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O céu sobre o Dragão
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Em 2007, começaram a verificar-se actos de consciencialização ambiental
visando a redução dos gastos de energia eléctrica no planeta. Estes actos,
apesar de terem uma duração simbólica de 60 minutos, são de enorme
importância, pois são apagadas luzes de estruturas físicas emblemáticas em
todo o mundo.
Ao longo destes 6 anos, cresci e fui tomando consciência dos problemas do
planeta… e de que é preciso fazer algo para os combater! Um desses
problemas é a Poluição Luminosa. Por experiência própria, já pude observar
o céu nocturno em 2 ou 3 pontos do mundo, mas nenhum se compara ao céu
que se vê a partir da casa da minha avó materna, próximo da cidade de Viseu,
nem mesmo o que vejo da varanda do meu quarto, na Maia.
A Poluição Luminosa deve-se ao excesso de luz artificial da sociedade
moderna. Pode verificar-se uma excessiva emissão de luz através de grandes
anúncios publicitários, nos edifícios com iluminação exterior, entre outras, mas
a principal fonte é a iluminação pública que, na maior parte das situações, não
é direccionada da forma correta. Muitas das vezes os candeeiros que
encontramos nas ruas não são os ideais, ou seja, para além de iluminarem a
rua, também iluminam o céu já que irradiam a luz em torno da sua lâmpada,
são um desperdício de energia aumentando, desta forma, os custos com a
iluminação por parte das entidades responsáveis.
Estes candeeiros fazem com que o céu nocturno se torne mais claro,
impedindo que as estrelas mais pequenas e menos brilhantes se vejam a olho
nu.
Os candeeiros necessários ao bom funcionamento da iluminação pública, de
forma a minimizarem a Poluição Luminosa, devem emitir a luz somente para
baixo, e não para os lados ou para cima.
As nuvens e o céu não precisam de ser iluminados, pois as estrelas
estão lá para o fazerem!
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O Estádio do Dragão é uma estrutura física emblemática do nosso país,
nomeadamente da cidade do Porto.
Sendo uma adepta do FCP, não podia deixar de aproveitar a oportunidade de
visitar esta estrutura física, o estádio do meu clube, num âmbito diferente
daquele a que estou habituada.
Sempre que fui ver jogos do FCP nunca me tinha apercebido que a sua
iluminação, bem como a iluminação envolvente ao mesmo, é tão grande que
não se conseguem ver as estrelas.
Por esta razão escolhi o Estádio do Dragão para, a partir do seu interior
observar o céu, e verificar a diferença entre o céu sobre o Dragão com e sem
iluminação.
Pude verificar, mal pisei o relvado, que, mesmo estando todo o seu interior
apagado, as luzes visíveis da bancada norte provenientes da iluminação
publicitária, da iluminação pública, bem como a iluminação exterior de
estruturas físicas lá existentes, permitiam-nos movimentar no relvado sem
necessidade de acender qualquer tipo de iluminação dentro do estádio.
O Estádio do Dragão foi construído de raiz com vista à consciência ambiental,
recebeu inclusivamente um prémio em 2003, de melhor parceiro Greenlight
atribuído pela Comissão Europeia. Contudo, estando aceso na sua plenitude,
também contribui para que não seja possível observar o céu nocturno.
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Os dados técnicos referentes à iluminação do Estádio do Dragão são os
seguintes:
A iluminação do relvado possui 200 projectores de 2000 W de vapor de
mercúrio de iodetos metálicos, sendo a potência total instalada de 400
kWh.
O nível de iluminação médio no plano vertical é de 1565 lux e no plano
horizontal 2144 lux.
Existem 4 níveis de iluminação, sendo que o máximo da intensidade
luminosa é atingido ao fim de 10 minutos.
A iluminação decorativa, existente na pala do estádio, é constituída por
lâmpadas de vapor de sódio de iodetos metálicos de 400 W. Esta
iluminação é comandada por horário público.
No parque e restantes áreas, a iluminação é na sua maioria constituída
por lâmpadas fluorescentes tubulares.
Com excepção da iluminação decorativa, toda a iluminação é comandada
na gestão técnica do edifício por controlo remoto.
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Tendo em consideração o que ficou dito, tomei duas iniciativas que passo a
descrever:
Enviei e-mail para as seguintes entidades (em anexo):
- Federação Portuguesa de Futebol com conhecimento ao Estádio do
Dragão, e à UEFA, a sugerir que alterem, dentro do possível, o horário
dos jogos para um período diurno, tendo em vista a diminuição da
Poluição Luminosa, e a redução dos custos com os gastos energéticos
nos estádios;
- Câmara Municipal do Porto e Shopping Dolce Vita, a pedir que seja
reavaliada a eficácia dos candeeiros das ruas, bem como, a redução das
horas de emissão de luz dos grandes anúncios publicitários.

Fiz a divulgação desta causa, pedindo a algumas pessoas de vários
continentes, que se associassem a mim, e que mostrassem ao mundo
que elas próprias também querem ver as estrelas! (Fotografias em
anexo).

Anexo as imagens recolhidas no decurso deste trabalho.
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QUERO VER AS ESTRELAS!
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NÓS TAMBÉM QUEREMOS VER AS ESTRELAS!
Fotografia do Continente Asiático (China)

Fotografia do Continente Americano (Nova Iorque)
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Fotografia do Continente Europeu (Paris)

Fotografia do Continente Europeu (Portugal, Maia)
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Estádio do Dragão sem iluminação
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Estádio do Dragão com iluminação
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lluminação Decorativa comandada por horário público

14

DARK SKIES RANGERS 2013

Anexos:
From: ines_perola@hotmail.com
To: geral@cm-porto.pt; geral@dolcevita.pt
Subject: EU QUERO VER AS ESTRELAS!
Date: Fri, 26 Apr 2013 20:30:58 +0100

Exmos. Senhores,
Sou uma aluna que frequenta o 7º ano no Conservatório de Música do Porto e vou participar
num concurso denominado "Dark Skies Rangers" (http://dsr.nuclio.pt).
Este concurso visa abordar o tema da Poluição Luminosa.
A estrutura física do trabalho é o Estádio do Dragão.
O Estádio do Dragão foi construído de raiz com vista à consciência ambiental, recebeu
inclusivamente um prémio em 2003, de melhor parceiro Greenlight atribuído pela
Comissão Europeia.
Aquando da visita ao Estádio do Dragão, pude verificar, mal pisei o relvado, que, mesmo
estando todo o seu interior apagado, as luzes visíveis da bancada norte provenientes da
iluminação publicitária, da iluminação pública, bem como a iluminação exterior de estruturas
físicas lá existentes, permitiam-nos movimentar no relvado sem necessidade de acender
qualquer tipo de iluminação mínima dentro do estádio.
A Poluição Luminosa (PL) deve-se ao excesso de luz artificial nos grandes centros urbanos.
Pode-se verificar uma excessiva emissão de luz através de grandes anúncios publicitários, nos
edifícios com iluminação exterior, entre outras, mas a principal fonte desta poluição é residente
na iluminação pública, que na maior parte das vezes não é direcionada da forma correta.
Muitas das vezes os candeeiros que encontramos nas ruas não são os ideais, fazem com que
o céu nocturno se torne mais claro, impedindo que as estrelas mais pequenas e menos
brilhantes se vejam a olho nu.
Os candeeiros necessários ao bom funcionamento da iluminação pública, de forma a
minimizarem a PL, devem emitir a luz somente para baixo, e não para os lados ou para cima.
O pedido que vos venho fazer é o seguinte:
- POR FAVOR, reduzam as horas de emissão de luz através de grandes anúncios
publicitários, troquem os candeeiros de iluminação pública, com vista a minimizar os
efeitos da Poluição Luminosa.
Esta ação, não só permite que vejamos a beleza do céu noturno, como também reduz os
custos com a iluminação.
Grata pela atenção dispensada e na expetativa de que este tema seja tido em consideração, e
faça parte das vossas preocupações, apresento os meus cordeais cumprimentos.
Atentamente,
Inês Crista Pérola
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From: ines_perola@hotmail.com
To: competicoes@fpf.pt
CC: geral@portosad.pt
Subject: EU QUERO VER AS ESTRELAS!
Date: Fri, 26 Apr 2013 20:09:41 +0100
Exmos. Senhores,
Sou uma aluna que frequenta o 7º ano no Conservatório de Música do Porto e vou participar
num concurso denominado "Dark Skies Rangers" (http://dsr.nuclio.pt).
Este concurso visa abordar o tema da Poluição Luminosa.
A estrutura física do trabalho é o Estádio do Dragão.
O Estádio do Dragão foi construído de raiz com vista à consciência ambiental, recebeu
inclusivamente um prémio em 2003, de melhor parceiro Greenlight atribuído pela
Comissão Europeia.
O pedido que vos venho fazer é o seguinte:
- POR FAVOR, mudem, dentro dos possíveis, o horário dos jogos para um período
diurno, com vista a minimizar os efeitos da Poluição Luminosa.
Esta ação, não só permite que vejamos a beleza do céu noturno, como também reduz os
custos com a iluminação dos estádios.
Grata pela atenção dispensada e na expetativa de que este tema seja tido em consideração, e
faça parte das vossas preocupações, apresento os meus cordeais cumprimentos.
Atentamente,
Inês Crista Pérola
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From: no-reply@uefa.com
To: ines_perola@hotmail.com
Date: Fri, 26 Apr 2013 20:40:06 +0100
Subject: Thank you for your feedback
Inês Crista Pérola,
We thank you for your interest in UEFA.com and for taking the time to send us your feedback.
Your comments and suggestions will help us to improve the website. Please refer to the link
below for more information.
Your feedback:
Dear. Sirs, I am a student who attends the 7th year at the Conservatory of Music in Porto Portugal and will participate in a contest called "Dark Skies Rangers" (http://dsr.nuclio.pt). This
competition is about Light Pollution. The physical structure of the work is the Dragon Stadium of
FCP. The Dragon Stadium was built from scratch for the environmental conscience even
received an award in 2003 for best partner Greenlight assigned by the European Commission.
The request that you come to is the following: - PLEASE change within the possible the
schedule of games for daytime period to minimize the effects of the Light Pollution. This action
not only allows us to see the beauty of the night sky but also reduces costs with the lighting of
stadiums. Grateful for your attention and expectation that this issue be taken into account and
be part of your concerns. Sincerely, Inês Crista Pérola
For general information about UEFA.com, UEFA and ticketing, please visit the Help/FAQ page.
Kind regards,
UEFA.com
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Todo este trabalho só pôde ser realizado com a ajuda e disponibilidade de:
Teresa Santos
teresa.santos@fcporto.pt
---------------------------------------PortoEstádio, Gestão e Exploração de Equipamentos Desportivos, SA
Via Futebol Clube do Porto
Estádio do Dragão, 3º Nascente
4350 - 415 Porto, Portugal
Tel: +351 22 508 30 00
Fax: +351 22 508 30 99
portoestadio@fcporto.pt
www.fcporto.pt

Nome: Inês Crista Pérola
Idade: 13 anos
Morada: Rua Dona Silvia Alves Teixeira, 184, 1º andar
Código de Postal: 4470-370 Vermoim - MAIA
Contacto e-mail: ines_perola@hotmail.com
Número de telemóvel: 968200761
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