrum e de regulagem manual

do espectro. 

As lâmpadas de LED apresentam

uma  série  de  vantagens  para  a

maioria  dos  cultivadores  pois

além  de  prometer  uma  maior

cobertura do espectro de luz, ou

seja  simular  melhor  a  luz  solar

no interior.  Essas  lâmpadas não

tem  o  problema  do

superaquecimento  –  ou  se  quer

PLANTA COM EXCESSO DE CALOR



do aquecimento. E nem ocupam

tanto  espaço  quanto  o  kit:

lâmpada,  refletor,  reator  das

lâmpadas 

de  alta  descarga  que

comentamos acima (mh e hps) .

Que permitem poucas opções de

montagem  do  grow  e

aproveitamento do espaço. Além

disso,  tem  uma  vida  útil  muito

maior  do  que  as  lâmpadas  de

mercúrio  e  de  sódio,  queimam

menos.  Além  de  economizar

energia  elétrica  no  fim  das

contas.  Mas  vamos  voltar  nesse

tema das  lâmpadas  LED  mais  à

frente.

PLANTA COM EXCESSO DE CALOR



Melhor Aproveitamento da Luz

O  rendimento  da  luz,  ou  seja  a

quantidade  de  lúmens  que  a  lâmpada

emana e seu resultado, depende do tipo

e  da  tecnologia  dessa  lâmpada.  Uma

determinada  lâmpada  fluorescente  por

exemplo,  pode  produzir  a  mesma

quantidade de lúmens que uma lâmpada

incadescente,  porém  seu  consumo  (de

energia elétrica) pode ser até 70% menor

para  alcançar  esse  mesmo  número  de

lúmens.

>>>Consumo mensal de Watts em um armário de Cultivo

Os Watts de uma lâmpada indicam nada mais do que quantos watts essa

lâmpada consume por hora. Por isso como explicamos acima, uma lâmpada

de 40W fluorescente vai gerar algo em torno de 2.700 lúmens e para gerar

essa mesma iluminação enquanto que uma lâmpada incadescente de 100w

geraria apenas 1.000 lúmens.  

Para saber quanto você vai gastar por mês cultivando com um tipo de lâmpada ou

outro, faça as contas:



Por  exemplo  se  você  vai  usar  uma  lâmpada  de  400w  de  sódio  para  a

floração de uma índica que vai demorar 58 dias na flora. Você multiplica

400w por  12  horas  diárias,  que  dá  4800w  diários.  Aí  esse  valor  você

multiplica pelos dias de flora: 4800 x 58 = 278,400 watts . Ou 278Kw.

 Pra você saber quanto vai dar isso na sua conta de luz veja o valor descrito do Kw na 

conta e multiplique pelo número de kw que você teve como resultado. Por exemplo,  num 

lugar onde o preço do kw é R$3,75 a conta seria : 278 x 3,75 que dá R$1.042 divididos 

ao longo de 58 dias, ou seja por dois meses ,  dividindo dá R$521,25 por mês – É um 

preço salgado mas o que você pode produzir em 1m² com essa  luz, é muito mais gramas 

de fumo do que você poderia comprar “nas ruas” buscando uma flor de qualidade. Além 

disso, uma lâmpada LED  que se equipara ao efeito luminoso da lâmpada de 400w de HPS 

é de apenas 150w à 170w o que significaria uma economia de três vezes nesse valor do 

consumo elétrico.



Intensidade da Luz<<

A quantidade de lúmens que uma planta

recebe  diminui  na  medida  em  que

aumenta a distância entre a fonte de luz e

a planta. 

Para calcular a quantidade de lúmens que

efetivamente  a  planta  está  recebendo,

você  precisa  dividir  a  quantidade  de

lúmens  emitidos  pela  lâmpada  pelo

quadrado da distância entre a lâmpada e a

planta.  Como  assim?  Simples,  se  uma

lâmpada de 600w emite algo como 90 mil

lúmens, e a planta está a 60 cm (=0,6m)

de distância da fonte de luz isso significa

que  estão  chegando  na  verdade  32.400

lúmens  na  superfície  da  planta.

(90.000/0.6²=32,400) 

Por isso as lâmpadas não podem estar á uma distância muito grande das

plantas, para aproveitar ao máximo a emissão lumínica, porém nem por

isso o cultivador deve exagerar e deixar a lâmpada muito próxima pois isso

pode queimar a planta e em um caso catastrófico desencadear um incêndio

(visite o manual de segurança no cultivo no site). 



Sem esquecermos, que as lâmpadas de vapor

de sódio e de mercúrio halogenado precisam

ser constantemente substituídas para manter

o alto nível de emanação de lúmens. Uma boa

idéia  é  utilizar  um  dos  vários  aplicativos

disponíveis  para Android  e  Ios que fazem a

função  de  LUXÔMETRO,  assim  você  pode

medir  a  emanação  de  lúmens  quando  você

está  estreiando  a  sua  lâmpada  e  fazer  o

acompanhamento ao longo do uso.

 Outras medidas simples como limpar a poeira da lâmpada com um pano

seco quando elá estiver desligada, são vitais para o aproveitamento do seu

equipamento de cultivo. 

A que altura colocar as lâmpadas? Como aproveitar melhor a luz?

Apesar de que obviamente uma lâmpada de 1000w ilumina mais do que as

lâmpadas iguais de voltagem menor, nem sempre escolher essa lâmpada é

a opção mais adequada para o melhor aproveitamento do seu espaço de

cultivo.  



Além disso, é importante considerar na hora de escolher as lâmpadas do

seu grow que exceto as lâmpadas LED, todas as outras aumentam o calor

gerado na mesma medida em que se aumenta o número de watts, então

quanto  maior  o  calor  gerado  pelo  seu  equipamento  de  iluminação  em

funcionamento melhor tem que ser o seu sistema de renovação de ar.

 Por exemplo, em um grow de 1,50m x 1m é melhor colocar 2 lâmpadas de

400w – ou de 600W – do que uma única lâmpada mais potente. Porque com

as 2 lâmpadas um espaço maior vai ser iluminado com melhor distribuição

da luz. Além de que, será possível aproximar as lâmpadas das plantas e

aproveitar melhor sua emanação, o que não é possível quando o cultivador

utiliza uma única lâmpada pois  cada centímetro mais para próximo das

plantas  menor  o  raio  de  alcance  da  iluminação  no  que  diz  respeito  as

extremidades do seu grow. 



Esse pequeno detalhe que parece desimportante é ainda mais sério quando

o assunto é LED, isso porque as lâmpadas LED emanam seus feixes de luz

em linha reta, sendo assim um único painel de LED por maior que seja sua

potência não cobre uma área muito grande de lúmens, mesmo em um grow

pequeno é necessário fazer o revezamento das plantas para deixar uma 

planta cada dia ou semana bem embaixo do painel de luz aproveitando o

máximo  dos  lúmens.  Nesse  caso,  a  melhor  saída  é  sempre  optar  por

lâmpadas  avulsas  de  LED  como  as  mais  modernas  com  sistema  de

rosqueamento simples ou distribuir a necessidade de lúmens para o seu

espaço de cultivo em vários painéis bem posicionados no grow,

 e  não  utilizar  apenas  1  painel

central  esperando  que  as

plantinhas  mais  afastadas  do

centro da lâmpada se desenvolvam

tão bem quanto as plantinhas que

estão  em  linha  reta  abaixo  do

painel.

Posicionamento aparte, há também uma relação entre a potência da lâmpada de

sódio ou da lâmpada de LED usada na floração e a produção final em gramas. 



Para  atingir  o  desenvolvimento  ou  o  rendimento  máximo  de  uma

determinada  genética  uma  série  de  fatores  são  essenciais  (sustrato,

nutrição,  temperatura,  …,)  mas  poucos  influem  tão  decisivamente  no

resultado final como o fator LUZ. 

Sobre  as  lâmpadas  de  sódio se

considera que elas produzem por

watt  algo entre  0,375g a  1g  por

metro²  cultivado.  Assim  sendo

uma  luminária  de  400w pode

produzir uma colheita de  130g a

350g por  m²  enquanto  que  uma

lâmpada de  600w pode produzir

algo entre 250g  a 660g por m². 

Vale ressaltar que entre as diversas marcas que produzem lâmpadas de

sódio  no  mercado  atual  você  vai  se  deparar  com  diferenças  entre  as

emanações  de  longitude  de  onda  que  favorecem  ao  crescimento  mais

espigado  ou  ao  crescimento  mais  arbustivo,  e  outras  diferenças  que

alteram o resultado final da colheita.

Entre as lâmpadas LED o rendimento gira em torno de  0,5g a 1,5g por

watt, assim sendo uma lâmpada de  LED de 200w teria que render uma

colheita de pelo menos  100g por m² cultivado. Para não ser repetitivo,



vamos apenas lembrar que ainda precisamos colocar na lista dos prós e

contras o gasto financeiro da conta de eletricidade para sustentar o cultivo.

E além da questão financeira, há

também  a  questão  ambiental,

porque cultivo de cannábis não é

só  um armáriozinho  a  mais  na

casa de cada um. Há também o

cultivo  de  cannábis  e  de

canhâmo  em  escala  industrial

como deve ser no futuro, e aí o

impacto  ambiental  de  sustentar

hectares  com  luz  artificial  não

compensa apesar dos benefícios

do  canhâmo.  Felizmente,  a

solução é simples e se trata  do

cultivo outdoor  que  torna  zero

custo e zero impacto a questão

da  alimentação  lumínica  das

plantas. 

Fazenda com plantação de Charllote’s Web – a  primeira planta 
desenvolvida através do breeding para pacientes que precisam 

apenas de CBD – fica no Colorado



Mas  isso  não  é  o  único  benefício  do  cultivo  sob  luz  solar,  além  da

economia,  a  potência  dos  cannabinóides  é  maior  e  o  rendimento  em

gramas  de  uma mesma planta  também aumenta.  Tudo  isso  graças  aos

lúmens  da  luz  solar  direta  que  estimula  desde  cedo  a  produção  dos

cannabinóides, terpenos e o desenvolvimento da planta como um todo de

uma maneira que nenhuma luz artificial consegue simular até os dias de

hoje.

Utilizando a luz do Sol uma mesma planta que renderia 100g por m² indoor

pode render 500g ou mais, simplesmente pelo fator LUZ.

Cultivar Apenas com a Luz do Sol

Plantas de cannábis crescendo livremente sob a luz do Sol como a Natureza

quis está difícil de encontrar nos dias atuais de proibição. Isto é, se você

não  olhar  direito  -  se  você  olhar  com atenção  o  mapa  mundial  vai  se

deparar  com  plantações  de  porte  gigantesco  como  é  no  caso  do

Afeganistão, rs. 

 O campo de HEMP em Queensland, Austrália



Além disso, a contribuição da mídia marginalizando a cannábis chamando

as apreensões à cultivos caseiros de apreensões a “laboratórios de fabricar

maconha” que tornaram o imaginário popular um campo infértil  para as

plantações  utilizando  apenas  luz  solar.  Levando  hoje  a  chegarmos  ao

absurdo de alguns de nós pensarmos que o jeito certo ou o único jeito de

se cultivar maconha é utilizando luz artificial.

Plantações nativas na região do Himalaya na Índia



Mas como a equipe paz infinita detalhou na Revista 05 é possível cultivar

utilizando luz solar o ano inteiro, e não tirar apenas 1 cultivo de temporada

por  ano  como  dizem  alguns. O  jeito  clássico  de  se  plantar  maconha

OutDoor contando apenas com ajuda da natureza é esperar  meados de

setembro e colocar seus brotinhos na mãe-terra assim eles crescem por

pelo menos 5 ou 6 meses de vegetativo e se tornam verdadeiras árvores

quando chega o outono e as horas de luz por dia caem para 12 iniciando a

floração. 

Em 2010, a 
polícia 

mexicana 
encontrou 120 
hectáres com 
milhares de 

plantas. 
Registrada 

como a maior  
plantação 
ilegal já 

apreendida.



No entanto,  com a ajuda  de uma simples  lâmpada de 25w de Led por

exemplo você poderia continuar fazendo o estágio vegetativo de algumas

plantas no outdoor mesmo durante o outono e o inverno quando as horas

de luz por dia não chegam nem a 14 horas. Já que relativamente poucos

lúmens são necessários para que a planta tenha a sensação de que o dia

ainda não terminou você pode deixar a lâmpada acesa por penas 4 horas

diárias (por exemplo) para completar um dia de 12horas de Sol, garantindo

que as suas plantas sigam o crescimento vegetativo e não iniciem a flora.

E por outro lado, quando as horas do dia estão mais do que 12h e você

decide iniciar uma floração, basta organizar um sistema que possibilite ao

cultivador isolar as plantas de qualquer raio de luz por 12h pontualmente

todos os dias. Esse processo apelidado de “encapuchamento” também pode

ser visto com detalhes na revista 05.

Outra  dúvida  que  sempre  surge  quando  o

assunto é aproveitar a luz do Sol é a questão

da luz direta ou indireta. Em resumo: quanto

mais  horas  de  luz  do  Sol  diretamente  em

cima  da  planta  você  garantir,  tanto  no

vegetativo quanto na floração, melhor para o

crescimento  da  planta.  Porém  se  o  seu

espaço ao ar-livre não tem essa opção, o 



recomendado  é  garantir  pelo  menos  5  ou  6  horas  de  Sol  batendo

diretamente em cima da planta,  assim você pode dizer que vai  ter uma

colheita baseada só na luz solar ainda que não seja a maior colheita de

todas. No mesmo sentido, quem tem a oportunidade de durante a floração,

ou durante todo o desenvolvimento da planta colocar o vaso para tomar

algumas horas de luz solar, deve fazer isso, pois  faz muita diferença no

desenvolvimento da planta e economiza  seu bolso na hora de pagar a

conta de luz.



LED Tecnologia Espacial Diretamente para sua Horta

Embora a tecnologia Led não seja uma grande novidade,o quesito LED para

cultivar plantas indoor tem pouco mais de 20 anos.  Como as lâmpadas de

LED sempre foram uma opção promissora do ponto de vista da economia

de energia e de espaço,  por isso  a NASA começou a  se interessar  pela

possibilidade de utilizar essa tecnologia para que os astronautas pudessem

cultivar gêneros alimentícios no espaço.

Nos anos 90 quando os cientistas da NASA começaram essa pesquisa, eles

já sabiam que as plantas têm a tendência de utilizar os espectros azulados

e vermelhos para a fotossíntese. Nessa época eles já tinham boas lâmpadas

de LED vermelhas mas ainda não tinham o azul necessário1. 

1(Como comentamos anteriormente nessa edição a longitude de onda da luz vermelha – 618nm a 780nm – é diferente da longitude da

luz azul que é mais “delicada” e difícil de se reproduzir artificialmente - 427nm e 476nm )



“Você  pode  cultivar  plantas  sob  luz  vermelha

unicamente, mas elas não crescem normalmente. Elas

acabam  ficando  muito  estiradas”  - disse  Ray  Wheeler

Fisiologista de plantas da NASA’s Kennedy Space Center.

Atualmente, já temos o Azul necessário nas lâmpadas LED convencionais

para  cultivo  e  essas  lâmpadas  estão  cada  vez  mais  fáceis  de  serem

encontradas em diversos sites ou lojas físicas em um preço acessível. Mas

quais são as verdadeiras vantagens de se optar por um grow abastecido a

luz de LED? 

As lâmpadas utilizadas no cultivo de interior tentam simular a luz do Sol.

Pois a luz do Sol é sem concorrentes a melhor fonte de energia lumínica

para alimentar qualquer tipo de planta. Nesse sentido, as lâmpadas que

mais se aperfeiçoaram foram as LED, as  LED FULLSPECTRUM são chamadas

assim em referência a sua capacidade de emanar luz em tantas bandas de

frequência  diferentes  quanto  o  Sol,  uma  boa  lâmpada  de  LED  deveria

emanar lúmens até em frequências como UV e infra-vermelho que estão



fora  do  espectro  visível.  Claro  que  mesmo  a  melhor  lâmpada  LED  do

mercado não consegue se comparar com a energia do Astro Rei mas em

termos de lâmpadas é o que há de melhor em eficiência lumínica. Por isso

que  um  conjunto  de  Led  que  gasta  150W  por  exemplo  ilumina  como

iluminaria uma lâmpada de sódio de 400W. Criando outra vantagem para o

LED que é a econômia para quem paga conta de eletricidade, e um bem-

estar  ambiental  pois  economiza também os recursos naturais gastos na

produção da eletricidade.

E também é por isso que as lâmpadas de LED conseguem estimular um

desenvolvimento da cannábis superior ao desempenho com a utilização de

outros tipos de lâmpadas.



Uma questão importante quando

se trata do cultivo de cannábis no

Brasil  é  a  temperatura  do

grow.  Temperatura  é  um  fator

crucial  para  um  cultivo  livre  de

pragas  e  com  bom

desenvolvimento. 

No entanto, a vida dos cultivadores é frequentemente dificultada pelo calor

excessivo que as lâmpadas de alta pressão de mercúrio halogenado ou de

sódio junto com o seu reator jogam no ambiente de cultivo. Somando isso à

temperatura  ambiente  que  durante  boa  parte  do  ano  é  elevada  não  há

sistema de refrigeramento e renovação de ar que dê conta por si  só de

resolver o problema da temperatura no grow. Isso para não entrarmos nos

detalhes  do  que  é  risco  de  incêndio  por  excesso  de  temperatura

desnecessariamente.



Sendo assim, na lógica do cultivador brasileiro o cultivo com lâmpadas LED

se  encaixa  perfeitamente  pois  elas  não  aquecem o  ambiente  de  forma

considerável. Por esse mesmo motivo, as Led têm outra vantagem para o

cultivo de cannábis que é a possibilidade de deixar a lâmpada o mais perto

da planta aproveitando ao máximo os lúmens e sem risco de queimaduras.

 Vale lembrar que assim como nas espaçonaves onde o espaço para cultivar

é curto, nos armários de cultivo urbano nunca tem espaço sobrado para

desperdiçar,  e  ainda  mais  com  alguns  apretechos  que  tem  que  ficar

pendurados para fora do armário como o reator. Assim mais uma vez o

avanço da  tecnologia  LED vem para  contribuir  com nossas  colheitas  de

flores,  já  que  podemos colocar  mais  Luz  utilizando  menos  espaço  pois

todas as lâmpadas LED compartilham a característica de serem “pequenas e

portáteis”  além  de  fáceis  de  ligar  nas  correntes  elétricas  tradicionais

dispensando adaptadores de fonte, etc.



Outra grande vantagem do LED frente a qualquer tipo de lâmpada e não só

as lâmpadas de alta pressão se deve ao fato de que sua vida útil é muito

maior.  Além  de  ser  mais  difícil  queimar  de  uma  hora  para  a  outra,  a

eficiência lumínica de uma lâmpada de LED demora x vezes mais do que de

uma lâmpada tradicional de sódio ou mercurio halogenado que precisa ser

trocada a cada 2 anos no máximo.

Como as lâmpadas LED não esquentam o grow,  você vai  precisar  regar

menos  vezes  a  planta,  o  que  economiza  trabalho  mas  também água  e

nutrientes. Com o ambiente do grow mais “fresco” e sem picos estressantes

de calor as plantas conseguem desenvolver  mais terpenos e flavonóides

gerando plantas ainda mais cheirosas e saborosas na hora do deguste.



Será que a Cannábis cresce melhor ao som de reggae?

O Sol que alimenta as plantas com fótons erradia uma onda no espectro

eletromagnético da realidade e por isso essas ondas chegam até os seres

vivos  na  Terra.  Nós  enxergamos  uma  pequena  parte  do  espectro

eletromagnético, grande parte dele nós não temos ferramentas cognitivas

(um dos  5  sentidos)  para  decodificar  e  analisar  no  cérebro.   Um bom

exemplo disso são os raios UV ou ultra-violeta, quando nós seres humanos

ficamos expostos a radiação solar apesar de não conseguirmos enxergar os

raios ultra violetas (que são apenas uma parte da radiação solar), ou notar

como eles influenciam na nossa visão de outros objetos, eles estão lá e

podem causar queimaduras na nossa pele.  Mesmo em dias nublados,rs.

Isso prova que diariamente nós interagimos com elementos do espectro

eletromagnético  da  realidade  que  nós  não  podemos  tocar,  cheirar,

saborear, escutar ou sequer enxergar.

Snoop Dogg visitando o maior cultivo em GreenHouse 
(estufa) dos EUA



Da mesma maneira, nossas plantas são afetadas por outras frequências de

ondas além das frequências visíveis ao olho humano, como é o caso do UV

ou  do  infra-vermelho  ou  vermelho  longínquo  (cada  um  deles  na

extremidades opostas do espectro vísivel) que podem ajudar a produção de

mais cannabinóides ou apressar o ciclo da planta. Mas para além disso, o

espectro  eletromagnético  da  nossa  realidade  também  é  composto  por

outros tipos de ondas como as ondas sonoras.

Existem  fatos  científicos  comprovando  o  efeito  positivo  do

acompanhamento musical durante desenvolvimento das plantas,  isto é, já

foram realizados centenas de experimentos por cientistas renomados de

universidades  e  também nas escolas  estado-unidenses  onde esse é  um

típico  exemplo  de  trabalho  constantemente  apresentado  nas  “feiras  de

ciência” escolares.

“Los Sueños” é o maior cultivo outdoorlegalizado do 
mundo. Eles estão localizados em Pueblo, Colorado



Em 1962, Dr. T.C. Singh diretor do departamento de botânica da Annamalia

University  da Índia,  experimentou o efeito de sons musicais  na taxa de

crescimento de plantas. E descobriu que as plantas de bálsamo aceleravam

20%  em  altura  e  72%  em  biomassa  quando  expostas  a  musica

constantemente em comparação a um grupo de plantas sem trilha sonora.

Alguns estudiosos também concordam que as sementes expostas a música

também germinam mais rápido.

No  entanto,  já  foi  observado  em  outros  estudos  que  as  plantas  não

distinguem bem entre sons musicais e sons aleatórios. O que significaria

que a vibração que ela recebe do som está nutrindo ela de alguma forma

mas não da maneira que nós pensamos em música como entretenimento.

Há  quem explique  pela  via  do  “calor  humano”  ,  isto  é,  a  planta  sente



interação com o meio e sente um ambiente seguro que recebe atenção e

isso dá a ela o sinal verde para liberar toda a sua força em se desenvolver.

Aparentemente,  as plantas também escutam as vibrações uma da outra.

Plantas que crescem perto de outras plantas tendem a crescer mais rápido e

saudavelmente  que  as  plantas  que  crescem  em  isolamento.  Algumas

pesquisas sugerem que as plantas talvez “conversem” entre si através de

vibrações, e essas comunicações são os informativos que a planta segue

sobre quando está seguro crescer ou não. Outras pesquisas sugerem que

as  vibrações de sons como música podem ligar e desligar alguns genes,

indicando que as  plantas devem “escutar”  os seus arredores  para saber

quando expressar  certos  genes.  Se  os  cientistas  ganharem uma melhor

compreensão desse fenômeno, é bem possível que os sons sejam inseridos

nas técnicas usadas para promover o crescimento das colheitas.



Auto-Defesa

Outras necessidades evolucionarias podem ter sido a real causa que levou

as plantas a desenvolverem a habilidade de sentir ondas de som. Estudos

indicam que as plantas podem sentir a vibração de insetos comendo suas

folhas, e que talvez comuniquem esse perigo a outras plantas para que elas

possam preparar suas defesas ou mesmo parar o crescimento até que seja

seguro.Também há evidências de que as plantas respondem a vibrações

como as causadas pelo vento. (lembrando que os sons são ondas de ar

comprimido) Quando as plantas sentem a constante vibração causada pelo

vento elas tendem a não crescerem tão altas. Pois ficar mais baixa talvez a

ajude a escapar de ventos mais fortes.  Mais pesquisa nessa área poderia

ajudar os cientistas a desenvolverem sons e musicas que ajudam as plantas

a se relaxarem ou a se prepararem contra uma infestação de pragas ou

dificuldade climática.



LUZ NA FLOR !

Como você deve se lembrar a hora em que devemos ser mais cautelosos

com as horas de luz da planta é a floração. Interrupções durante as horas

de luz ou interferências lumínicas na hora do escuro podem comprometer a

sua colheita trazendo a tona uma hermafrodita indesejada.

No entanto, no ambiente urbano muitos cultivadores se deparam com o

dilema de que ao dividir o próprio quarto com a planta é melhor deixar as

horas de luz acesa durante o dia para garantir um mínimo de silêncio e

escuridão a noite. Porém isso faz com que um trabalhador comum muitas

vezes saia de casa quando a luz do grow ainda não acendeu e volte depois

que  a  luz  já  está  apagada,  tornando  uma  missão  impossível  qualquer

atividade relacionada ao cultivo sem atrapalhar o escuro da planta durante

a floração. 



Por  isso  foram desenvolvidas  as  lâmpadas  led  na  cor  verde  (497nm e

570nm) , a longitude de onda da cor verde quase não é percebida pelas

plantas, por se tratar da cor das suas próprias folhas elas não se estressam

com uma interrupção de luz verde no meio do seu escuro. Foi observando

que as plantas detectam a duração do dia através das longitudes de onda

do  infra-vermelho  que  não  são  visíveis  para  o  olho  humano  que  os

cultivadores  começaram  a  pensar  em  uma  maneira  que  passasse

desapercebida aos “olhos” da planta.

É muito importante que o cultivador utilize uma lampada de led verde e não

qualquer outra lampada pois outras lampadas que são verdes por estarem

tonalizadas ou pintadas podem estar emitindo outras longitudes de onda

comprometendo todo o procedimento.



DICIONÁRIO DO CULTIVADOR

REATOR: A sua função é regular a tensão

entre  a  corrente  elétrica  regular  da  sua

casa  e  a  demanda  das  lâmpadas  de  alta

tensão.  O  reator  também  gera  bastante

calor  e  por  isso  deve  estar

preferencialmente  atado  em  uma  parede

para dissipar bem o calor, se possível fora

do grow para não somar o seu calor com o

da Lâmpada em si.



TIMER: É  o  aparelho  que  pode  ser

tanto  analógico  quanto  digital  cuja

0função é apagar e acender as luzes

do  indoor  automaticamente  na  hora

que  nós  vamos  programar.  Muitos

cultivadores  quando  precisam

economizar  ligam  junto  a  ventilação

do grow, assim garantem que quando

a  luz  estiver  acesa  a  ventilação  vai

estar  ligada  e  depois  tudo  desligado

junto.

DISTÂNCIA  INTERNODAL: chama-se

assim  o  espaço  entre  um  par  de

folhas  e  o  próximo  par  de  folhas

acima  ou  abaixo.  Cada  nó  é  onde

nascem os galhos laterais.


