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Notas Iniciais
Este trabalho foi apresentado no 27º Concurso de Jovens Cientistas da Fundação da Juventude e
selecionado para estar presente na Mostra Nacional da Ciência que decorreu no Porto de 30 de maio a 1
de junho de 2019. Foi também apresentado no concurso FCT Nova Challenge.
Para desenvolvermos o trabalho tivemos o apoio do David Santos da Associação Vaklouro (Torres
Vedras) e do Centro de Educação Ambiental de Torres Vedras.
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Resumo
A poluição luminosa resulta da má gerência e do uso excessivo da luz artificial. Esta afeta o ambiente e
todas as formas de vida, pois altera a quantidade natural de luz.
Nos últimos anos, o número de insetos tem vindo a diminuir abruptamente, e tal não se deve apenas às
alterações do clima nem aos outros tipos de poluição. A luz pode provocar nos insetos um efeito de
atração, que os leva a aproximarem-se das fontes luminosas, despendendo grandes quantidades de
energia, interferindo com o seu acasalamento e a sua migração, tornando-os vulneráveis. Os insetos são
os animais mais afetados pela poluição luminosa.
Assim, com esta atividade, pretendeu-se avaliar os efeitos da poluição luminosa na quantidade e
biodiversidade de insetos, variando a quantidade e o tipo de luz, através de duas experiências
separadas: uma com armadilhas através e outra com uma lâmpada de UV.
Os resultados mostram um impacto, ainda que não muito significativo na quantidade e diversidade de
insetos capturados.
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Objetivo
O objetivo desta experiência foi analisar a influência da luz na quantidade e diversidade dos insetos em
três zonas: aldeia, cidade e escola. Para tal, usámos tanto armadilhas que atraíam os insetos conforme a
sua alimentação como armadilhas de raios ultravioleta. Após capturá-los o objetivo foi contabilizá-los e
catalogá-los de modo a perceber a influência da luz no seu comportamento.

Introdução
A poluição luminosa, também chamada fotopoluição, é o uso excessivo, mal direcionado ou invasivo da
luz artificial. A intensidade e a má organização das luzes de rua altera a cor e o contraste do céu
noturno, esconde a luz natural das estrelas e altera os ritmos circadianos (período sobre o qual se baseia
o ciclo biológico de quase todos os seres). Assim, a poluição luminosa afeta o ambiente, os recursos
energéticos, a vida selvagem, a saúde humana e a pesquisa astronómica. O problema deste tipo de
poluição continua a crescer à medida que a necessidade de iluminação artificial aumenta de ano para
ano.[1]
A poluição luminosa, como já foi dito, altera a quantidade natural de luz no ambiente noturno. Esta
alteração é causada pela introdução de luz artificial. A produção de luz artificial existe desde que a
humanidade descobriu como fazer fogo (isso aconteceu há 300 mil ou 400 mil anos). No entanto, esta
quantidade de luz é tão pouco significativa que não é considerada poluição luminosa. Para que a luz seja
considerada uma forma significante de poluição, esta tem que levar a uma contínua degradação das
condições do brilho natural do céu noturno. Assim, só mais recentemente a poluição luminosa começou
a ser significativa, quando começou a haver uma iluminação generalizada do céu noturno, ou seja, a
partir da década de 1950.[2]
Este problema da luz apenas começou a ser estudado à escala mundial recentemente. Embora já
tivessem começado a ser feitos estudos há vários anos, só em 2002, o geógrafo Travis Longcore da
Universidade do Sul da Califórnia e diretor do grupo The Urban Wildlands Group, uma organização sem
fins lucrativos, em colaboração com alguns colegas, organizou a primeira conferência sobre os efeitos da
poluição luminosa nos ecossistemas. Esta conferência inspirou a comunidade científica a adotar projetos
de estudo sobre o tema na Europa por volta de 2010.[3]
Ao longo dos últimos 16 anos, foram realizadas diversas experiências com espécies específicas que
evidenciaram os efeitos negativos da poluição luminosa, tanto na população como nos ecossistemas.[3]
No entanto, há muitos efeitos deste tipo de poluição que ainda estão por revelar. O cientista Kevin
Gaston pensou numa perspetiva pouco comum: Que efeitos tem a luz artificial no desenvolvimento das
espécies? As espécies nunca tinham estado expostas a este fator de poluição, que certamente as fará
evoluir de formas inesperadas tendo em conta as alterações que ocorrem nos seus ritmos diários.[4]
A poluição luminosa prejudica diversas espécies da vida selvagem e, de um modo geral, os ecossistemas.
O excesso de iluminação afeta os ciclos de alimentação, sono (ciclo circadiano), acasalamento e
migração de toda a vida selvagem. Os seres vivos podem também sentir desorientação em relação ao
tempo, quando há muita luz artificial à noite. As diferentes espécies reagem de formas diferentes à
fotopoluição.[1]
Os insetos são talvez os animais mais significativamente afetados pela poluição luminosa. Os insetos
como as traças, os besouros ou as moscas são naturalmente atraídos para a luz e podem usar toda a sua
energia para ficarem perto de uma fonte de luz. Isto interfere com o seu acasalamento e com a sua
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migração e torna-os mais vulneráveis aos predadores, o que reduz a sua população. Como as
populações de insetos diminuem, as espécies que se alimentam destes também são afetadas.[1]
As consequências do efeito de atração da luz já foram estudadas por vários cientistas, nomeadamente
por Franz Hölker, um ecologista alemão, e pelos seus colegas. Estes observaram traças que eram
atraídas para as luzes, registando qual o seu sexo. Descobriram que as traças são atraídas por luzes que
estejam até uma distância de cerca de 23 metros, levando-as a ficar presas, como que em armadilhas e
a reduzir a sua dispersão no ambiente. Repararam também que as luzes que atraíam mais traças eram
as colocadas em cantos e que a maioria das traças encontradas perto das luzes eram machos,
concluindo que estes eram mais atraídos para a luz que as fémeas. [5] Apesar dos estudos feitos, não se
sabe quais as razões deste comportamento tanto das aves como dos insetos, sendo esta uma área que
carece de investigação.[3]
A poluição luminosa também afeta os insetos polinizadores e as redes de polinização. Isto foi
comprovado por um estudo feito por Eva Knop, uma ecologista da universidade de Berna na Suíça, e
pela sua equipa. Nesta experiência, foram analisadas várias comunidades de plantas e polinizadores.
Depois de registar o número médio de polinizações inicial, a equipa expôs prados rudimentares à luz
artificial durante a noite. Isto levou a que as visitas dos polinizadores às plantas nas áreas iluminadas
diminuíssem 62% em relação às áreas em que a noite era natural. Esta redução da polinização levou a
uma diminuição de cerca de 13% na produção de frutos nas plantas iluminadas (mesmo havendo uma
polinização normal durante o dia). Também observaram que os problemas causados pela poluição
luminosa durante a noite se espalhavam de igual modo para os polinizadores diurnos. Assim, com esta
experiência, concluiu-se que a luz artificial afeta os sistemas plantas/polinizadores, provocando efeitos
negativos em ambas as partes.[6]
Houve também uma experiência em que se estudou os efeitos da luz artificial durante a noite nos
ecossistemas. Neste estudo, feito por Gaston, mas desta vez com outros colegas da Universidade de
Exester, foram novamente usados vários mesocosmos (miniecossistemas em caixas de madeira, que
incluíam plantas, seres herbívoros e seres carnívoros). Com o objetivo de observar as alterações feitas
pela luz nos ecossistemas, principalmente as alterações na relação predador/presa, expôs-se cada caixa
a níveis de intensidade luminosa diferentes (entre os 0,1lux e os 100lux). Surpreendentemente, o maior
impacto foi encontrado nas caixas em que a intensidade da luz era menor (entre 0,1lux e 0,5lux), onde
houve uma diminuição da população de afídios (espécie de inseto) de 1,8 vezes em relação à média. A
luz artificial de baixa intensidade ajudou as vespas-parasitas a caçar os afídios, levando à diminuição da
sua população. No entanto, quando a intensidade da iluminação era maior a espécie predadora não se
aproximava tanto das plantas onde estavam os afídios, levando a que estes conseguissem sobreviver
com mais facilidade. Através deste estudo foi possível perceber que diferentes intensidades de luz
artificial provocam diferentes efeitos nos ecossistemas, nomeadamente nas relações predador/presa. [7]
A população de insetos no mundo tem vindo a diminuir drasticamente nos últimos anos. Em 2017,
foram feitos estudos em 63 parques naturais protegidos que mostraram que a população de insetos da
Alemanha diminuiu cerca de 76% nos últimos 27 anos. Também mostraram que esse declínio da
população de insetos não tinha a haver com as alterações climáticas nem com as características do solo
ou do habitat em si.[8]
Este problema tem intrigado os cientistas, que têm procurado respostas para a causa desta diminuição
da população de insetos. Hölker e a sua equipa pensaram que a causa podia ser a poluição luminosa. Por
isso, escreveram uma artigo em que explicam quais as razões que os levam a assumir essa posição.
Nesse mesmo artigo, a equipa de Hölker também apresenta alguns problemas que devem surgir de
futuro na agricultura devido à diminuição da quantidade de insetos. [9]
Foram descritos vários casos em que a poluição luminosa tem, maioritariamente, um impacto negativo.
Estes efeitos tendem, ao longo do tempo, a agravarem-se, uma vez que a área afetada pela luz no
planeta está a aumentar devido à introdução de LEDs (fontes de luz muito económicas). Isto pode levar
a que muitas espécies de seres vivos tenham um declínio na sua população, podendo mesmo
extinguirem-se. Para saber a que velocidade está a crescer a iluminação mundial, Cristopher e a sua
equipa realizaram um estudo onde, através da utilização de um radiómetro de satélite, mostraram que,
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de 2012 a 2016, a área iluminada na superfície da Terra está a aumentar 2,2% por ano. Descobriram
também que este aumento da iluminação varia muito de país para país, sendo que os continentes onde
esse aumento é maior são a América do Sul, a África e a Ásia. Estes resultados são assustadores, pois, se
nada mudar, em alguns anos, a superfície da Terra estará, em toda a sua extensão, afetada por este tipo
de poluição.[10]
Através de todos os efeitos descritos da poluição luminosa e da velocidade a que esta está a crescer,
percebemos que algo tem que ser feito para mudar o rumo deste problema. A fotopoluição, ao
contrário dos outros tipos de poluição, pode ser reduzida ao melhorar a organização da iluminação
exterior. A iluminação exterior não pode ser eliminada, pois tem que fornecer visibilidade à noite, mas
quando está em excesso pode prejudicar a população e os ecossistemas. Existem várias medidas que se
podem tomar para reduzir a poluição luminosa.[1]
Concluindo, a poluição luminosa tem vindo a crescer ao longo do tempo e esta afeta o planeta em
diversas áreas e com diferentes efeitos em cada uma delas. No entanto, com o esforço de toda a
população e a adoção de medidas adequadas por parte dos governantes dos diferentes países é possível
diminuir este problema de forma substancial.

Material
48 garrafas de plástico de 1,5l
48 recipientes
Água
Alfinetes entomológicos
Blocos de montagem de insetos
Caixas de petri
Cerveja sem álcool
Cordões
Detergente líquido
Elástico
Fígado
Filtro
Fruta (pêra, maçã, banana)

Gobelé
Lupa binocular
Lâmpada UV
Pano branco
Pedaços de fígado
Pincel
Pinça
Pipeta
Rede
Sacos de plástico
Tesoura
Vegetais
X-ato

Procedimento experimental
Produção de armadilhas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cortar três buracos em 36 garrafas de plástico, usando o x-ato e a tesoura, um pouco acima da metade
da garrafa e de modo a que os buracos não fiquem à frente uns dos outros. [Ver Fig.1]
Cortar 12 garrafas um pouco abaixo do meio.
Cortar 24 redes com tais dimensões que formem um sistema parecido com a figura [Ver Fig.2]
Criar um papel com a identificação da experiência a decorrer, o local e a data e colocá-lo dentro do saco
de plástico. [Ver Fig.3 e 4]
Com um elástico prender tanto a rede anteriormente colocada como o saco de plástico com a
identificação ao gargalo de 24 garrafas. [Ver Fig.4]
Cortar os vários tipos de fruta, vegetais e o fígado em pedaços menores de modo a que caibam no
gargalo da garrafa. [Ver Fig.5]
Com a ajuda dum pincel, pincelar o interior de todas as 48 garrafas com detergente líquido [Ver Fig.6]
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8.
9.
10.
11.

Encher as 12 garrafas de plástico cortadas no passo 2 com água até quase o topo
Com uma pipeta colocar algumas gotas de detergente líquido na água
Dividir as 36 garrafas restantes pelas três zonas: aldeia, cidade, escola; colocando 12 em cada.
Por cada zona 6 garrafas pertencem a zonas escuras (2 zonas escuras e por isso 3 garrafas para cada
zona escura) e 6 a zonas iluminadas (2 zonas iluminadas e por isso 3 garrafas para cada zona iluminada)
12. Das três garrafas por cada zona iluminada e por cada zona escura: colocar os pedaços de fruta e vegetais
na rede de uma garrafa e enchê-la até metade com água, colocar os pedaços de fígado na rede de outra
garrafa e enchê-la até metade com água, e encher a restante garrafa até meio com cerveja sem álcool.
[Ver Fig.5, 7, 8]
13. Neste passo todas as armadilhas estão feitas e divididas por zonas obtendo-se a seguinte disposição por
cada local (aldeia, cidade, escola):
Escuro 1 – 1 garrafa com cerveja sem álcool, 1 garrafa com fruta e legumes, 1 garrafa com
pedaços de fígado e 1 meia-garrafa com água
Escuro 2 – 1 garrafa com cerveja sem álcool, 1 garrafa com fruta e legumes, 1 garrafa com
pedaços de fígado e 1 meia-garrafa com água
Luz 1 – 1 garrafa com cerveja sem álcool, 1 garrafa com fruta e legumes, 1 garrafa com pedaços
de fígado e 1 meia-garrafa com água
Luz 2 – 1 garrafa com cerveja sem álcool, 1 garrafa com fruta e legumes, 1 garrafa com pedaços
de fígado e 1 meia-garrafa com água
Montagem das armadilhas
14. Descobrir dois lugares iluminados por uma luz artificial e dois lugares sem qualquer luz para a cidade,
para a aldeia e para a escola.
15. Para cada zona (escuro 1, escuro 2, luz 1 e luz 2) em cada local (cidade, aldeia e escola) enterrar a meiagarrafa com água no chão de modo a que o topo fique descoberto; prender as restantes três garrafas
com um cordão a algum sítio alto. [Ver Fig.9]
16. Após as armadilhas estarem todas montadas aguardar durante a noite
17. De manhã do próximo dia retirar a água/cerveja para um recipiente por cada armadilha, se necessário
utilizar um pincel para remover os insetos presos na garrafa.
18. Colocar os sacos de plástico com a identificação das garrafas nos respetivos recipientes
Identificação e contagem dos insetos
19. Retirar os insetos dos recipientes e colocá-los em caixas de petri com o auxílio de pinças, caso seja
necessário utilizar um filtro e um gobelé para filtrar os insetos
20. Com o auxílio de uma lupa binocular identificar (se possível) a ordem dos insetos [Ver imagens dos
insetos em anexo]
21. Anotar a classificação taxonómica e a quantidade dos insetos em cada ambiente (cidade-escuro 1,
cidade-escuro 2, cidade-luz 1, cidade-luz 2; aldeia-escuro 1, aldeia-escuro2, aldeia-luz 1, aldeia-luz 2;
escola-escuro 1, escola-escuro 2, escola-luz 1, escola-luz 2)

Montagem da captura pela luz UV
22.
23.
24.
25.

Colocar um pano branco numa zona iluminada da cidade [Ver Fig.10]
Colocar em cima do pano branco uma luz UV [Ver Fig.11]
Esperar 30 minutos sem interferir
Retirar os insetos do pano branco e colocá-los nas caixas de petri com o auxílio de pinças [Ver Fig.12]
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26. Com o auxílio de uma lupa binocular identificar (se possível) a ordem dos insetos [Ver imagens dos
insetos em anexo]
27. Anotar a classificação taxonómica e a quantidade dos insetos
28. Repetir o processo indicado nos procedimentos 22 a 27 para uma zona escura
29. Repetir o processo indicado nos procedimentos 22 a 28 para a aldeia e para a escola

Fig. 1- Corte das entradas das armadilhas Fig. 2- Posicionamento das redes nas armadilhas

Fig. 4- Colocação das identificações
nas armadilhas

Fig. 7- Colocação dos pedaços de fígado na rede

Fig. 5- Corte dos alimentos e posterior
colocação dos mesmos na rede

Fig. 8- Enchimento das armadilhas até meio
com água

Fig. 3- Corte das identificações

Fig. 6- Pipetagem do detergente líquido
para o interior das garrafas

Fig. 9- Colocação das armadilhas
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Fig. 10- Posicionamento de um pano
branco no chão

Fig. 11- Posicionamento da lâmpada UV
sobre o pano branco

Fig. 12- Captura dos insetos
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Resultados
Tabela 1 – Insetos capturados nas armadilhas em diferentes lugares

Luz 1
Luz 2
Escuro 1
Escuro 2

Cidade (5-abril)
Nº Ind
Ordem
0
---------0
---------0
---------0
---------0
---------1
Diptera
1
Coleoptera

Aldeia (5-abril)
Nº Ind
Ordem
3
Hymenoptera
5
Diptera
44
Hymenoptera
1
Diptera
0
---------1
Hymenoptera
0
----------

Escola (5-abril)
Nº Ind
Ordem
3
Diptera
0
---------7
Diptera
0
---------47
Diptera
1
Neuroptera
8
Diptera

Tabela 2 – Número de insetos capturados nas armadilhas em cada local
Cidade
Luz
Escuro

Nº Ind
0
2

Aldeia
Ordens
---------2

Nº Ind
53
1

Escola
Ordens
2
1

Nº Ind
10
56

Ordens
1
2

Tabela 3 – Insetos capturados na lâmpada de UV em cada um dos locais

Luz

Escuro

Cidade (11-abril)
Nº Ind
Ordem
1
Lepidopetra
6
Diptera
1
Collembola
0
---------7
Diptera
2
Hymenoptera
1
Hemiptera
1
Lepidoptera

Aldeia (16-abril)
Nº Ind
Ordem
6
Lepidoptera
2
Hymenoptera
0
---------0
---------2
Lepidoptera
2
Diptera
0
---------0
----------

Escola (10-abril)
Nº Ind
Ordem
2
Hemiptera
4
Diptera
2
Hymenoptera
0
---------3
Diptera
2
Lepidoptera
5
Collembola
1
Coleoptera

Tabela 4 – Número de insetos capturados na lâmpada de UV em cada um dos locais
Cidade

Aldeia

Escola

Nº Ind

Ordens

Nº Ind

Ordens

Nº Ind

Ordens

Luz

8

3

8

2

8

3

Escuro

11

4

4

2

11

4
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Discussão
Nesta experiência analisámos a influência da luz na quantidade e diversidade dos insetos. Para isso,
colocámos armadilhas em diversos locais e contámos o número de insetos em cada local.
Primeiro utilizámos armadilhas com isco, mas os resultados foram pouco conclusivos Esta amostragem
foi realizada numa noite de lua nova (5 de abril), para que houvesse maiores diferenças entre as zonas
escuras e as iluminadas, mas infelizmente foi uma noite mais fria que as anteriores, com alguma chuva e
vento e isso pode ter afetado a amostragem. Assim realizámos outra experiência com uma lâmpada de
UV.
Nesta parte da experiência houve alguns procedimentos bastante importantes, tais como: usar 4 tipos
de armadilha no mesmo local, uma para capturar insetos frugívoros (com fruta e legumes), uma para
capturar insetos necrófagos (com fígado), outra para capturar insetos da ordem diptera (com cerveja
sem álcool) e outra para encontrar insetos rastejantes (colocada no solo um pouco enterrada); e usar
um pouco de detergente em todas as armadilhas para que a tensão superficial da água fosse quebrada e
assim os insetos eram capturados mais facilmente.
Os locais escolhidos foram igualmente importantes: a escola fica num local isolado, longe de
aglomerados populacionais e durante a noite fica na quase completa escuridão. É uma área com mata e
jardins, ou seja com bastante alimentos para os insetos. A luminosidade é maior na aldeia e muito maior
na cidade (Torres Vedras).
Através da tabela 1 podemos perceber que na cidade apenas foram capturados um inseto da ordem
diptera e outro da ordem coleoptera nas armadilhas colocadas no local escuro 2. Na aldeia foram
encontrados: 3 hymenoptera e 5 diptera na luz 1, 44 hymenoptera e 1 diptera na luz 2, e uma
hymenoptera no escuro 2. Na escola encontrou-se: 3 diptera na luz 1, 7 diptera na luz 2, 47 diptera no
escuro 1 e 1 neuropetra e 8 diptera na luz 2. Assim, não é encontrada qualquer regularidade na captura
de insetos, sendo que na aldeia foi encontrado um maior número de insetos nas armadilhas expostas à
luz e na escola foram encontrados mais insetos nas armadilhas colocadas no escuro. Assim, concluímos
que os resultados desta primeira parte da atividade eram inconclusivos. Isto pode dever-se à influência
de vários fatores não analisados. Há uma probabilidade de as armadilhas que capturaram mais insetos
terem sido colocadas em locais mais abrigados ou com mais vegetação do que as outras.
Na tabela 3 podemos observar os resultados da segunda parte da atividade (com a lâmpada de UV). A
lâmpada foi colocada por 30 minutos exposta à luz e 30 minutos na escuridão nos diferentes locais
(tempo que achámos suficiente para capturar os insetos que estivessem na área perto da lâmpada).
Aqui, percebemos que na escola (no dia 10 de abril) foram capturados 2 hemiptera, 4 diptera e 2
hymenotra na luz e 3 diptera, 2 lepidoptera, 5 collembola e 1 coleoptera no escuro. Na aldeia (no dia 16
de abril) foram encontrados 6 lepidoptera e 2 hymenoptera perto da luz e 2 lepidoptera e 2 diptera na
escuridão. Na cidade (no dia 11 de abril) encontrou-se 1 lepidoptera, 6 diptera e 1 collembola na luz e 7
diptera, 2 hymenotra, 1 hemiptera e 1 lepidoptera no escuro. Quanto à quantidade de insetos não
houve grandes diferenças entre o escuro e a luz, havendo apenas uma ligeira maior quantidade de
insetos na luz, na cidade e na escola. No entanto, percebe-se que a diversidade de insetos encontrada
na luz foi sempre menor ou igual no escuro em relação à diversidade encontrada na luz. Isto pode ter
acontecido, pois na luz certas espécies ficam mais atraídas pela luz, que depois não são capturadas na
lâmpada de UV. Assim, era expectável que a diversidade de insetos fosse maior no escuro do que na luz,
o que coincide com o que se observou.
Também nesta parte da atividade tivemos que ter um cuidado especial, colocar um pano de cor branca
por baixo da lâmpada de UV para facilitar a contagem dos insetos (normalmente têm uma cor escura).
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Conclusão
Embora nenhuma das partes da atividade tenha demonstrado resultados muito significativos,
percebemos que, na experiência com a lâmpada de UV a diversidade de insetos foi maior no escuro do
que perto de fontes de iluminação. Assim, pode-se concluir que a poluição luminosa pode ter alguns
efeitos nos insetos.
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POLUIÇÃO LUMINOSA
João Santos
Externato de Penafirme, Torres Vedras
Junho de 2019
Este trabalho de revisão bibliográfica surgiu de um portefólio realizado na disciplina de
Biologia do 12º Ano e consiste em duas revisões de bibliografia e sitografia que foram
o suporte teórico do trabalho realizado.

Introdução
O tema deste trabalho surgiu após a leitura do artigo no jornal Público da autoria de
Raúl Cerveira Lima sobre a poluição luminosa e os seus efeitos[2], que chamou de
imediato a atenção, pois tratava-se de um tipo de poluição pouco conhecida.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de perceber o que é a poluição
luminosa, descrevendo as suas características, os seus efeitos, tanto no ambiente e na
vida selvagem, como na saúde do ser humano, e nas medidas a adotar para reduzir os
efeitos deste tipo de poluição.
Na primeira parte do portefólio, foram destacados os efeitos da poluição luminosa no
ambiente e na vida selvagem. A lista bibliográfica e sitográfica encontra-se no final.
A segunda parte foi desenvolvida com o objetivo de perceber quais os efeitos, tanto
positivos como negativos, da luz, tanto a natural como a artificial (muito ligada às
novas tecnologias e aos LED), no ritmo circadiano e na saúde dos seres humanos;
foram também abordados alguns tipos de terapias luminosas atualmente aplicadas. A
lista bibliográfica e sitográfica desta parte também se encontra no final.

Resumo da pesquisa efetuada – 1ª Parte
A poluição luminosa, também chamada fotopoluição, é o uso excessivo, mal
direcionado ou invasivo da luz artificial. A intensidade e a má organização das luzes de
rua altera a cor e o contraste do céu noturno, esconde a luz natural das estrelas e
altera os ritmos circadianos (período sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase
todos os seres). Assim, a poluição luminosa afeta o ambiente, os recursos energéticos,
a vida selvagem, a saúde humana e a pesquisa astronómica. O problema deste tipo de
poluição continua a crescer à medida que a necessidade de iluminação artificial
aumenta de ano para ano.[1]
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O céu não sofre apenas com a luz libertada diretamente dos candeeiros que a
espalham, mas sofre também com a luz que é refletida no solo ou nos edifícios. Este
problema pode ser diminuído se a potência das fontes de luz for diminuída, se não
for usada luz branca (mais refletida) e se se proceder a uma mudança da cultura do
uso excessivo de luz artificial no exterior. [2]
A poluição luminosa, como já foi dito, altera a quantidade natural de luz no ambiente
noturno. Esta alteração é causada pela introdução de luz artificial. A produção de luz
artificial existe desde que a humanidade descobriu como fazer fogo (isso aconteceu há
300 mil ou 400 mil anos). No entanto, esta quantidade de luz é tão pouco significativa
que não é considerada poluição luminosa. Para que a luz seja considerada uma forma
significante de poluição, esta tem que levar a uma contínua degradação das condições
do brilho natural do céu noturno. Assim, só mais recentemente a poluição luminosa
começou a ser significativa, quando começou a haver uma iluminação generalizada do
céu noturno, ou seja, a partir da década de 1950.[3]
Esta generalização da iluminação artificial cresceu ao longo do tempo, em paralelo
com a evolução da humanidade. Se observarmos a história da humanidade, podemos
perceber que um dos grandes objetivos do homem sempre foi estender o dia à noite.
A iluminação exterior não só providenciava uma sensação de segurança como também
tornava possível a vida noturna. Esta vontade de espalhar a luz pode ser explicada pela
sensação de calma que a luz transmitia. De facto, a implementação da luz nas cidades
diminui a taxa de criminalidade, pois os criminosos são mais facilmente identificados.
Todavia, apesar das vantagens anteriormente mencionadas, o uso excessivo de luzes
noturnas também acarreta vários problemas. [3]
As primeiras formas de iluminação eram apenas lâmpadas a óleo, tochas isoladas e
velas. Este tipo de iluminação foi usado durante várias eras. Na Europa, durante a
Idade Média, eram usadas tochas de madeira. Mais tarde, logo a seguir ao começo da
revolução industrial, começou a utilizar-se o gás para a iluminação. Este, no entanto
produzia uma enorme poluição do ar, pois contaminava-o. Depois, com o começo da
captura das baleias, o óleo destes animais começou também a ser usado para a
iluminação, o que marcou uma era de grande desenvolvimento mundial. No entanto, a
procura de novas formas de iluminação mais eficientes não parou e, durante algum
tempo, utilizou-se o carvão-gás, que era obtido através da destilação do carvão. No
entanto, o carvão-gás era muito dispendioso e, por isso, continuaram-se os estudos
para encontrar novas formas de iluminação mais económicas. Finalmente, em 1879,
Thomas Edison criou a primeira lâmpada incandescente. Esta foi uma grande revolução
científica. Aí, começou a iluminação elétrica, que se foi espalhando por todo o mundo.
Em 1962, foi criado o primeiro LED e no decorrer deste século, generalizou-se o seu
uso. Os LEDs tornaram a iluminação bastante mais barata e levaram ao aumento
substancial da luz no exterior, com uma consequente agravação da poluição
luminosa.[3]
Este problema da luz apenas começou a ser estudado à escala mundial recentemente.
Embora já tivessem começado a ser feitos estudos há vários anos, só em 2002, o
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geógrafo Travis Longcore da Universidade do Sul da Califórnia e diretor do grupo The
Urban Wildlands Group, uma organização sem fins lucrativos, em colaboração com
alguns colegas, organizou a primeira conferência sobre os efeitos da poluição luminosa
nos ecossistemas. Esta conferência inspirou a comunidade científica a adotar projetos
de estudo sobre o tema na Europa por volta de 2010.[4]
Foi feito um estudo com a utilização de satélites de alta resolução e com software de
medição da poluição luminosa para medir a quantidade de poluição luminosa no
mundo. A partir dos dados obtidos, foi possível concluir que 80% da população
mundial é afetada pela fotopoluição, sendo que na Europa e nos EUA mais de 99% das
pessoas vivem debaixo de um céu poluído. Mais de um terço da humanidade não
consegue ver a Via Láctea à noite, incluindo 60% dos europeus e 80% dos norte
americanos. Além disso, mais de 23% da superfície mundial está afetada pela luz. 88%
da Europa e mais de metade dos EUA têm noites com poluição luminosa.[5]
Verifica-se também que os locais onde é detetada a contaminação da poluição
luminosa têm vindo a aumentar à medida que a eficiência das lâmpadas tem
aumentado e os seus custos diminuído. [4]
Ao longo dos últimos 16 anos, foram realizadas diversas experiências com espécies
específicas que evidenciaram os efeitos negativos da poluição luminosa, tanto na
população como nos ecossistemas.[4]
No entanto, há muitos efeitos deste tipo de poluição que ainda estão por revelar. O
cientista Kevin Gaston pensa numa perspetiva pouco comum: Que efeitos tem a luz
artificial no desenvolvimento das espécies? As espécies nunca tinham estado expostas
a este fator de poluição, que certamente as fará evoluir de formas inesperadas tendo
em conta as alterações que ocorrem nos seus ritmos diários.[6]
Tal como já foi referido, existem diversos efeitos desconhecidos da poluição luminosa,
mas alguns efeitos são já conhecidos: o encandeamento (glare); o efeito brilhante do
céu (skyglow); a invasão da luz (light trespass); e confusão de luzes (light clutter). [1]
O encandeamento (glare) é a sensação visual provocada pelo excesso de luz que chega
aos olhos. O encandeamento, dependendo da intensidade, pode resultar na redução
do contraste, da perceção da cor e do desempenho visual. [1]
Existem vários tipos de encandeamento. O encandeamento desconfortável (discomfort
glare), o encandeamento incapacitador (disability glare) e o encadeamento ofuscante
(bliding glare). [1]
O encandeamento desconfortável (discomfort glare) é o tipo mais comum de
encandeamento. Trata-se de um encandeamento psicológico que ocorre quando a luz
causa irritação ou tonturas, no entanto, não diminui o desempenho visual e provoca
pouco desconforto físico. Este tipo de encandeamento pode ser reduzido ao instalar-se
um dimmer (controlador da intensidade da luz emitida) nas luzes mais fracas de casa.[1]
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O encandeamento incapacitador (disability glare) ocorre quando a luz difusa (luz no
campo de visão) se espalha no olho, produzindo um véu na retina, que afeta o
desempenho visual. Este tipo de encandeamento reduz o contraste, a cor e a perceção
especial. Isto pode levar a condições inseguras para conduzir. Os condutores de mais
idade estão mais propícios a sofrer este tipo de encandeamento.[1]
O encandeamento ofuscante (bliding glare), também conhecido como encandeamento
total, acontece quando uma fonte de luz prejudica o campo de visão, impedindo o
olho de ver o que quer que seja para além da fonte de luz. O desempenho visual pode
permanecer afetado por algum tempo bem depois do incidente.[1]
O efeito brilhante do céu (skyglow) é originado por fontes artificiais ou naturais. No
entanto, o mau desenho e a má direção das luzes artificiais são a maior causa deste
brilho. O brilho do céu ocorre quando a luz é emitida diretamente para a atmosfera,
acidentalmente ou propositadamente, sendo depois espalhada pelo pó e pelas
moléculas de gás, criando-se um brilho laranja em forma de cúpula que cobre o céu
noturno. Este efeito brilhante no céu reduz o contraste entre as estrelas e as
galáxias no céu, fazendo com que os corpos celestiais sejam difíceis de observar,
mesmo com um telescópio. Estas cúpulas de luz também afetam a polarização do
luar, que os animais notívagos usam para se orientarem. [1]
As cúpulas de brilho são visíveis nas cidades em todo o mundo e aparecem numa
variedade de tamanhos (cobrindo uma cidade inteira ou apenas algumas áreas mais
iluminadas, como estádios ou zonas comerciais). O céu nublado, a neve, as árvores e
a quantidade de pó e moléculas gasosas na atmosfera podem amplificar este efeito
de brilho no céu.[1]
O brilho do céu das grandes cidades é visível a mais de 300 km de distância em
muitos parques naturais. [1]
A invasão da luz (light trespass) acontece quando uma fonte de luz projeta a
iluminação para fora das linhas da propriedade, iluminando involuntariamente
outro espaço. A invasão da luz é a forma mais subjetiva de poluição luminosa
porque não existem linhas para determinar onde, quando, ou quanta luz é
indesejada. Exemplos comuns deste tipo de poluição luminosa são quando a luz
exterior entra por uma janela e ilumina um quarto, ou esta invade espaços
selvagens que estão protegidos. Isto acontece quando as luzes da rua não estão
direcionadas para baixo e espalham a luz também para cima e para os lados. [1]
Por fim, a confusão de luzes (light clutter) é um excessivo grupo de luzes brilhantes
que causam confusão e distração em relação aos objetos circundantes. A confusão
luminosa é visível nas estradas rodeadas de luzes em excesso e de sinais iluminados.
Isto cria um ambiente perigoso para os condutores porque leva à confusão dos
sinais de trânsito e das luzes traseiras dos outros carros. Esta confusão luminosa
também desorienta os animais que ficam envolvidos num meio com muita luz
proveniente de diferentes fontes. A confusão de luzes contribui para outras formas
de poluição luminosa, incluindo as que foram explicadas anteriormente. [1]
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Todos os problemas da poluição luminosa explicados anteriormente provocam
diversos efeitos negativos no ambiente, na vida selvagem, nas fontes de energia e
na pesquisa astronómica.
O excesso de luzes artificiais liberta grande quantidade de dióxido de carbono.
Como este é o principal gás do efeito estufa, pode concluir-se que a poluição
luminosa também contribui para o crescimento do aquecimento global. A
fotopoluição afeta ainda a poluição do ar, pois esta provoca a supressão de um gás
que purifica o ar durante a noite (radical de azoto). Este gás, quando não está
exposto à luz, impede que as emissões das fábricas e dos carros destruam a camad a
de ozono e se forme o smog. No entanto, este gás apenas tem este efeito durante a
noite, pois a luz do sol destrói-o. Assim, se durante a noite houver iluminação para
inibir esse gás, deixará de haver purificação do ar durante a noite. A poluição
luminosa, para além de destruir o radical de azoto, também ativa os gases que
destroem a camada de ozono, levando ao aumento do tamanho do buraco dessa
mesma camada.[1]
A fotopoluição altera a nossa visão do céu e das estrelas, mas, quem é mais afetado
por este tipo de poluição são os astrónomos. A dispersão da luz e o brilho do céu
interferem com o equipamento astronómico e dificultam a observação de corpos
celestes com luz fraca, mesmo com a utilização de um telescópio. [1]
A astronomia é uma das ciências mais antigas na história da humanidade e fez
numerosas contribuições para a tecnologia, economia e sociedade. Hoje em dia, a
astronomia, além de ajudar na comunicação, na orientação por GPS e na orientação
dos painéis solares, também nos ajuda a determinar o efeito do Sol no clima
terrestre e a identificar quaisquer potenciais ameaças à Terra vindas do espaço.
Para os astrónomos conseguirem observar os céus e pesquisar o que neles há, é
necessário que haja um céu escuro. Esta é uma das razões para o facto de um dos
maiores centros de astronomia se situar no deserto do Atacama, bem longe da luz
emitida pelas cidades.[1]
A poluição luminosa afeta os humanos. Nós, tal como os outros animais e as plantas
somos regulados pelo ritmo circadiano (mudanças físicas, mentais e
comportamentais que acontecem num ciclo de 24 horas). O relógio circadiano
regula as atividades fisiológicas como os padrões de ondas cerebrais, a produção de
hormonas e a regulação das células. Este ritmo reage à luz e à escuridão num
organismo. Interromper este ritmo resulta na alteração das concentrações de
melatonina, hormona natural que regula o ciclo do sono e de vigília. Esta hormona é
ativada pela escuridão e reprimida pela luz. A falta de melatonina devido à
iluminação excessiva durante a noite pode resultar em depressão, diabetes, cancro,
doenças cardiovasculares, problemas imunológicos, obesidade, ansiedade,
problemas de humor, insónias e, nas mulheres, leva a que haja razões
estrogénios/progesterona muito elevadas.[1]
A poluição luminosa prejudica diversas espécies da vida selvagem e, de um modo
geral, os ecossistemas. Este vai ser o tópico mais desenvolvido nesta parte do
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portefólio. O excesso de iluminação afeta os ciclos de alimentação, sono (ciclo
circadiano), acasalamento e migração de toda a vida selvagem. Os seres vivos
podem também sentir desorientação em relação ao tempo, quando há muita luz
artificial à noite. As diferentes espécies reagem de formas diferentes à
fotopoluição.[1]
A fotopoluição, por estranho que pareça, afeta as plantas. Embora tenham sido
feitos poucos estudos nesta área, os que se realizaram, mostram que a poluição
luminosa as perturba. Num estudo feito no Reino Unido, alguns cientistas fizeram o
registo do tempo em que ocorre a abertura dos botões em várias plantas ao longo
de 13 anos.[7] Neste estudo, os cientistas registaram a altura em que os botões de 3
espécies de árvores abriam e ligaram esse registo com imagens noturnas das regiões
onde se localizavam as árvores analisadas. Puderam observar que a abertura dos
botões nas zonas mais iluminadas ocorreu em média de 7,5 dias antes, sendo que
esta diferença em relação à abertura normal dos botões era mais acentuada nas
espécies em que essa abertura ocorre mais tarde. Concluíram, assim, que a poluição
luminosa afeta as árvores na altura de abertura dos botões, sendo este um efeito
que pode prejudicar outras espécies que estejam dependentes das espécies de
árvores estudadas.[8]
Foi realizado outro estudo para perceber o efeito das luzes que iluminam as
estradas no crescimento e desenvolvimento da soja. Nesta experiência, foram
escolhidas sete quintas em várias localizações de Illinois de acordo com a invasão de
dos campos de cultivo pela luz das estradas. Em cada local foi medida a intensidade
da luz proveniente dos candeeiros da estrada e do brilho noturno. Ao longo do
crescimento das plantas foi feito o registo da medição da altura e da espessura e do
desenvolvimento reprodutivo das plantas. No fim, percebeu-se que, com a
exposição à luz vinda das estradas, o desenvolvimento da soja foi adiado 2 a 7
semanas, mas a sua altura final aumentou um pouco. Concluiu-se assim, que, no
caso analisado, a poluição luminosa prejudica as plantas (desenvolvimento adiado),
mas também tem um aspeto positivo (altura final maior). [9]
Numa atividade experimental, Gaston e a sua equipa montaram 54 mesocosmos
(mini ecossistemas dentro de caixas de madeira) onde, colocaram carnívoros,
herbívoros e plantas e nalgumas caixas retiraram os carnívoros. Estes mesocosmos
estavam expostos à luz LED durante o dia e durante a noite. O objetivo da atividade
experimental era saber quais os problemas que a poluição luminosa pode provocar
nos ecossistemas. Nesta experiência não foram encontrados quaisquer efeitos na
relação predador/presa, mas observou-se que a luz afetava o crescimento das
plantas, levando a uma diminuição da população de herbívoros (com menos
alimento). Concluiu-se que, com a poluição luminosa as plantas (produtores) são
afetadas e isto pode levar a que os herbívoros fiquem sem alimento, sendo assim
também prejudicados.[10]
Os animais são talvez os mais afetados pelo excesso de iluminação. Na década de
1880, Ludwig Kumlien reparou que uma torre de observação iluminada em
Milwaukee, Wiscosin, estava a atrair os pássaros migratórios à noite. Muitos desses
pássaros morriam depois de colidir com as luzes ou com os cabos. Este cientista
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registou as espécies de pássaros e a quantidade de pássaros de cada espécie
encontrados mortos perto da torre. Nessa altura, foi detetado um dos primeiros
efeitos negativos da poluição luminosa nos animais. [11]
As aves como os mochos e falcões notívagos usam a luz da lua e das estrelas para
caçar e migrar à noite. As fontes de luz artificiais podem oprimir as fontes de luz
naturais, fazendo com que os pássaros sejam atraídos para as luzes artificiais ou se
fixem nestas, perdendo assim o tempo que podiam usar para se alimentarem. [1]
A maioria das aves migra durante a noite. Para se guiarem elas utilizam as estrelas.
No entanto, as luzes da cidade podem ser mais brilhantes que as estrelas e, assim,
de acordo com um estudo, as aves desviam a rota da sua migração, voando até
atingirem a exaustão e colapsarem tornando-se presas de outros animais. Tal como
demonstrado nos registos de Ludwig, as luzes podem levar a que as aves se
confundam e colidam com edifícios ou com as próprias fontes de luz. [12] As aves
marinhas, como os albatrozes, ou as gaivotas colidem com faróis, moinhos eólicos e
plataformas de exploração de petróleo, devido ao brilho das luzes. Só na América do
Norte, morrem anualmente cerca de 100 milhões de pássaros devido a colisões com
construções ou com torres. [1]
Além das aves, têm sido descobertas muitas mais espécies que são afetadas pela
poluição luminosa e que morrem por causa dela. Um desses exemplos são os
insetos. Os insetos como as traças, os besouros ou as moscas são naturalmente
atraídos para a luz e podem usar toda a sua energia para ficarem perto de uma
fonte de luz. Isto interfere com o seu acasalamento e com a sua migração e torna-os
mais vulneráveis aos predadores, o que reduz a sua população. Como as populações
de insetos diminuem, as espécies que se alimentam destes também são afetadas.[1]
As consequências do efeito de atração da luz já foram estudadas por vários
cientistas, nomeadamente por Franz Hölker, um ecologista alemão, e pelos seus
colegas. Estes observaram traças que eram atraídas para as luzes, registando qual o
seu sexo. Descobriram que as traças são atraídas por luzes que estejam até uma
distância de cerca de 23 metros, levando-as a ficar presas, como que em armadilhas
e a reduzir a sua dispersão no ambiente. Repararam também que as luzes que
atraíam mais traças eram as colocadas em cantos e que a maioria das traças
encontradas perto das luzes eram machos, concluindo que estes eram mais atraídos
para a luz que as fémeas. [13] Apesar dos estudos feitos, não se sabe quais as razões
deste comportamento tanto das aves como dos insetos, sendo esta uma área que
carece de investigação.[4]
Já foi descoberto que alguns seres se conseguem adaptar à luz, sendo menos
influenciados por ela do que outros. Para descobrir isto, um par de cientistas suíços
fez uma experiência em que recolheu traças de zonas urbanas e de zonas rurais e
colocaram-nas num ambiente semelhante a um jardim (com fontes de luz) para
verem quais as diferenças na atração para a luz das diferentes populações de traças.
Observaram que as traças que foram retiradas do meio urbano sofriam menos com
a poluição luminosa do que as de um meio rural (menos habituadas à luz). Isto
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mostra que algumas espécies têm evoluído para combater a poluição luminosa,
reduzindo o impacto que esta causa nelas.[14]
A traça foi, até agora, a única espécie onde se notaram algumas adaptações há luz, o
que leva a concluir que as espécies podem adaptar-se há iluminação artificial, mas
que esta evolução poderá demorar algum tempo, não se sabendo que mudanças
irão ser encontradas. Algumas espécies podem não se conseguir adaptar e extinguirse.[4]
Como já foi referido, praticamente todos os seres vivos são regulados por um ciclo
(ciclo circadiano) que é influenciado por alguns fatores externos, sendo o principal a
luz. À medida que a noite desaparece, esse ritmo vai ficando cada vez mais
alterado.[4]
Os dias prolongados artificialmente podem alterar o horário de ações
minuciosamente controladas, como a procura de alimento e o sono. Espécies de
atividade diurna, como o chapim real, podem continuar a procurar alimento até
mais tarde do que o habitual, enquanto que espécies notívagas, como o morcego,
têm menos tempo para caçar. [4]
Atualmente estão a ser desenvolvidos vários estudos para se conseguir determinar
com precisão quais os efeitos da poluição luminosa nos vertebrados, pois esta área
ainda não está muito desenvolvida. [4]
A poluição luminosa também distorce os ritmos das estações e do brilho das fases
lunares, que são responsáveis por alguns eventos biológicos, como a migração e a
reprodução. Já foram feitos vários estudos para se saber ao certo quais são esses
efeitos. Com o intuito de descobrir quais os impactos da poluição luminosa na
reprodução das aves, Davide Dominoni, um ecologista doutorado no Instituto
Holandês de Ecologia, em conjunto com alguns colegas, realizou uma experiência
em que expôs melros-pretos à luz durante a noite. Os melros expostos à luz durante
a noite desenvolveram o sistema reprodutor com mais de um mês de antecedência
em relação aos que foram expostos a noites escuras, o que pode resultar em
problemas ao nível do sistema reprodutor, pois o corpo pode não estar preparado
para esse desenvolvimento. Com esta experiência pôde-se concluir que a poluição
luminosa afeta o sistema reprodutor de algumas espécies. [15]
Já foi realizada uma experiência para saber os efeitos da poluição luminosa nos
wallabis. Nesta experiência que durou cinco anos, seguiram-se duas populações de
wallabis expostas a níveis diferentes de luz artificial durante a noite. Foi possível
verificar que a poluição luminosa em ambientes urbanos leva à atenuação das
mudanças de estações, levando à redução dos níveis de melatonina (hormona que
controla o sono) e ao atraso no nascimento dos wallabis. [16]
Ambas as perturbações apresentadas nas experiências (com os melros e com os
wallabis) podem ser explicadas pela alteração da melatonina, hormona que é
produzida em grande quantidade ao anoitecer, e que tem um papel importantíssimo
no efeito da luz no ciclo circadiano. A produção desta hormona é inibida quando o
ser está exposto a luz azul, presente nos LEDs. [4]
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Já foram feitos vários estudos para avaliar os efeitos desta hormona tanto nos
humanos como nos animais. Por exemplo, Jones e a sua equipa, realizaram uma
experiência em que submeteram alguns grilos a luz permanente e outros apenas
durante 12 horas por dia. Observaram que os grilos criados sob luz constante
apresentavam níveis mais baixos de melatonina e mais prejuízos no sistema
imunológico em comparação com aqueles que foram expostos a apenas 12 horas de
iluminação por dia. Conclui-se, assim, que a quantidade de melatonina influencia o
sistema imunológico, podendo as alterações nas suas concentrações prejudicar o
mesmo.[17]
Em algumas espécies, os efeitos negativos da poluição luminosa são compensados
pelos benefícios. Foi feito um estudo em que foram expostas algumas aranhas
eriophora durante a noite à luz de LEDs e outras foram submetidas a um ambiente
normal (12 horas de luz solar e 12 horas de noite natural). No fim, percebeu-se que
as aranhas continuamente expostas à luz eram mais pequenas, tinham uma maior
mortalidade e as fémeas punham menos ovos. No entanto, a exposição contínua à
luz também acelerava o crescimento juvenil, levando à existência de menos mudas e
à formação mais rápida de aranhas adultas, facto que compensava os problemas
causados pela luz. Fora do laboratório, os cientistas também observaram que as
aranhas também beneficiavam da quantidade de presas que havia perto da luz,
tornando a caça das mesmas mais facilitada (outro benefício da exposição à luz).
Através desta experiência podemos perceber que, em raras ocasiões, os efeitos
negativos da poluição luminosa podem ser compensados por alguns benefícios que
ela traz.[18]
A poluição luminosa também afeta os insetos polinizadores e as redes de
polinização. Isto foi comprovado por um estudo feito por Eva Knop, uma ecologista
da universidade de Berna na Suíça, e pela sua equipa. Nesta experiência, foram
analisadas várias comunidades de plantas e polinizadores. Depois de registar o
número médio de polinizações inicial, a equipa expôs prados rudimentares à luz
artificial durante a noite. Isto levou a que as visitas dos polinizadores às plantas nas
áreas iluminadas diminuíssem 62% em relação às áreas em que a noite era natural.
Esta redução da polinização levou a uma diminuição de cerca de 13% na produção
de frutos nas plantas iluminadas (mesmo havendo uma polinização normal durante
o dia). Também observaram que os problemas causados pela poluição luminosa
durante a noite se espalhavam de igual modo para os polinizadores diurnos. Assim,
com esta experiência, concluiu-se que a luz artificial afeta os sistemas
plantas/polinizadores, provocando efeitos negativos em ambas as partes. [19]
Este não foi o único estudo feito na área da polinização. Também foi realizada uma
experiência com o objetivo de perceber quais os efeitos da poluição luminosa na
polinização feita pelos morcegos frugívoros nas florestas tropicais. Primeiro,
submeteram-se morcegos cativos à luz artificial durante a noite e percebeu-se que
estes se alimentavam menos nestas condições do que em situações naturais.
Depois, na floresta, colocaram-se luzes artificiais perto de algumas plantas e viu-se
que os morcegos, que eram livres, colhiam menos infrutescências (estruturas
semelhantes a frutos) das plantas iluminadas. Assim, concluiu-se que a luz artificial
afeta os ecossistemas em que os morcegos frugívoros são os polinizadores, pois
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estes afastam-se das plantas iluminadas e, consequentemente, a dispersão das
sementes feita por estes é menor. [20]
Houve também uma experiência em que se estudou os efeitos da luz artificial
durante a noite nos ecossistemas. Neste estudo, feito por Gaston, mas desta vez
com outros colegas da Universidade de Exester, foram novamente usados vários
mesocosmos (miniecossistemas em caixas de madeira, que incluíam plantas, seres
herbívoros e seres carnívoros). Com o objetivo de observar as alterações feitas pela
luz nos ecossistemas, principalmente as alterações na relação predador/presa,
expôs-se cada caixa a níveis de intensidade luminosa diferentes (entre os 0,1lux e os
100lux). Surpreendentemente, o maior impacto foi encontrado nas caixas em que a
intensidade da luz era menor (entre 0,1lux e 0,5lux), onde houve uma diminuição da
população de afídios (espécie de inseto) de 1,8 vezes em relação à média. A luz
artificial de baixa intensidade ajudou as vespas-parasitas a caçar os afídios, levando
à diminuição da sua população. No entanto, quando a intensidade da iluminação era
maior a espécie predadora não se aproximava tanto das plantas onde estavam os
afídios, levando a que estes conseguissem sobreviver com mais facilidade. Através
deste estudo foi possível perceber que diferentes intensidades de luz artificial
provocam diferentes efeitos nos ecossistemas, nomeadamente nas relações
predador/presa.[21]
Os efeitos da poluição luminosa, tais como os analisados na experiência anterior,
também podem alterar as dinâmicas das comunidades e até a sua produtividade. No
parque natural de Westhavelland, uma das regiões mais escuras da Alemanha,
Hölker e a sua equipa compararam duas comunidades de microrganismos de duas
valas de drenagem de um sistema de drenagem agrícola. Foram montadas
infraestruturas em cada uma das valas e através de análises do ADN confirmou-se
que os microrganismos das duas valas tinham ADN semelhante, logo, eram
semelhantes. Depois, uma das valas foi iluminada durante um ano. De seguida,
ambas as comunidades foram levadas para o laboratório, onde se simularam as
estações do inverno e do verão durante 6 meses. Aqui, observou-se que a
comunidade que tinha estado exposta à luz artificial sofreu menos alterações
durante a mudança das estações. No entanto, essa mesma comunidade realizou a
respiração celular em menor quantidade e teve uma menor produtividade. Com
este estudo, os investigadores perceberam que a poluição luminosa pode alterar as
comunidades de microrganismos ao longo do tempo, com implicações nos
ecossistemas. Assim, a luz artificial pode ter o poder de alterar os ecossistemas
aquáticos, levando a uma pior estruturação temporal.[22]
Muitos estudos analisam os efeitos da poluição luminosa em apenas uma espécie,
mas as duas experiências referidas anteriormente e a outra experiência de Gaston
(relação herbívoros/planta) mostram que os impactos desta podem ser ainda
maiores quando se estuda um ecossistema, com várias espécies a serem
prejudicadas.
A população de insetos no mundo tem vindo a diminuir drasticamente nos últimos
anos. Em 2017, foram feitos estudos em 63 parques naturais protegidos que
mostraram que a população de insetos da Alemanha diminuiu cerca de 76% nos
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últimos 27 anos. Também mostraram que esse declínio da população de insetos não
tinha a haver com as alterações climáticas nem com as características do solo ou do
habitat em si.[23]
Este problema tem intrigado os cientistas, que têm procurado respostas para a
causa desta diminuição da população de insetos. Hölker e a sua equipa pensaram
que a causa podia ser a poluição luminosa. Por isso, escreveram uma artigo em que
explicam quais as razões que os levam a assumir essa posição. Nesse mesmo artigo,
a equipa de Hölker também apresenta alguns problemas que devem surgir de futuro
na agricultura devido à diminuição da quantidade de insetos. [24]
A poluição luminosa também afeta o número de vertebrados de cada população.
Numa outra experiência com morcegos, Kamiel Spoelstra mostra os problemas que
a iluminação noturna pode provocar nestes animais, sendo que os efeitos
dependem da cor da luz usada. Neste estudo, em 8 locais diferentes foram
colocadas lâmpadas de 3 cores diferentes (vermelho, verde e branco) para estudar
os efeitos da iluminação, dependendo da cor, em 3 grupos de espécies de morcegos
diferentes. Os resultados mostraram que duas das espécies (Myotis e Plecotus)
evitavam as luzes verdes e as brancas, mas eram encontradas perto das lâmpadas
de luz vermelha. Por outro lado, a espécie Pippistrellus, mais ágil e oportunista,
aproveitava o facto de haver muitos insetos perto das fontes de luz para caçar,
sendo encontrada em abundância perto de todos os tipos de lâmpadas (não era
influenciada pela cor da luz emitida). Assim, concluiu-se que em zonas naturais se
deve evitar a colocação de lâmpadas de cores branca ou verde, para que nenhuma
espécie de morcego seja afetada. Se no futuro continuarem a ser instaladas
lâmpadas de cores branca e verde as espécies de morcegos que se afastam da luz
podem ficar sem habitat e, possivelmente, estas irão extinguir-se devido à falta de
cuidados na iluminação exterior.[25]
Outras classes de vertebrados também são afetadas. Os répteis, como as tartarugas,
são muito afetados pela poluição luminosa. As tartarugas fémea fazem ninhos no
escuro, em praias remotas, mas as luzes brilhantes da costa impedem-nas de
encontrar áreas de nidificação seguras para porem os ovos. Isto leva a que as
tartarugas fémea depositem os seus ovos em áreas de perigo ou no oceano. [1]
Além do problema da nidificação, ainda há outro problema que afeta as crias das
tartarugas. As tartarugas recém-nascidas rastejam em direção à parte mais brilhante
da praia, o que desde há muitos milénios corresponde ao luar refletido no oceano.
No entanto, o excesso de iluminação na praia ou perto da costa confunde as crias e
faz com que estas fujam do oceano. Assim, as recém-nascidas podem ser comidas
por predadores, atropeladas por veículos, afogar-se em piscinas ou morrer devido a
desidratação ou exaustão. Este é apenas um dos casos de desorientação, pois as
luzes artificiais também podem confundir outros répteis notívagos.[1]
O brilho noturno afeta os anfíbios, como sapos, rãs e salamandras nos charcos e
pântanos. A névoa laranja formada pela fotopoluição confunde-os e desorienta-os,
o que causa uma diminuição na alimentação e no acasalamento. Isto também
prejudica os instintos naturais que protegem os anfíbios dos predadores e dos
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elementos, tornando-os mais vulneráveis.[1] Por outro lado, a luz noturna altera a
metamorfose destes animais. [26]
Foram descritos vários casos em que a poluição luminosa tem, maioritariamente,
um impacto negativo. Estes efeitos tendem, ao longo do tempo, a agravarem-se,
uma vez que a área afetada pela luz no planeta está a aumentar devido à introdução
de LEDs (fontes de luz muito económicas). Isto pode levar a que muitas espécies de
seres vivos tenham um declínio na sua população, podendo mesmo extinguirem-se.
Para saber a que velocidade está a crescer a iluminação mundial, Cristopher e a sua
equipa realizaram um estudo onde, através da utilização de um radiómetro de
satélite, mostraram que, de 2012 a 2016, a área iluminada na superfície da Terra
está a aumentar 2,2% por ano. Descobriram também que este aumento da
iluminação varia muito de país para país, sendo que os continentes onde esse
aumento é maior são a América do Sul, a África e a Ásia. Estes resultados são
assustadores, pois, se nada mudar, em alguns anos, a superfície da Terra estará, em
toda a sua extensão, afetada por este tipo de poluição. [27]
Através de todos os efeitos descritos da poluição luminosa e da velocidade a que
esta está a crescer, percebemos que algo tem que ser feito para mudar o rumo
deste problema. A fotopoluição, ao contrário dos outros tipos de poluição, pode ser
reduzida ao melhorar a organização da iluminação exterior. A iluminação exterior
não pode ser eliminada, pois tem que fornecer visibilidade à noite, mas quando está
em excesso pode prejudicar a população e os ecossistemas. Existem algumas
medidas que se podem tomar para reduzir a poluição luminosa. [1]
Uma das medidas poderá ser aquecer a luz. Isto é, podem usar-se lâmpadas que
emitem luz branca quente. Muitas luzes LED emitem um tipo de luz que se espalha
na atmosfera, o que aumenta o brilho do céu noturno, levando a um aumento da
poluição luminosa. Então, com o uso de luzes de cores quentes isto não acontece,
diminuindo-se assim a fotopoluição. [3]
Outra medida a adotar será proteger as lâmpadas exteriores com ângulos de corte
que impedem a luz de escapar do plano horizontal, diminuindo-se assim a luz
superior e o brilho em ângulos elevados. A iluminação protegida apenas emite luz
para o chão, onde é mais necessária, e ajuda a aumentar visibilidade. Na figura 1
estão representadas lâmpadas com diferentes tipos de proteção, sendo a proteção
usada na lâmpada representada mais à direita a que deve ser usada para reduzir a
fotopoluição.[1]
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Figura 1 - Vários tipos de proteção das lâmpadas[29]

Podem ainda ser instalados sensores nas lâmpadas exteriores para que elas se
liguem apenas quando são necessárias e se desliguem passado algum tempo. [1]
Outra forma de reduzir a poluição luminosa é desligar as luzes interiores antes de ir
dormir ou quando não se está em casa e programar as luzes exteriores para que
estas se desliguem após a hora habitual a que se vai dormir. Também se devem
baixar os estores e as cortinas durante a noite, tudo isto para evitar a dispersão da
luz.[1]
Concluindo, a poluição luminosa tem vindo a crescer ao longo do tempo e esta afeta
o planeta em diversas áreas e com diferentes efeitos em cada uma delas. No
entanto, com o esforço de toda a população e a adoção de medidas adequadas por
parte dos governantes dos diferentes países é possível diminuir este problema de
forma substancial.
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Resumo da pesquisa efetuada – 2ª Parte
A luz é um fator abiótico que influencia todos os seres vivos, incluindo os humanos.
Esta afeta naturalmente os seres, tanto positivamente como negativamente. No
entanto, com a recente generalização da luz artificial, estes efeitos têm vindo a sofrer
alterações e as mudanças têm sido cada vez maiores.
Nesta parte do portefólio, começo então por referir quais os efeitos da luz natural nos
humanos e de seguida irei enumerar as alterações provocadas pela luz artificial.
A luz natural, além de reduzir a quantidade de energia gasta, também é essencial para
a produtividade e saúde humanas.[1] A luz natural permite-nos produzir a vitamina D,
essencial ao nosso organismo, pois ajuda a regular os níveis de cálcio e fósforo
(minerais importantes para a saúde óssea). Além disso, este nutriente também
desempenha um papel importante na saúde mental e cardíaca.[2]
Embora possa parecer simples, a produção de vitamina D é um processo bastante
complexo. Primeiro, os raios ultravioleta (UV) libertados pelo sol convertem o 7desidrocolesterol (7-DHC), uma substância presente na pele, na pré-vitamina D3. Este
passo depende da quantidade de melanina presente na pele e da exposição aos raios
UV do sol. A melanina é a substância que absorve a radiação UV. Depois da produção
da pré-vitamina D3, esta é convertida em vitamina D3. De seguida, ocorrem mais
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alguns passos no fígado e nos rins para converter a vitamina D3 na forma usada pelo
corpo (forma final), o calcitrol.[3]
A vitamina D também pode ser obtida a partir dos alimentos. Um estudo feito por
Terushkin V. e alguns colegas seus pretendeu obter estimativas da equivalência da
produção da vitamina D proveniente da exposição à luz natural à suplementação oral
ao longo das estações em duas latitudes diferentes nos EUA. Usando uma simulação,
os investigadores determinaram o tempo necessário para se atingir concentrações de
vitamina D necessárias ao organismo diariamente, em vários locais, durante alguns
meses. Através desta investigação os cientistas perceberam que, mesmo sendo
importante receber vitamina D através da exposição à luz solar, esta exposição
também pode trazer efeitos secundários ligados à radiação UV e, por isso, estes
recomendam que se obtenha este nutriente através de suplementos orais.[4] Algumas
fontes naturais incluem peixe-espada, atum, salmão, leite rico em vitamina D e sumo
de laranja. Por vezes, consumir este nutriente em quantidades suficientes a partir da
alimentação pode ser difícil, principalmente para quem tem alergias alimentares ou
intolerâncias. Por isso, para aqueles que manifestam alguma intolerância alimentar,
recomenda-se a toma diária de suplementos com este nutriente. Ainda assim, a
exposição à luz natural é o que permite uma maior produção de vitamina D e, por isso,
este é o fator que mais influência os níveis deste nutriente no organismo humano.[5]
Como já foi referido, a vitamina D é necessária para que o organismo humano consiga
absorver cálcio, que, por sua vez, promove o desenvolvimento ósseo. O défice de
vitamina D resulta em raquitismo nas crianças e em fragilidade e disformidade nos
ossos de adultos (osteomalacia). Além disso, a falta deste nutriente também está
ligada aos cancros da mama, do colón e da próstata, a problemas cardíacos,
depressão, aumento do peso e outras doenças. Foram feitos estudos que
demonstraram que as pessoas com níveis mais elevados de vitamina D têm um menor
risco de doença. As pessoas que possuem pele negra absorvem menos radiação e,
consequentemente, produzem menos vitamina D, o que leva a que haja uma maior
incidência dos problemas ligados ao défice deste nutriente em pessoas com este tom
de pele e que habitam zonas com pouca incidência de luz solar.[6]
O The Vitamin D Council (grupo de cientistas que alerta para os perigos do défice de
vitamina D) sugere que o tratamento com vitamina D pode ajudar no tratamento ou na
prevenção do autismo, da doença autoimune, do cancro, da dor crónica, da depressão,
da diabetes, de doenças cardíacas, da pressão sanguínea elevada, de gripes, de
doenças neuromusculares e de osteoporose. No entanto, nunca foram feitos testes
clínicos nesta área.[6]
Além de poder ajudar na prevenção de várias doenças, a vitamina D também pode
tornar os pulmões e o coração mais eficientes e melhorar o físico das pessoas. Um
novo estudo feito por Amr Marawan e outros colegas da Virginia Commonwealth
University School of Medicine mostra que pessoas com níveis mais elevados de
vitamina D tendem a ser mais ativos. Nesta investigação foram incluídos participantes
com idades entre os 20 e os 49 anos e foram excluídos os que possuíam níveis de
16

vitamina D nos 5% extremos da distribuição. Os cientistas usaram regressões lineares
ponderadas por pesquisa com e sem ajustamento para diversos fatores, como: idade,
sexo, etnia, índice de massa corporal, hipertensão, níveis de hemoglobina, entre
outros, para examinar a relação entre o consumo máximo de oxigénio e os níveis de
vitamina D. Com esta pesquisa, os investigadores concluíram que os participantes com
maior quantidade de vitamina D tinham uma aptidão cardiorrespiratória (medida do
quão eficientemente o coração e os pulmões fornecem oxigénio aos alvéolos para
estes ajudarem os músculos durante o exercício físico) bastante melhor que as pessoas
com menores níveis deste nutriente.[7]
Este estudo também indica que a vitamina D pode afetar a aptidão cardiorrespiratória
de várias maneiras. Por exemplo, provou-se que este nutriente aumenta a produção
de proteína muscular e favorece o transporte de cálcio e fósforo a nível celular.
Também pode afetar as fibras musculares de contração rápida.[7]
Como já foi referido, o défice de vitamina D tem uma ligação com algumas doenças
cerebrais como a demência ou a doença de Alzheimer. Um estudo realizado por
Thomas J. Littlejohns e vários colegas tinha como objetivo descobrir se as baixas
concentrações de vitamina D estão associadas ao aumento do risco da incidência da
doença de Alzheimer e de demência. Nesta investigação participaram 1658 pessoas de
idade, sem registo de demência, de doenças cardiovasculares ou AVC. Foram feitas
análises ao sangue dos participantes para determinar a concentração de vitamina D no
corpo e registaram-se os casos de Alzheimer e demência ocorridos nos pacientes nos
anos seguintes. Observou-se então que havia um maior número de pessoas afetadas
pelas doenças neurológicas de entre as que possuíam baixos níveis de vitamina D.
Assim, os investigadores concluíram que o défice de vitamina D está associado ao
aumento substancial do risco de sofrer demência e doença de Alzheimer.[8]
A luz natural, além de fornecer vitamina D também influência os trabalhadores em
diversas áreas. Um estudo dirigido por Peter Boyce no Lighting Research Center
Rensselaer Polytechnic Institue, em Troy, Nova Iorque mostrou que o uso de luz natural
como principal fonte de iluminação em edifícios como escritórios, escolas hospitais,
entre outros, tem impactos nas pessoas que frequentam os edifícios, sendo que o
benefício mais destacado é o estímulo do sistema visual. Também foi observado que
esta luz aumenta ligeiramente a produtividade dos trabalhadores.[9]
Outro estudo realizado por uma companhia de Gás e Eletricidade na Califórnia mostra
que a quantidade de luz natural pode influenciar as vendas em cadeias comerciais.
Foram analisados os dados de vendas, tendo em conta diversas variáveis, numa cadeia
comercial composta por 108 lojas muito idênticas, no entanto, 2 terços das lojas
tinham iluminação natural e 1 terço não. Esta investigação permitiu concluir que a
iluminação natural influencia positivamente as vendas, sendo que houve 40% mais
vendas em lojas com recurso a este tipo de iluminação.[10]
A luz natural também ajuda a regular o sono e torna o ato de adormecer mais fácil. De
acordo com estudos realizados, a quantidade de luz que se recebe durante o dia tem
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um impacto direto no tempo de sono que se consegue ter à noite. A luz solar direta,
especialmente de manhã, pelo menos por meia hora, produz o benefício máximo para
uma boa noite de sono, enquanto que a luz artificial tem pouco ou nenhum efeito a
esse nível.[11]
A luz do sol melhora o humor das pessoas. Muitos cientistas acreditam que
concentração da hormona serotonina (apelidada de hormona da felicidade) aumenta
quando as noites são curtas e os dias são longos. De facto, muitos psiquiatras
recomendam que as pessoas se exponham à luz natural por um período mínimo de 30
minutos diários para ajudar na prevenção e no tratamento da depressão.[1]
Assim, a radiação proveniente do sol pode ser tanto benéfica como prejudicial para a
saúde humana. No entanto, muitos especialistas defendem que a radiação solar
produz mais benefícios do que problemas, desde que obtida na dose certa.[12]
Mesmo os dermatologistas, que se preocupam com os efeitos devastadores da
radiação solar sobre a pele, na forma de cancro, manchas de idade e rugas,
reconhecem que todos devemos beneficiar de alguma exposição ao sol.[12]
Quanto à luz artificial, esta é bastante diferente da luz natural e os seus efeitos nos
seres humanos são bastante distintos. A maioria das consequências da exposição a
este tipo de radiação ocorre devido à alteração de um relógio biológico dos seres
(ritmo circadiano).
A 2 de outubro de 2017, o Comité Nobel de Medicina atribuiu o prémio a três
investigadores, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young, por terem
descoberto os mecanismos moleculares que controlam os ritmos circadianos.[13]
O ritmo circadiano é guiado por um relógio biológico interno que antecipa os ciclos
noturno e diurno para otimizar a fisiologia e o comportamento de todos os
organismos, até os seres unicelulares possuem o seu ritmo circadiano.[14]
Já se tinha descoberto que os seres adaptam o seu comportamento ao longo das fases
do dia, mas a existência de um relógio circadiano endógeno apenas foi estabelecida
pelos cientistas que receberam o Prémio Nobel da Medicina em 2017.[13]
O ritmo circadiano tem uma duração de cerca de 24 horas. Nas espécies animais com
sistema nervoso central complexo este é controlado por um grupo de neurónios
localizado na zona periventricular desde o hipotálamo anterior dorsal até ao quiasma
ótico, chamado núcleo supraquiasmático (SCN). Nos humanos, o núcleo
supraquiasmático possui cerca de 20 000 neurónios.[14] Este grupo de neurónios é
capaz de manter o ritmo na ausência de estímulos ambientais, mas necessita de
variações na luz captada, como o nascer e o pôr do sol para não perder a relação com
o tempo.[15]
Ao longo do dia, no SCN há uma variação da expressão de vários genes e das proteínas
associadas produzidas. Estas mudanças são provocadas por variações na síntese,
sensibilidade, eficácia e concentrações de vários neurotransmissores, neuropeptídios e
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hormonas no cérebro e no corpo. Além disso, a dependência do SCN de pistas
exógenas para ancorar a sua atividade a eventos do mundo real mostra que a presença
ou ausência de pistas, como a luz em fases específicas do ciclo circadiano, provoca
diferentes efeitos na atividade da rede circadiana.[15]
O SCN é composto por duas regiões distintas, o núcleo e a casca. O SCN exibe padrões
cíclicos de atividade elétrica, que ocorrem na frequência de cerca de 24 horas,
chamados oscilações circadianas. O ritmo circadiano observado no núcleo e na casca
do SCN e nos órgãos e tecidos periféricos é gerado por oscilações na expressão de
genes, devido a uma autorregulação da transcrição, pós-transcrição, tradução ou pós
tradução.[15]
O ritmo circadiano ajuda a regular vários aspetos da fisiologia humana, como os
padrões de sono, os comportamentos alimentares, a libertação de hormonas, a
pressão sanguínea, a temperatura corporal, entre outros. Os relógios moleculares
também têm um papel local importante em muitos tecidos. Os genes reguladores têm
uma grande influência no controlo da produção de glícidos, da sensibilidade à insulina
e da oscilação da glicose no sangue.[15]
A disfunção do ciclo circadiano (muitas vezes causada por exposição à luz artificial)
está ligada a distúrbios no sono, depressão, bipolaridade, problemas cognitivos, perdas
de memória e doenças neurológicas.[15]
Em casos raros, os distúrbios no sono podem ser causados por mutações nos genes
resultantes de ciclos de sono atrasados ou adiantados. Já foram feitos estudos que
provaram que o desalinhamento entre o nosso estilo de vida e o ritmo ditado pelo
nosso relógio circadiano pode estar associado ao aumento do risco de várias doenças,
incluindo cancro, doenças neurodegenerativas, distúrbios metabólicos e
inflamações.[15]
Num estudo feito por Norman F. Ruby e outros investigadores, da Stanford University,
foi avaliada a função cognitiva em hamsters que sofreram uma terapia luminosa para
se tornarem arrítmicos (sem ritmo circadiano), tendo sido submetidos a uma tarefa de
aprendizagem dependente do hipocampo[16](estrutura cerebral responsável pela
memória).[17] Os hamsters do grupo de controlo exibiam um ritmo circadiano normal,
sem alterações. Na tarefa realizada, o grupo conseguia reconhecer em pouco tempo
um objeto novo. Pelo contrário, os hamsters sem ritmo circadiano só conseguiam fazer
a distinção entre um objeto familiar e um novo após 20 a 60 minutos de treino. Assim,
o desempenho da memória não esteve ligado ao historial de sono, pois não houve
manipulações no sono. O estimulante pentilenotetrazol restaurou a aprendizagem sem
restaurar o ritmo circadiano. Desta modo, concluiu-se que o sistema circadiano está
envolvido no funcionamento da memória de forma independente do sono. O ritmo
circadiano tem uma influência na aprendizagem que pode ser exercida através da
introdução de GABA no SCN. Os hamsters arrítmicos podem ter tido dificuldades na
tarefa de memória devido à possível interferência entre os sinais inibitórios enviados
pelo SCN e os mecanismos que codificam a aprendizagem no hipocampo.[16]
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O ritmo circadiano, para conseguir ser regulado, não necessita da capacidade de visão.
Indivíduos invisuais também regulam o seu relógio biológico através das variações da
luminosidade no meio ambiente. A exposição à luz aumenta diretamente a atenção e o
desempenho. Gilles Vandewalle e alguns colegas do University of Montréal Geriatric
Institute, no Canadá, realizaram um estudo onde evidenciam que a luz,
especificamente a azul, estimula a atividade cognitiva em indivíduos invisuais. Nesta
experiência, foram expostos 3 pacientes invisuais à luz azul. Estes foram capazes de
detetar a presença ou ausência de luz, apesar da sua completa ausência de visão. Além
disso, a exposição a 2 segundos de luz azul modificava a atividade elétrica cerebral.
Mais tarde, as imagens por ressonância magnética mostraram que, durante uma
atividade de memória auditiva, menos de 1 minuto de exposição à luz azul,
desencadeava a ativação de regiões suplementares do cérebro pré-frontal e talâmico
envolvidas na atenção e na regulação cognitiva, bem como áreas chave da default
mode network[18](conjunto de regiões cerebrais que sustentam a cognição espontânea,
bem como, os estados emocionais internos).[19] Estes resultados mostram que a a
recessão de luz, não formadora de imagens, desencadeia alguma perceção da luz e
tem um impacto na cognição humana, se o processamento cerebral estiver ativamente
envolvido. Além disso, concluiu-se que a luz estimula a atividade cerebral cognitiva e
envolve áreas suplementares do cérebro para realizar um processo cognitivo
contínuo.[18]
Como já referido na primeira parte do portefólio, atualmente, a área afetada pela
poluição luminosa tem aumentado a um ritmo impressionante devido, principalmente,
à implementação das lâmpadas LED, muito eficientes (50% menos energia consumida
que as lâmpadas de pressão de sódio), de grande durabilidade (cerca de 50 000 horas)
e cada vez mais económicas. Os LED são um tipo de lâmpada cuja radiação emitida
está fortemente ligada a problemas de saúde humana.[20]
O brilho provocado pelos LED provoca um efeito danificador intraocular de
encandeamento nos dois olhos. O efeito contínuo do brilho na retina leva à diminuição
do contraste das imagens, o que tem implicações na condução noturna.[20]
Embora a iluminação LED seja bastante eficiente, esta provoca um brilho maior que o
das lâmpadas convencionais. Como já tinha sido referido na primeira parte do
portefólio, este brilho pode ser bastante reduzido com um adequado design dos
candeeiros e se forem utilizados LED de radiações com frequências mais baixas.[20]
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Dentro dos LED, existem alguns tipos que são mais nocivos, por exemplo, os que
possuem radiações de pequenos comprimentos de onda, dentro do espetro azul
(provocam um maior encandeamento e o seu brilho espalha-se mais facilmente). De
facto, a maioria das lâmpadas LED de cor branca emite uma grande quantidade de
radiação azul. Como se pode observar na figura 1, as lâmpadas HPS (lâmpadas de
pressão de sódio) produzem radiação no espetro do laranja (grandes comprimentos de
onda), as lâmpadas de halogéneo (ceramic metal halide) também libertam radiação
com vários picos, mas mais acentuados nas zonas de elevados comprimentos de onda,
enquanto que as lâmpadas LED brancas têm um pico no espetro azul (pequenos
comprimentos de onda).[21]

Figura 2 – Distribuições típicas do espetro de lâmpadas HPS, de halogéneo e LED branco[21]
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O ritmo circadiano é mediado por fotorecessores não visuais presentes na retina, que

Figura 2 – Curvas da sensibilidade fotópica (radiação visível para os ser humano e
circadiana humanas e curva do espetro habitual de um LED rico em radiação azul [21]

têm um pico de sensibilidade perto dos 460 nm na porção azul do espetro (figura 2). [21]
A exposição à luz durante a noite, particularmente à luz rica em radiações azuis, inibe a
produção de melatonina. A melatonina é encontrada nos animais e humanos e até em
algumas plantas. Nos humanos esta hormona regula o ciclo de sono e atividade e tem
um papel no sistema imunitário. A luz artificial pode ser usada no interior para moldar
o ritmo circadiano e pode ter vários benefícios para a saúde e para o estilo de vida de
cada individuo. Enquanto que a luz artificial costuma ser controlada pelos ocupantes
dos edifícios, a luz do exterior não o é. A iluminação noturna, como a das estradas, das
áreas citadinas ou dos vizinhos, pode penetrar nas casas das pessoas enquanto estas
estão a dormir. Alguns estudos indicam que é necessária muito pouca iluminação para
interromper o ciclo circadiano, o que significa que a ínfima quantidade de luz que
invade as habitações é suficiente para perturbar esse mesmo ciclo.[21]
Assim, a disfunção do ciclo circadiano pode provocar vários problemas de saúde. Esta é
uma área onde já foram feitos alguns estudos para se saber quais os tipos de doenças
que podem ser causadas devido à alteração do ritmo biológico humano e dos
problemas de sono causados por essa mesma alteração.
O tempo de sono diário é um fator muito importante para a regeneração diária do
organismo humano. Este pode ser afetado por alterações no ritmo biológico, que
depois podem causar complicações em termos da saúde, devido à falta de repouso do
corpo. Um estudo levado a cabo por Olivia Walch e um grupo de cientistas da
universidade de Michigan investigou a influência do relógio circadiano nos horários de
sono. A partir de uma aplicação por eles desenvolvida, recolheram os dados dos
hábitos de sono à volta do mundo. Depois de analisarem os resultados, descobriram
que a pressão social também pode alterar os resultados, pois, muitas vezes adia a hora
de dormir e encurta o sono (isto demonstra a dificuldade de muitos estudos feitos
nesta área em isolar apenas a influência do ritmo circadiano nas pessoas). No entanto,
apesar dos problemas presentes na realização do estudo, os investigadores
constataram que as pessoas que costumam passar mais tempo do dia expostas à luz
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natural dormem mais do que as que costumam estar expostas à luz artificial do interior
dos edifícios.[22]
Ainda no que concerne aos efeitos da luz artificial, pensa-se que os telemóveis e outros
tipos de tecnologia que emitem luz possam ter uma influência na perturbação do sono
e deem origem a sintomas depressivos nos adolescentes da atualidade. Existem alguns
estudos feitos nesta área. Sakari Lemola e outros cientistas realizaram uma
investigação para perceber melhor a ligação entre o uso de tecnologia, a perturbação
do sono e os sintomas de depressão. Para isso, examinaram se o uso de aparelhos
tecnológicos à noite era condicionado ou não pela posse de telemóvel e se o uso de
qualquer tecnologia tinha influência no sono. Também foi analisado se a perturbação
do sono era influenciada pelo uso de tecnologia à noite. Neste estudo foram incluídos
362 adolescentes (entre os 12 e os 17 anos) que preencheram questionários para
perceber se apresentavam problemas no sono e sintomas depressivos. Mais tarde, os
participantes foram questionados sobre a frequência de utilização de tecnologias à
noite. Os cientistas verificaram que os adolescentes que possuíam telemóvel
utilizavam mais frequentemente tecnologia antes de irem dormir. Também a posse de
telemóveis foi relacionada com o adiamento da hora de deitar. Constatou-se que a
perturbação do sono estava ligada à utilização de tecnologias à noite, o que por sua
vez pode estar associado às radiações no espetro do azul, emitidas pelos telemóveis,
que alteram a produção da hormona melatonina. Assim, este estudo mostra que, para
se tentar melhorar a qualidade do sono e prevenir outros efeitos associados à falta de
descanso, se deve reduzir o uso de tecnologias à noite.[23]
Este não é o único estudo realizado a propósito da influência dos telemóveis na
qualidade do sono. Karan Grover e o restante grupo de cientistas do Departamento de
Neurociências de New Jersey Medical School realizaram um estudo em que analisaram
os efeitos do envio de mensagens instantâneas (mensagens de resposta imediata e
breve, logo após a sua receção) no desempenho escolar dos adolescentes. Nesta
investigação estudou-se, não só, a relação entre o envio de mensagens instantâneas e
a sonolência durante o dia, como também a relação entre a sonolência e o
desempenho escolar. Foram feitos questionários a 2 352 estudantes de 3 escolas
secundárias. Dos 2 352 alunos participantes, foram estudadas 1 537 respostas tendo
em conta as notas, o sexo e a duração do tempo de envio de mensagens no período da
noite, tanto antes como depois de as luzes serem apagadas. Verificou-se que os alunos
que respondiam mais frequentemente a mensagens depois das luzes serem apagadas
apresentavam uma maior sonolência durante o dia e um desempenho escolar mais
fraco. Tal como referido a propósito do estudo anterior, a principal causa da
perturbação do sono poderá ser o efeito da luz rica em radiação azul no ritmo
circadiano, neste caso emitida pelo ecrã do telemóvel. Assim, os investigadores
concluíram que pode haver uma associação entre o envio de mensagens, ainda que
pontuais e breves, durante a noite e o desempenho escolar dos estudantes.[24]
Para haver uma melhor perceção da diferença entre os efeitos provocados pela luz
azul e pelos outros tipos de luz, Violetta Pilorz e o restante grupo de investigadores da
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Universidade de Oxford realizaram um estudo, onde analisaram as respostas da
melanopsina (foto pigmento presente nos fotorrecetores da retina que estão
envolvidos na regulação dos ritmos circadianos) a dois tipos de luz (azul e verde).[25]
Nesta experiência, os cientistas expuseram ratos de laboratório a radiações de
diferentes cores, azul (470 nm) e verde (530 nm), e registaram as alterações nestes
animais. Observou-se que, quando expostos à luz azul, os ratos sofreram uma
excitação comportamental, houve um aumento do nível de glicorticóides e um
adiamento do início do sono. Por outro lado, a luz verde produziu uma normal indução
do sono. A luz azul provocou maiores alterações no núcleo supraquiasmático do que
na área pré-ótica ventrolateral, enquanto que com a luz verde aconteceu o contrário.
Assim, estes resultados mostraram que a exposição noturna pode ter tanto um efeito
promotor do sono como excitante e estas respostas são mediadas pela melanopsina
em diferentes zonas neurais. Esta descoberta mostra como a luz artificial pode alterar
o comportamento dos seres.[25]
Numa outra experiência, feita por investigadores de universidades da Coreia do Sul e
dos EUA foram analisadas as diferenças entre os efeitos do uso noturno de
smartphones, com e sem luz rica em azul, nos humanos. Foram registadas as
mudanças nos níveis séricos (concentração de determinada substância no sangue) de
melatonina e cortisol, a temperatura corporal e outras medidas psiquiátricas. Cada
participante realizou jogos num smartphone, com LED normais (que emitem luz com
radiação no espetro do azul) ou com diminuição na luz azul, desde as 19:30 até às
22:00 (150 minutos). Depois, realizaram o mesmo procedimento, mas com recurso a
outro tipo de smartphone. Os níveis séricos de melatonina foram medidos em
intervalos de 60 minutos, antes, durante e depois do uso dos smartphones. Os níveis
séricos de cortisol e a temperatura corporal foram monitorizados a cada 120 minutos.
Também foram feitos outros testes para perceber algumas variáveis psiquiátricas.
Entre os 22 participantes, o uso de smartphone com LED levou a uma diminuição da
sonolência no momento, a um aumento de problemas cognitivos e a uma produção de
melatonina mais lenta, no entanto, não foram registadas alterações significativas nos
níveis séricos de cortisol e na temperatura corporal. Quanto aos participantes que
usaram smartphones com diminuição da luz azul, não foram registadas alterações.
Assim, conclui-se que o sono e as funções cognitivas podem ser áreas mais sensíveis à
exposição à luz LED dos smartphones do que as áreas fisiológicas (níveis séricos de
cortisol e temperatura corporal).[26]
Foram ainda referidos vários efeitos da exposição à luz artificial, principalmente LED,
antes de se adormecer. Assim, é aconselhável reduzir a exposição à mesma, no
mínimo, 30 minutos antes da hora de dormir e, de manhã, ao invés de se começar o
dia com a exposição à luz LED, maioritariamente proveniente do telemóvel, deve fazerse antes uma exposição à luz natural.
Além dos efeitos que tem nos humanos, enquanto estes estão acordados, a luz
artificial também têm consequências no organismo durante o sono. Num estudo feito
por um grupo de cientistas de várias universidades da Coreia foi investigada a relação
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entre a exposição noturna a luz de intensidade abaixo de 10 lux e a diminuição da
ativação do cérebro dos participantes em tarefas de memorização. Nesta experiência
foram analisados 20 homens saudáveis. Todos os participantes dormiram num
laboratório polissonográfico[27] (laboratório onde registam vários parâmetros durante
o sono)[28], sem exposição à luz na primeira e segunda noites, e sob um ambiente de
pouca luz (5 ou 10 lux) na terceira noite. A análise da ativação do cérebro foi realizada
durante exercícios n-back (jogo, que tem como objetivo recordar as posições de uma
figura num ecrã) após a segunda e terceira noites. A análise dos resultados revelou que
houve uma menor ativação cerebral nos pacientes depois da exposição à luz de 10 lux,
mas que não houve efeitos significativos nos pacientes expostos a luz de 5 lux. Assim,
pode-se concluir que a exposição a luzes fracas pode influenciar a função cerebral
relacionada com a cognição.[27]
A exposição à luz artificial pode ser responsável pelo aparecimento de alguns tipos de
cancro. Numa investigação levada a cabo pela cientista espanhola Ariadna GarciaSaenz e vários colegas seus foi estudada a associação entre a exposição à luz durante a
noite e o aparecimento de cancro da mama e da próstata em Espanha. Neste estudo
participaram 1 219 mulheres com cancro na mama, 1 385 mulheres saudáveis, 623
homens com cancro na próstata e 879 homens saudáveis de 11 regiões de Espanha. A
quantidade de luz interior foi medida a partir de questionários, enquanto que a
iluminação artificial exterior foi analisada usando imagens da estação espacial
internacional (apenas disponíveis para as zonas de Madrid e Barcelona).[29]
Entre os participantes de Barcelona e Madrid, a exposição à luz artificial exterior com
espetro azul durante a noite foi associada a uma maior ocorrência de cancro na mama
e cancro na próstata. Além disso, os homens que disseram que dormiam em locais
com alguma iluminação tinham um maior risco de contraírem cancro na próstata do
que os que dormiam na escuridão absoluta. Por outro lado, as mulheres que dormiam
com alguma iluminação tinham um risco ligeiramente menor de contraírem cancro da
mama.[29]
Um outro estudo realizado por Juliana Lopes, da Universidade Estadual Paulista, no
Brasil, e outros investigadores da Michigan State University veio explicar como a
melatonina é importante para impedir o desenvolvimento do cancro da mama. As
células-tronco cancerosas (CSC – Cancer stem cells) representam um desafio no
tratamento do cancro, uma vez que estas podem impulsionar o crescimento do tumor
e são resistentes à quimioterapia. A hormona melatonina exerce um efeito nos
recetores de estrogénio nas células cancerosas. Nesta investigação foi avaliado o efeito
da melatonina nas células-tronco do cancro da mama. Para isso, as células cancerosas
foram cultivadas num ambiente semelhante às mamas femininas, adicionando-se
estrogénio para criar e simular o mesmo. Num dos grupos de células foi adicionada
melatonina e no outro não. No fim da experiência, os cientistas observaram que o
desenvolvimento e a proliferação do cancro tinham sido reduzidos no grupo de células
onde estava presente a melatonina. Assim, pode concluir-se que o tratamento com
melatonina é eficaz no combate à proliferação das células-tronco cancerosas, o que
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mostra o seu potencial uso terapêutico no cancro da mama. Além disso, também se
pode perceber que a falta de melatonina, frequentemente causada pela exposição à
luz artificial, pode diminuir a proteção contra o desenvolvimento deste mesmo tipo de
cancro.[30]
Nas últimas décadas, a incidência da depressão tem aumentado. No entanto, as causas
deste fenómeno têm permanecido desconhecidas. Muitos cientistas defendem que
este aumento da incidência da depressão pode estar ligado ao aumento da exposição à
luz artificial durante a noite. Os trabalhadores deslocados e outros constantemente
expostos à luz durante a noite têm um risco maior de sofrer de problemas de humor,
pois, tal como explicado anteriormente, a iluminação noturna pode ter influência nos
mecanismos cerebrais que regulam o afeto.[31]
Um estudo feito por investigadores da The Ohio State University, nos EUA, testou a
hipótese de que a exposição a luz de baixa intensidade durante a noite possa ter um
impacto a nível afetivo e possa provocar alterações morfológicas nos neurónios do
hipocampo. Para isso, foram mantidos hamsters siberianos fémea adultos
ovariectomizados durante 8 semanas, num ciclo ou luz/escuro (LD – light/dark), ou
luz/luz artificial de baixa intensidade (DM – light/dim light), e depois o seu
comportamento foi analisado. Os hamster DM exibiram mais respostas semelhantes à
depressão nos testes de natação forçada e de anedonia de sacarose[31](teste em que se
dá a escolher uma de duas garrafas com açúcar para se investigar a anedonia,
inabilidade de sentir prazer)[32] em comparação com os hamsters LD. Por outro lado,
no labirinto em cruz elevado, os hamsters DM reduziram os comportamentos
parecidos com a ansiedade. Mais tarde, foram analisados os cérebros dos mesmos
animais quanto às suas características morfológicas. Percebeu-se que os hamster DM
tiveram uma redução significativa da espinha dendrítica, tanto nas dendrites apicais
como nas basilares. Estes resultados mostram que a luz de baixa intensidade, à noite, é
suficiente para reduzir as conexões sinápticas. Este estudo, quando transposto para o
caso dos humanos, sugere que os níveis de luminosidade difundidos na América do
Norte e na Europa podem contribuir para a crescente prevalência de transtornos de
humor.[31]
Já foram referidos vários efeitos negativos da luz artificial. Todavia, esta também é
usada em algumas terapias, exercendo assim um efeito positivo no organismo
humano. A terapia luminosa é um tratamento eficaz para o transtorno afetivo
sazonal[33](tipo de depressão que está relacionada com as mudanças de estação,
começando e acabando todos os anos aproximadamente na mesma altura)[34] quando
administrada diariamente durante algumas semanas. Numa investigação feita por
Gagan Virk e outros cientistas da University of Maryland foram estudados os efeitos
positivos da exposição curta a tratamentos luminosos (20, 40 e 60 minutos) em
pacientes com transtorno efetivo sazonal. Escolheram-se 15 pacientes com transtorno
afetivo sazonal sem tratamento, que foram analisados durante o inverno. O
tratamento consistia na exposição a uma luz fluorescente branca de 10 000 lux. A
depressão foi medida usando uma escala de avaliação psiquiátrica. A exposição a este
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tratamento resultou numa melhoria significativa no humor em comparação com o
valor basal. A exposição de 40 minutos resultou numa melhoria muito significativa no
humor, bastante maior que a exposição de 20 minutos, mas não foi diferente da
exposição de 60 minutos. Assim, os investigadores concluíram que a melhoria no
humor pode ser detetada depois da primeira sessão de luz com exposições de 20
minutos, e que os 40 minutos de exposição não são menos eficazes que os 60
minutos.[33]
A terapia luminosa também pode ser usada para tratar a pele dos pacientes,
diminuindo rugas, linhas finas, rugosidade e aumentando a densidade intradérmica de
colagénio e aumentando a satisfação dos mesmos. Alexander Wunsch e Karsten
Matuschka, dois investigadores alemães, realizaram um estudo onde pretenderam
analisar a segurança e a eficácia do tratamento com duas fontes de luz de aplicação
em grandes áreas ou no corpo inteiro, fornecendo fotobiomodulação policromática
não térmica para melhorar a aparência da pele. Neste estudo, participaram 136
voluntários e, desses voluntários, 113 foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos
de tratamento que foram submetidos à terapia com luz policromática de 611-650 nm
ou 570-850 nm, 2 vezes por semana. Os restantes 23 participantes compuseram o
grupo de controlo. As irradiações e a duração do tratamento variaram nos 4 grupos. Os
dados recolhidos no início do estudo e após 30 sessões incluíram fotografias clínicas,
medidas de densidade de colagénio (substância que fornece elasticidade à pele)
ultrassonográfico, perfilometria computadorizada digital (avaliação da rugosidade da
pele) e a avaliação da satisfação do paciente. Os pacientes tratados experimentaram
uma melhoria significativa na suavidade da pele e a quantidade de colagénio na sua
pele aumentou. A avaliação clínica através das fotografias mostrou que houve uma
melhoria significativa nos grupos tratados em comparação com o grupo de controlo.[35]
Para o fotorejuvenescimento não térmico da pele, as fontes laser e LED demonstraram
ser seguras e eficazes. Como os espetros de ação para a regeneração e reparo
tecidular consistem em mais de um comprimento de onda, os cientistas investigaram
se é favorável a aplicação de um espetro policromático, cobrindo uma região espectral
mais ampla para melhorar o rejuvenescimento e reparo da pele, no entanto, verificouse que não existem vantagens em relação ao uso de luz apenas vermelha. Com este
estudo percebeu-se que estas terapias luminosas são seguras e eficazes e levam a uma
melhoria da condição da pele.[35]
As terapias luminosas mostraram ser bastante positivas nos diferentes tratamentos,
sendo esta uma área que apresenta um potencial desenvolvimento no futuro,
trazendo novos métodos que poderão ajudar no tratamento de uma maior quantidade
de problemas.
Concluindo, a luz é um fator abiótico indispensável à sobrevivência do ser humano que
tanto possui efeitos positivos como negativos. A luz é essencial para assegurar a
produção de vitamina D e para permitir a regulação do ciclo circadiano. No entanto, a
instalação de iluminação artificial noturna provoca alterações não controladas na
exposição humana à luz, que podem provocar problemas de saúde de diversos tipos.
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Atualmente, têm vindo a ser desenvolvidas terapias em que é utilizada a luz em
intervalos de tempo e intensidades estudadas, que podem ajudar a resolver alguns
problemas de saúde.
Embora a luz seja determinante na sobrevivência do ser humano e o ajude a realizar
tarefas noturnas, é necessário tomar determinadas precauções para que os efeitos
secundários da mesma não sejam intensificados.
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