UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Biociências
Programa de Pós-Graduação em Ecologia

Influência da Iluminação Artificial sobre a Vida Silvestre:
técnicas para minimizar os impactos, com especial enfoque sobre os insetos

Cópia revisada

Alessandro Barghini

São Paulo
2008

Alessandro Barghini

Influência da Iluminação Artificial sobre a Vida Silvestre:
técnicas para minimizar os impactos, com especial enfoque sobre os insetos

Tese apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ecologia no
Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo, para a
obtenção de Título de Doutor em
Ciências, na Área de Ecossistemas
Terrestres e Aquáticos.
Orientador: Prof. Dr. Walter Alves
Neves

São Paulo
2008

Autorizo a reprodução total ou parcial deste
trabalho por qualquer meio tradicional ou
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa,
desde que citada a fonte.

Ficha Catalográfica
Barghini, Alessandro.
[Influência da Iluminação Artificial sobre a Vida Silvestre: técnicas
para minimizar os impactos, com especial enfoque sobre os insetos/
Alessandro Barghini; orientador: Prof. Dr. Walter Alves Neves – São
Paulo, 2005]
242 p. : Il.; 30 cm.
Tese (Doutorado) – Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo. Departamento de Ecologia.
1. Poluição Luminosa 2. Insetos 3. Iluminação Pública 4. Meio
Ambiente I. Universidade de São Paulo. Instituto de Biociências.
Departamento de Ecologia.

Comissão Julgadora

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_________________________
Orientador: Prof. Dr. Walter Alves Neves

III

Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß
Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau alle Wirkenskraft und Samen,
Und tu nicht mehr in Worten kramen.1
Goethe, Faust 380-395

1

P’ra que eu não deva, ôco e sonoro,/ Viver dizendo aquillo que ignoro,/ P’ra que perceba o que a este mundo/
liga em seu âmago profundo,/ os germes veja e as vivas bases,/ e não remexa mais em phrases. Goethe, W (s.d.),
tradução de Jenny Klabin Segall.
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A International Astronomical Union quis honrar a memória de Mario G. Fracastoro dando seu nome ao
asteróide n 3625 cfr http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html, consulta 11/10/2007.
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RESUMO

O impacto da poluição luminosa sobre o homem e o meio ambiente é fonte de
preocupação crescente por parte dos ambientalistas. Ao mesmo tempo a população demanda
quantidades crescentes de iluminação artificial para aumentar a segurança e o conforto.
Com a finalidade de satisfazer a necessidade humana de iluminação com
equipamentos de impacto mínimo sobre o ecossistema, realizamos o teste de diferentes
equipamentos comerciais de iluminação com diferentes lâmpadas e utilizando filtros seletivos
de comprimento de onda da radiação. A hipótese básica do experimento é que o homem e os
insetos apresentam sensibilidade visual diferente por comprimento de onda e que a atração da
iluminação artificial sobre os insetos não representa um fototropismo. Os insetos utilizam a
radiação artificial como baliza. Na verdade, utilizam o contraste entre radiação de onda curta
(UV e violeta) e onda média (azul e verde) para identificar o espaço no qual voar.
Selecionando os comprimentos de ondas da iluminação artificial é, portanto, possível
minimizar a atração.
Durante dois anos foi realizada uma campanha de coleta de insetos utilizando
armadilhas luminosas. Quatro tipos de sistema de iluminação foram comparados: lâmpada
vapor de mercúrio a alta pressão (Hg); lâmpada a vapor de sódio a alta pressão (Na) sem e
com filtro (Hg_f; Na_f) e uma armadilha sem lâmpada. Os resultados do experimento
mostram que a armadilha Hg atraiu em média 70 insetos; a armadilha Na 45; a armadilha
Hg_f 23 e a armadilha Na_f 16, contra apenas 8 no testemunho.
Os resultados confirmam amplamente as hipóteses básicas e oferece um poderoso
instrumento para a elaboração de sistemas de iluminação de impacto no que tange os insetos.
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ABSTRACT

The impact of light pollution on man and on the ecosystem is a rising concern among
ecologists however, in the same time the human population is demanding more lighting for
safety and comfort.
In order to satisfy human lighting needs with a minimum impact on the ecosystem,
manly on insects, we tested commercial equipments using different types of lights and using
selective wavelength filters. The hypothesis underlying the experiment was that humans and
insects have a different visual sensibility for wavelength, but insect attraction for lighting is
not just a phototropism. Insects use artificial lighting as a landmark for navigation and
contrast between short wave (UV and blue) and medium wave (green) radiation is used to
screen the space. Selecting wavelength emission of the lighting systems could be possible to
minimize insect attraction.
In a two years long campaign we undertook insect collection tests using insect traps.
We compared four lighting systems: high-pressure mercury bulb (Hg), high-pressure sodium
bulb(Na) without and with UV filter (Hg_f; Na_f) and a lighting fixture with an insect trap
without bulb as a control. The results of the test have shown that Hg lamp attracted an
average of 70 insects by night, Na lamp 45, Hg_f 23, Na_f 16 ad Test lamp 8.
The result confirm the proposed hypothesis and can be used in the elaboration of
minimum impact lighting fixtures
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