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Resumo 

 

 
Nas últimas décadas tem ocorrido o aumento da urbanização na zona costeira, como 

consequência o impacto das ações antrópicas é intensificado causando mudanças no 

ecossistema marinho. A iluminação artificial está dentre os diferentes tipos de alterações 

urbanas mais comuns na costa em todo o mundo, sendo ela um estressor aantropogênico 

relacionada a urbanização. A luz artificial noturna nas costas está relacionada com 

motivações comerciais de atividades portuárias, turísticas e de transporte, presente em 

faróis, plataformas offshore de gás e petróleo, pescarias induzidas por luz e toda a 

ilumminação costeira. Essa incidência luminosa pode alterar o comportamento de 

organismos (ex. atividade de forrageio) e processos biológicos (ex. predação), porém 

tais efeitos sobre a biota marinha ainda são relativamente pouco estudados. Portanto o 

objetivo deste estudo é realizar uma revisão bibliográfica a respeito  de como a luz 

artificial noturna pode modificar e impactar cada indivíduo e as interações entre a biota 

marinha reunindo as informações cientificas  sobre o assunto na costa brasileira, as 

informações serão retiradas de artigos. Durante o processo até a finalização era esperado 

compreender o impacto da luz artificial noturna na biota marinha, além de possíveis 

caminhos  para minimização de fatores negativos gerados. Ao final das buscas e análise de 

dados foi obsevado como resultado que os impactos relatados apontam modificação de 

comportamento reprodutivo, migratório e predatório de algumas espécies, além outros efeitos 

que causam mudanças na estruta das comunidades. Entretanto diversas lacunas foram 

encontradas apontando a escasses de informação sobre o tema no Brasil, o total de artigos 

achados em sua  maioria tratam-se de ambientes arenosos e com limitada quantidade de 

espécies estudadas, tornando desconhecido tais efeitos em outros diversos habitats e 

espécies da extensa costa brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-Chave: Luz artificial noturna, b i o d i v e r s i d a d e ,  ambiente marinho, poluição 

costeira, ecologia humana, imapctos humanos, leds, poluição luminosa 
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Abstract 

 

 
In the last decades there has been an increase in urbanization in the coastal zone, 

consequently the impact of human actions is intensified causing changes in the marine 

ecosystem. Artificial lighting is among the different types of urban alterations most common 

on the coast around the world, being an anthropogenic stressor related to urbanization. 

Artificial night light on the coasts is related to commercial motivations of port, tourist and 

transport activities, present in lighthouses, offshore gas and oil platforms, light-induced 

fisheries and all coastal lighting. This light incidence can alter the behavior of organisms (eg 

foraging activity) and biological processes (eg predation), however such effects on marine 

biota are still relatively poorly studied. Therefore, the objective of this study is to carry out a 

literature review on how artificial night light can modify and impact each individual and the 

interactions between marine biota gathering scientific information on the subject on the 

Brazilian coast, the information will be taken from articles. During the process until completion, 

it was expected to understand the impact of artificial night light on marine biota, as well as 

possible ways to minimize the negative factors generated. At the end of the searches and data 

analysis, it was observed as a result that the reported impacts point to changes in the 

reproductive, migratory, and predatory behavior of some species, in addition to other effects 

that cause changes in the structure of communities. However, several gaps were found 

pointing to the scarcity of information on the subject in Brazil, the total of articles found mostly 

deal with sandy environments and with a limited number of species studied, making such 

effects unknown in other diverse habitats and species of the extensive Brazilian coast. 

 

 

 

 

 

Keywords: Artificial night light, biodiversity, marine environment, coastal pollution, human 

ecology, human impacts, LEDs, light pollution 
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1. Introdução 

 

 
Cerca de 75% das megacidades do mundo estão presentes na costa e a previsão 

é de até 2060 a população dessa zona dobre (Davies et al., 2020), a  urbanização 

costeira em conjunto com o aumento constante dessa densidade demográfica traz consigo 

a intensificação das atividades na zona costeira, como serviços comerciais, turismo e 

portuários. Os impactos das ações antrópicas são ampliados visto que para o 

funcionamento desses serviços foram realizadas modificações no ambiente natural, tais 

como alteração nos níveis de ruídos, introdução de estruturas e iluminação artificiais. É 

alarmante as consequências desses efeitos a longo prazo sem que medidas mitigadoras 

sejam tomadas. 

Dentre os poluentes ambientais gerados pelo homem, a poluição luminosa 

mesmo ainda que com pouco destaque é umas das mais difundidas e estima-se que 23% da 

superfície terrestre está exposta ao brilho artificial do céu (luz artificial que está espalhada 

na atmosfera e refletido de volta ao solo) (Underwood et al., 2017), essa iluminação 

provém principalmente de cidades costeiras, portos, plataformas offshore, transporte 

marítimo e atividade de pescas (Davies et al., 2015). A tecnologia comumente utilizada 

e tida como aposta de grande protagonista na indústria de iluminação são as por diodos 

emissores de luz branca ((LEDs), por conta de propriedades como a capacidade de 

produzir luz branca que é esteticamente mais agradável, eficiência energética 

aprimorada, entre outras. Com isso essa iluminação tem como expectativa é de que o 

uso desses LEDs aumente na proporção em as atividades econômicas e a população 

cresça, entretanto, outras características desse tipo de iluminação causam danos a biota 

marinha. 

Com o objetivo de melhor qualidade e visual do ambiente urbano, as olrlas possuem 

a iluminação que pode ser vista a grandes distâncias e seu brilho alcança a faixa de 

areia, costões rochoso e o mar impactando esses ecossistemas. O fluxo luminoso tem seus 

níveis maiores que o necessário mostrando problemas de planejamento e manejo correto de 

luz (Nunes & Maioli, 2020). 

Devido ao fato de possuir uma ampla faixa de comprimento de onda os leds 

possuem o potencial de afetar uma variedade maior de respostas biológicas que são sensíveis 

a comprimentos de ondas específicos da luz, como permitir que organismos de 

comportamentos guiados por cores a noite ocorra durante o dia (Underwood et al., 2017). 
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Existem uma gama de organismos que possuem fotosensibilidade, onde a luz natural 

desempenha o papel de sincronização de eventos de desova e encubação em massa, 

particionando a alimentação e a atividade de natação e regulando as migrações (Underwood 

et al., 2017). Além disso existem o questionamento de que forma essas alterações refletem 

nos níveis tróficos e no ecossistema como todo, mas que essas mudanças no ambiente 

possam ser complexas e mediada por múltiplas vias fisiológicas e níveis tróficos (Bennie et 

al., 2018). 

A Luz artificial é sem dúvidas um estressor antropogênico aos organismos 

impactando de maneiras positivas e negativas dependendo do indíviduo tratado, por isso a 

relevância de diferentes analise além das influências isoladas entre o proprio ecossistema 

mas também sobre a relação entre os individuos de diferentes habitats. Além disso diferentes 

níveis e tipos de iluminação podem resultar em diferentes impactos, hoje com o auxilio de 

uma gestão integrada e interdisciplinar é possível trilhar um caminho causando menos danos 

ao eccossistema  (MAYER-PINTO, 2021).  

Para a sociedade a boa e ampla iluminação em diversos espaços está associada a 

sensação de segurança (NUNES; MAIOLI, 2020), entretanto para além da especificidade de 

organismos marinhos que nos afetam pela conectividade ecológica do ecossistema, temos 

que em muitas vezes suas consequências não diretas a nós. Ainda existem artigos que 

demonstram preocupação com o  impacto da iluminação artificial com questões de saúde e 

sanitarias, sendo a iluminação um atrativo ou barreira para alguns individuos. Como o caso 

de insetos que são atraidos pela iliminação que podem disseminar doenças e ao mesmo 

tempo limitar sua reprodução (BARGHINI; DE MEDEIROS, 2006). 

Diante do exposto é perceptível a importância de estudos e análises mais detalhadas 

a respeito da poluição luminosa na biota marinha, visto que é um problema de escala 

global em que suas consequências podem ser danosas a todo um ecossistema. Além disso 

a percepção do ambiente exposto a essa poluição através de estudos é base para que 

a sociedade e governança estabeleça medidas de mitigação, prevenção e conservação da 

biota marinha.  

O grande questionamento é sobre as especificidades dos impactos, como diferentes 

organismos se comportam em um mesmo habitat com as mesmas condições do estressor, 

como esse impacto acontece em diferentes habitats e qual a mudança causada nas 

atividades do individuo, como alimentação, predação,reprodução, etc. Dessa forma o projeto 

objetiva através do levantamento bibliográfico analisar como a luz artificial modifica o 

comportamento dos organismos e o impacto dessas alterações quando pensada na dinâmica 

ecossistêmica, bem como ponderar ações e alternativas para minimização dos impactos 
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dessa poluição. 

2. Objetivo 

O objetivo geral deste estudo é realizar um levantamento acerca do que se tem 

conhecimento sobre a influência da luz artificial noturna na biota marinha. Como objetivo 

específico tem-se de avaliar como a luz artificial pode remodelar atividades de 

forrageamento, predação, reprodução, composição e distribuição das comunidades do 

ambiente marinho costeiro, bem como outras possíveis alterações. 

 
 
 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada é o levantamento bibliográfico que será através de 

plataformas de publicação e armazenamento de dados de artigos científicos, como google 

acadêmico, Web of Science, Scopus e Scielo. Por meio de artigos de revisão, opinião e 

estudo de caso, serão coletados dados e informações para compreensão da alteração de 

comportamento provocado pela luz artificial noturna, utilizando na busca palavras-chave 

como light artificial, luz artificial, marine, marinho, Brazil, Brasil. O estudo foi dividido nas 

seguintes etapas, a primeiro momento foi feito uma busca bibliográfica acerca do tema, 

posteriormente foi selecionado os artigos que de fato analisam o efeito da luz artificial na biota 

marinha, em seguida houvea coleta dos dados para análise de resultados, considerando a 

intensidade de luz medida, os tipos de luz, local habitat, biota investigada, resposta 

investigada e o efeito detectado. Foi realizado a busca bibliográfica nos bancos de dados 

como Web of Science, Google Scholar, Scielo e Scopus , em todas plataformas foram 

utilizadas palavras-chave estratégicas como: Iluminação Artificial, Luz artificial, Poluição 

Luminosa e Farol. A busca foi realizada com os termos em inglês e português para ampliar o 

alcance de artigos, durante o processo foi criado uma planilha no excel com os termos de 

busca e campos utilizados em cada banco de dados (tabbela. 1, 2, 3 e 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10  

 

PLATAFORMA CAMPOS DE BUSCA TERMOS DE BUSCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOOGLE 
SCHOLAR 

 
 

>> Com todas as palavras Iluminação Artificial 

COM Marinha 

>> Com todas as palavras Luz Artificial COM 

Marinha 

>> Com todas as palavras Poluição Luminosa 

Marinha 

  >> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Farol Luz artificial 

-Marinho 

-Brasil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Luz artificial noturna 

- Marinho 

- Brasil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Luz Artificial 

- Mar 

- Brasil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Influência Luz Artificial 

-Marinho 

- Brasil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Lighthouse artificial light 

-Marine 

-Brazil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Artificial Lighting 

- Marine 

- Brazil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Artificial light 

- Marine 

- Brazil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Light Pollution 

- Marine 

- Brazil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

-Artificial Light Influence 

-Marine 

-Brazil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Artificial Night Light 

- Marine 

- Brazil 

>> Com todas palavras 

>> Com no mínimo uma das palavras 

- Artificial Light 

- Sea 

- Brazil 

Tabela 1 
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PLATAFORMA CAMPOS DE BUSCA TERMOS DE BUSCA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB OF SCIENCE 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Iluminação Artiificial 
 - Marinha  
- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz Artificial  
- Marinha  

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Poluição Luminosa 
 - Marinha 
 - Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Farol Luz artificial 

 -Marinho 
 -Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz artificial noturna 
 - Marinho  

- Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz Artificial  
- Mar  
- Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Influência Luz Artificial 

- Marinho  
-Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Lighting 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial light 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Light Pollution 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Lighthouse artificial light 

-Marine 

-Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Night Light 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Light 

- Sea 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Light Influence 

- Marine 

- Brazil 

Tabela 2 



12  

PLATAFORMA CAMPOS DE BUSCA TERMOS DE BUSCA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOPUS 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Iluminação Artiificial 
 - Marinha  
- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz Artificial  
- Marinha  

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Poluição Luminosa 
 - Marinha 
 - Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Farol Luz artificial 

 -Marinho 
 -Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz artificial noturna 
 - Marinho  

- Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz Artificial  
- Mar  
- Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Influência Luz Artificial 

- Marinho  
-Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Lighting 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial light 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Light Pollution 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Lighthouse artificial light 

-Marine 

-Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Night Light 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Light 

- Sea 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Light Influence 

- Marine 

- Brazil 

Tabela 3 



13  

PLATAFORMA CAMPOS DE BUSCA TERMOS DE BUSCA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIELO 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Iluminação Artiificial 
 - Marinha  
- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz Artificial  
- Marinha  

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Poluição Luminosa 
 - Marinha 
 - Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Farol Luz artificial 

 -Marinho 
 -Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz artificial noturna 
 - Marinho  

- Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Luz Artificial  
- Mar  
- Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Influência Luz Artificial 

- Marinho  
-Brasil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Lighting 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial light 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Light Pollution 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Lighthouse artificial light 

-Marine 

-Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Night Light 

- Marine 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Light 

- Sea 

- Brazil 

>> Todos os campos 

>> Tópico 

>> Endereço 

- Artificial Light Influence 

- Marine 

- Brazil 

Tabela 4 
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A literatura sobre o tema na costa brasileira encontrada durante o levantamento foi o total 

de 25 artigos e 2 capitulos de livros. Foi iniciado a próxima etapa de seleção da 

bibliográfia, dos 25 artigos encontrados até o momento de do relatório pacial haviam sido 

analisados 6 aritogo que possuem como espécies específica de estudo a tartaruga 

marinha Eretmochelys Embricata (tartaruga-de-pente). Após considerar o número de 

artigos identifcados foi visto como necessário adicionar além de mais palavras para busca, 

ser preciso expandir para o banco de dados Scielo e Scopus tendo com a expectativa 

alcançar maior número de estudos para melhor análise. 
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4. Resultados e Discussão 
 

Tartaruga marinha 
Espécie: Chelonia Midas, Eretmochelys Imbricata, Dermochelys Coricacea, Caretta Caretta 

Habitat: Faixa de Areia 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

▪ Ecology and conservation of the leatherback 

sea turtle (Dermochelys coriacea) nesting in 
Brazil 

 

(COLMAN, 2018) Doi: 10.13140/RG.2.2.20245.06881 

 

➢ Alteração do processo 
reprodutivo 

 

➢ As tartarugas escolhem as 
praias para desova de 
acordo com incidência 
luminosa, quanto maior a 
iluminação menos fêmeas 
optam pela praia para 
desova 

 

➢ Desorientação das fêmeas 
ao retornam para o mar 
depois da desova 

 

➢ Exposição para predação 
e desidratação dos filhotes 
desorientados a caminho 
do mar 

 

➢ Atraídas pelas luzes de 
embarcações e 
plataformas 

 

➢ Mesmo em distâncias 
superiores a 500 metros 
do ninho, a iluminação 
causa desorientação 

 

➢ A espécie Caretta Caretta 
é sensibilizada com 
intensidade luminosas 
acima de 0 Lux e menores 
de 1 Lux. 

 
 
 
 

▪ Ecology and conservation of sea turtles in 
Chile 

 
(SARMIENTO-DEVIA; HARROD; PACHECO, 2015) DOI: 10.2744/ccab-14-01-21-33.1 

▪ Assessing coastal artificial light and potential 
exposure of wildlife at a national scale: the 
case of marine turtles in Brazil 

 
(COLMAN et al., 2020) DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-019-01928-z 

▪ Artificial light on water attracts turtle hatchlings 
during their near shore transit 

 
(THUMS et al., 2016) DOI: 10.1098/rsos.160142 

▪ Influence of artificial lights on the orientation of 
hatchlings of Eretmochelys imbricata in 

Pernambuco, Brazil 
 
(SIMÕES; DA SILVA; DE MELO MOURA, 2017) DOI: 10.3897/zoologia.34.e13727 

▪ Spatial-seasonal variability of vertebrate 
assemblages in a Neotropical tidal flat: 

Recommendations for monitoring the potential 
impacts of port expansion 

 
(CONTENTE et al., 2020) DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.101013 

▪ Impacto Da Urbanização Sobre As Tartarugas 

Verdes (Chelonia Mydas) E Seu Potencial 
Como Sentinela Da Degradação Costeira 

 
(FERREIRA, 2018) 
http://repositorio.ufes.br/jspui/handle/10/9411%0Ahttp://repositorio.ufes.br/handle/10/9411 

▪ Influência dos Impactos Ambientais na 
Escolha da Praia de Desova da Espécie 
Eretmochelys imbricata 

 
(FERNANDES; SILVA; MOURA, 2016) DOI: 10.18561/2179-
5746/biotaamazonia.v6n4p44-48 

• Exposure of tropical ecosystems to artificial 
light at night: Brazil as a case study 

 
(DE FREITAS et al., 2017) DOI: 10.1371/journal.pone.0171655 

▪ Sandra Neusa Marcheskl Ferreira Godofredo 
Carneiro Moreira Filho Victor José de Andrade 
Patiri Compania de Eletricidade do Estado da 
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Bahia-COELBA Blumenau , 13 a 18 de 
setembro de 1992 

 
(SEMIN et al., 1992) 

▪ Xi-002 Análise Da Poluição Luminosa Em 
Ambiente Urbano 

 
(DA; LUMINOSA; AMBIENTE, 2014)  

▪ A iluminação artificial e o impacto sobre o 
ambiente 
 

(BARGHINI; DE MEDEIROS, 2006) 

▪ Poluição Luminosa nas Orlas capixabas 
 
(NUNES; MAIOLI, 2020) 

▪ Artificial night lighting and sea turtles 
 

(SALMON, 2003) 
▪ Do Lighthouses Disrupt the Orientation of 

Sea Turtle Hatchlings? Hypothesis Testing 

With Arena Assays at Hillsboro Beach, 
Florida, U.S.A. 
 

(REINTSMA; YOUNG; SALMON, 2014) 
 
 
 

Aves 
Espécie:  Os artigos não abordavam uma espécie específica 

Habitat: Mar/Aéreo 
 

¹Artigo com espécies específicas: Pterodroma mollis, Puffinus baroli baroli, Oceanodroma castro, 
Bulweria bulwerii, Puffinus puffinus 
 
²Artigo com espécies específicas: Picanço-Castanho, Garças, Cucos, Pombas e Gansos. 
 
³Artigo com espécies específicas: Puffinus puffinus, Oceanodroma Leucorhoa,Hydrobates Pelagicus 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

▪ Influences of artificial light on 
marine birds 
 

(MONTEVECCHI, 2006)  
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Influe

nces+of+Artificial+Light+on+Marine+Birds#0 

➢ As aves possuem diferentes 
sensibilidades visuais para diferentes 
cores de luz 

➢ O comprimento de luz curta (azul e 

verde) tem resposta fototatica mais forte 
e raramente são atraídas por ondas 
longas, como da cor vermelho. 

➢ São atraídas alterando a rota migratória 
 

➢ Essa atração faz com que circulem em 
torno de embarcações e plataformas 
offshore, causando mortes por colisões ou 

▪ Spatial-seasonal variability 
of vertebrate assemblages 

in a Neotropical tidal flat: 
Recommendations for 
monitoring the potential 

impacts of port expansion 
 
(CONTENTE et al., 2020) DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.101013 

▪ Light Pollution: A landscape-
scale issue requiring cross-
realm 

http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Influences+of+Artificial+Light+on+Marine+Birds#0
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Influences+of+Artificial+Light+on+Marine+Birds#0
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(MAYER-PINTO, 2021) DOI: 10.14324/111.444/000103.v1 

aquecimento 
 

➢ Dificuldade na predação, algumas 
espécies fotossensíveis que são alimento 

podem mudar seu comportamento 
 

➢ Facilidade na predação, organismos  
 

➢ não sensíveis a luz tendem a ficar mais 
visíveis e por isso expostos 

 

➢ Desorientação das aves juvenis quando 

saem do ninho 
 

➢ Com a desorientação e colisão mutas 
aves se machucam, durante o voo podem 

cair fazendo a entrega de alimento aos 
filhotes por parte dos pais pode diminuir 

 

➢ A interferência da luz artificial tende a ser 

maior em noites nubladas, quando os 
sinais celestes não são tão visíveis para 
orientação 

 

▪ A iluminação artificial e o 
impacto sobre o ambiente 

 
(BARGHINI; DE MEDEIROS, 2006) 
http://www.rbciamb.com.br/images/online/05_artigo_1_artigos93.pdf 

▪ Xi-002 Análise Da Poluição 
Luminosa Em Ambiente 
Urbano 

(DA; LUMINOSA; AMBIENTE, 2014) 
▪ Impacto da iluminação 

natural e artificial na 
disponibilidade de macro-
invertebrados bentónicos 

para as aves limícolas 
 

(LISBOA, 2016) 

▪ Impacto da Poluição 
Luminosa nas Aves 

Marinhas da Ilha Terceira¹ 
 

(FÁTIMA; GOULART, 2014) 

▪ Blue light attracts nocturnally 
migrating birds² 

 
(ZHAO et al., 2020) 

▪ Effects of artificial lights and 
moonlight on petrels at St 
Kilda³ 

 
(MILES et al., 2010) 

▪ Green Light for Nocturnally 
Migrating Birds 

(POOT et al., 2008) 
 
 
 
 

Espécie: Camarão-Rosa 
Habitat: Mar, regiões arenosa 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

▪ A expansão dos 
empreendimentos 
portuários e seus efeitos 

sociais na vida cotidiana dos 
pescadores da Vila Nova – 
São José do Norte (RS) 

 
(GÓMEZ SOTO; HADRICH SILVA, 2017) DOI: 10.36920/esa-v25n1-6 

➢ Espécie naturalmente atraída pela luz 
 

 
 
 

http://www.rbciamb.com.br/images/online/05_artigo_1_artigos93.pdf
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Espécie: Salmão 
Habitat: Rio/Mar 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

• Light pollution: A landscape-
scale issue requiring cross-
realm 

 

(MAYER-PINTO, 2021) 

➢ Emergência assíncrona  

➢ Dispersão interrompida  

➢ Comportamento migratório alterado 

 
 
 
 
 

Herbívoros Invertebrados 
Espécie: Acyrthosiphon Pisun e Doraceras Reticulatum 

Habitat: Terrestre 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

 

 

• Artificial light at night causes 
top-down and bottom-up 
trophic effects on 
invertebrate populations  

 

 
 

 
 

 

 
 

(BENNIE et al., 2018) 

➢ Aumento da proporção de carbono foliar 
para nitrogênio da planta alimentícia  

➢ Redução da cobertura e abundância de 
flores da planta alimentícia 

➢ Diminuição de 55% da abundância do 
molusco D. Reticulatum na presença do 
predador, entretanto o efeito da predação 

por si só não foi significativo 

➢ Redução da abundância do A. Pisun em 
17% sob o tratamento da luz âmbar 

 
 
 
 

Espécie: Morcego-Pescador (Nocitilio Leporinus) 
Habitat: Terrestre e Aquático 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

 

• Light pollution: A landscape-
scale issue requiring cross-
realm 

 

 
 

 

(MAYER-PINTO, 2021) 

➢ Impacto na redução da atividade da presa, 

tendem a mudar o fluxo migratório 

➢ Os morcegos de pesca parecem evitar a 
luz e áreas ativamente iluminadas 

➢ Redução da alimentação, peixes menores 
se escondem á sombra 
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Invertabrado Intertidal 
Espécie: Nucella Lapillus 
Habitat: Costão Rochoso 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

•  Artificial light at night alters 
trophic interactions of 
intertidal invertebrates  

 
(UNDERWOOD; DAVIES; QUEIRÓS, 2017) 

➢ Mais propensos a buscar refúgio na água 

➢ Maior taxa de resposta as presas quando 
há sinal do predador presente 

➢ Maior resposta a introdução de predador  
 
 
 
 

Macroinvertebrados 
*Espécie: Poliquetas (Nephts spp., Lanice Conchilega, Arenicola Marina, Nereididae 
spp.)  , Anfipodes (Bathyporeia elegans, Haustorius arenarius) e Bivalves (Tellinidae) 

Habitat: Costas Arenosas 
 

*Sem espécies específicas de estudos, entretanto foram considerados 
macroinvertebrados do tamanho do grão de sedmento, mas foram citados os 

comumente encotrados 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

 
 

 

▪ Mapping the consequences 
of artificial light at night for 
intertidal ecosystems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(GARRATT; JENKINS; DAVIES, 2019) 

➢ Relações tróficas guiadas pela 
disponibilidade de luz, como predação, 

são influenciadas 

➢ Alteração da estrutura e composição da 
estrutura 

➢ Aspectos da biologia reprodutiva, 
incluindo recrutamento, desova e fototaxia 

larval, são guiados por luz natural  

➢ Aves pernaltas são atraídas pela poluição 
luminosa, sua estratégia de alimentação 
tátil e visual são modificadas e ingerem 

maiores taxas de presa de 
macroinvertebrados 
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Outras Revisões 
Espécie: ------- 
Habitat: --------- 

ARTIGO IMPACTOS LISTADOS 

▪ Mapping the consequences 
of artificial light at night for 
intertidal ecosystems 
 

(GARRATT; JENKINS; DAVIES, 2019) 

➢ A intensidade e espectro da luz 
também influenciam na detecção e 
evitação de predadores 

➢ Influenciam a distribuição de espécies 
por meio da seleção de habitat 

➢ Relações tróficas guiadas pela 
disponibilidade de luz, como predação, 
são influenciadas  

➢ Reestrutura as comunidades 

➢ Alteração nos padrões de atividades 
espaciais e temporais de aves 
marinhas, tartarugas e peixes 

➢ O impacto é observado na perda e 

fragmentação de habitat e em efeitos 
diretos de alteração na demografia da 
população 

➢ Interferência no momento de 

reprodução, orientação, interrupção 
circadiana e migração 

➢ Diminuição da migração vertical e 
horizontal na coluna d’água  

▪ Artificial light at night alters 

trophic interactions of 
intertidal invertebrates 
 

(UNDERWOOD; DAVIES; QUEIRÓS, 2017) 
▪ Night-time lighting alters the 

composition of marine 
epifaunal communities 
 

(DAVIES et al., 2015) 

▪ Biologically important 
artifcial light at night on the 
seafloor 

 
(DAVIES et al., 2020) 

▪ Why artificial light at night 
should be a focus for global 
change research in the 21st 

century 
 

(DAVIES; SMYTH, 2018) 
▪ The biological impacts of artificial 

light at night: the research 
challenge 

 
(GASTON et al., 2015) 

▪ Worldwide increase in 
Artificial Light At Night around 
protected areas and within 
biodiversity hotspots 
 

(GUETTÉ et al., 2018) 
▪ Light at night: a new kind of 

environment pollution 

 
(TANG, 2013) 

▪ LIGHT POLLUTION AND THE 
IMPACTS ON BIODIVERSITY, 
SPECIES AND THEIR HABITATS 

 
(DEDA; ELBERTZHAGEN; KLUSSMANN, 2003) 

▪ Ecological light pollution 

 
(KIM et al., 2016) 
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As buscas de informação cientifica sobre os impactos da luz artifficial na biota marinha 

da costa brasileira mostraram que em maior parte a espécie mais estudada é a tartaruga-de-

pente, mas também  foi encontrado Chenolia Mydas e Dermochelys Coricacea. Na análise foi 

obtido como resposta a esse estressor que a tartaruga Etecmochelys Imbricata tem seu 

processo de reprodução impactado, a incidência luminosa influência em como as fêmeas 

escolhem as praias para desova e como retornam ao mar após a soltura dos ovos, além 

disso a saída dos filhotes do ninho e o caminho ao mar também é alterado. Tanto o retorno 

da fêmea quanto a do filhote ao mar é comprometida pelo execesso de luz, causando 

desorientação fazendo que caminhe mais na faixa de areia ou desorientando de como que 

esses filhotes demorem mais tempo para atingir maior segurança em águas profundas, 

impactos esses que os deixam expostos a desidratação e predação. Segundo a pesquisa da 

companhia de Eletricidade do Estado da Bahia intensidades de luz acima de 0 e menores que 

1 Lux sensibilizam a espécie Caretta Caretta desviando seu caminho em direção ao mar (SEMIN 

et al., 1992; BARGHINI; DE MEDEIROS, 2006; DA; LUMINOSA; AMBIENTE, 2014; GESTÃO; SUSTENTABILIDADE; 

DA, 2017) (COLMAN et al., 2020; CONTENTE et al., 2020; SARMIENTO-DEVIA; HARROD; PACHECO, 2015; COLMAN, 

2018; SIMÕES; DA SILVA; DE MELO MOURA, 2017; FERREIRA, 2018;(THUMS et al., 2016). 

Em segundo o organismo encotrado com mais estudos também que foram citadas na 

literatura como impactados pela iluminação mas sem estudos com espécies específicas são as 

aves marinhas que migram a noite, mas que espécies que tem como presas organismos 

bioluminecentes são mais impactados, entre outras espécies. Essas aves são desorientadas 

por essa poluição luminosa alterando as rotas de migração ou até fazendo com que essas 

aves circulem por longo periodo em torno das plataformas offshore e embarcações, atraídas 

por plataformas offshore de gás e petróleo e são mortas como consequência do aquecimento, 

colisões e por oléo acumulado ao redor da plataforma. Sobre outras espécies de aves não 

especificadas no artigo demonstra um aspecto do esfeito da luz artificial que é a maior facilidade 

de alimentação com a exposição de presa que não possuem fotosensibilidade (DA; LUMINOSA; 

AMBIENTE, 2014; CONTENTE et al., 2020; MONTEVECCHI, 2006; LISBOA, 2016). 

Em maior parte os artigos encontrados não  possuiam uma espécies de estudo onde 

tinham propósito de revisão sobre o tema, alguns citando assim possiveis organismos 

impactados e suas consequências com base em estudos Brasil a fora. Como o camarão-rosa 

que é atraído pela luz (GÓMEZ SOTO; HADRICH SILVA, 2017), ou o salmão, que vivem em 

rios e quando jovem migram para o mar e ao atingir maturidade retornam ao rio para desova, a 

luz artificial altera o comportamento migratório e dispersão aumentando  o risco de predação e 

recrutamento populacional. A mudança no padrão de movimento causada pela luz aumenta o 



22  

risco de mudanças nas relações tróficas ou mortalidade (MAYER-PINTO, 2021). 

Para além dos impactos encontrados em pesquisas brasileiras, foi visto que há 

modificação na composição da estrutura e riqueza de macroinvertebrados em costa arenosa 

nos ecossistemas intertidais (GARRATT; JENKINS; DAVIES, 2019), bem como mudanças 

comportamentais em invertebrados e alteração dos ciclos de subida e descida do plâncton 

afetando a alimentação de espécies que vivem próximo a costa ou até mesmo que algumas 

plantas não florescem se a duração da noite é mais curta que o período do dia, ao considerar 

locais em que a intensidade da luz ultrapassa demais os níveis de luz natural abre a discussão 

para os impactos causados. 

Espécies que dependem de outros ecossistemas como o morcego-pescador um animal 

piscívoro que além de evitar locais ativamente iluminados, tem suas presas mudando seu fluxo 

migratório ou se escondendo em regiões mais escuras por conta da luz (MAYER-PINTO, 2021). 

Os resultados demonstram que os impactos das luzes artificiais podem influenciar 

diversos aspectos da vida dos organismos dos mais simples ao mais complexos, seja esse um 

impacto direto ou não.  Alguns organismos precisam de condições extremamente específicas 

para que suas atividades de reprodução, repouso, alimentação e predação ocorra. Quando 

esses habitats são alterados devemos considerar a conectividade ecológica existente pois é 

com essa análise que é mensurado os impactos indiretos, espécies que sua presa que vive em 

outro habitat mudando seu comportamento ou espécies que possuem estágios de vida em 

diferentes habitats, como o salmão que seu consumo por humanos ou outros predadores pode 

diminuir por consequência da diminuição do recrutamento populacional. Impactos como os 

observados em espécies de tartaruga marinha que vivem na coluna d’água, mas depositam os 

ovos na faixa de areia, nos mostram que para a preservação dos organismos também devemos 

preservar seus habitats de vida ou habitats utilizados em atividades especificas.  

Os estudos encontrados, em grande maioria aqueles produzidos sobre a biota da costa 

brasileira que é o foco da revisão apresentavam muitas lacunas sobre o assunto, em maior 

parte, os artigos brasileiros eram focados nas espécies de tartarugas marinha que fazem sua 

desova no litoral brasileiro (Caretta Caretta,, Chelonia Mydas, Eretmochelys Embricata e 

Dermochelys Coricacea) e aves marinhas mas sem uma espécie objeto de estudo. Não foi 

encontrado estudos brasileiros acerca de diversos organismos como por exemplo as algas, 

plâncton, microrganismos ou outros habitats não arenosos como costões rochosos. Além disso 

os poucos estudos acerca do tema no Brasil, não possuem especificações importantes para 

melhor entendimento do estressor, como o tipo de iluminação, o comprimento de luz ou sua 

frequência. Houve a necessidade de utilização de literatura feita em outros países para 



23  

complementação das informações, visto que até mesmo as revisões brasileiras se apoiavam 

no conteúdo científico feito fora do Brasil. Mesmo que útil, se apoiar em artigos realizados em 

outros países nem sempre é o ideal já que se trata de ecossistemas não só com diferentes 

composições, mas também com diferentes condições físicas e biológicas. 

Em sua maioria os estudos realizados na costa brasileira, e Brasil a fora, pela própria 

dificuldade para parâmetros e análises das modificações dos organismos, apontam maior 

quantidade de impactos relacionados ao comportamento dos organismos e não diretamente 

em análises metabólicas. O que faz com que embora tenha o lado positivo da confiabilidade do 

resultado científico, ficamos também com uma limitada riqueza de informação sobre os 

impactos causados pela luz artificial. Além da própria necessidade de maior quantidade e 

profundidade de estudo relacionado a esse estressor, ficou claro também durante as pesquisas 

a pluralidade ainda encontrada sobre a definição de poluição luminosa ecológica dificultando a 

compreensão inicial sobre a poluição luminosa pois não se tem números e parâmetros também 

por conta das diferentes formas e equipamentos de medição. Todas essas dificuldades iniciais 

acerca do assunto e diversas lacunas sobre os impactos da luz artificial, dificultam outro passo 

importante para o cumprimento e regularização da iluminação menos agressiva ao ambiente, o 

entendimento público e comunitário para desenvolvimento da nossa legislação. 

É necessário o conhecimento através da produção científica para compreensão sobre 

os impactos que a luz artificial traz com o uso inadequado e desmedido. Entender como os 

diferentes níveis e tipos de iluminação impactam diferentes habitats através de interações 

multidisciplinar e interdisciplinar entre setores sociedade como ecológico, comercial, público, 

cultural entre outros é um passo importante para mitigar e alcançar soluções para esses 

estressor. É possível realizar mudanças sem anular a sensação de segurança pela sociedade, 

como diminuir a angulação da iluminação para melhor utilização da luz útil; iluminação com 

maior distanciamento de regiões em há espécie que depende do local para realizar atividades 

específicas; plataformas de gás, offshore e embarcações com outro tipo de iluminação que seja 

menos atrativo; sistemas de iluminação automáticos e inteligentes; entre outras possibilidades 

que serão aprimoradas com o investimento em produção científica. 

Para que medidas de mitigação sejam implementadas existe um tripé fundamental: a 

academia científica, produzindo conhecimento, a gestão pública, se baseando no conhecimento 

gerado para criação de leis e normas, e as agências fiscalizadoras, para que de fato se 

concretize as medidas. A carência de produção cientifica e a falta de medidas públicas estão 

relacionadas horizontalmente, ambas precisam caminhar juntas para que não falte investimento 

em ciência e nem conhecimento científico para medidas públicas serem elaboradas. Dentre 
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todos os artigos e pesquisas feitas foi encontrado apenas duas leis que citam sobre a poluição 

luminosa, a portaria nº11 (1995) Artigo 1º do IBAMA que é voltada a conservação das tartarugas 

marinhas, visto que a iluminação influência nos processos de desova e escolha das praias pelas 

fêmeas, dito isso esse artigo é citado em itens praias específicas que recebem desovas 

regularmente. A segunda lei é em implementação da ABNT que já vigora em alguns municípios 

de São Paulo, não tem relação alguma ao ambiente marinho, mas trata-se de instalação de 

luminárias que não possuem fluxo luminoso superior a 90º acima do nadir.  

A poluição luminosa como outros estressores não age isoladamente, há a combinação 

outros estressores antropogênicos causados pela urbanização maximizando as alterações nos 

ecossistemas. Diante do exposto desde a obtenção de dados até sua análise, é perceptivo 

como o Brasil é atrasado nas pesquisas considerado que em maior parte os artigos encontrados 

trata-se de revisões sobre o tema partindo de estudos de outros lugares do mundo e não da 

própria costa brasileira, tal atraso juntamente com o déficit de normas legislativas sobre a 

poluição causada por esse excesso de luz e nos traz reflexões para reter a devida atenção para 

a poluição luminosa. Ao final chagamos a reflexão de que, não é possível afirmar que em 

absoluto a gestão pública não tem interesse em realizar medidas preventivas e mitigadoras 

sobre a poluição luminosa, já que não há produção científica local, ao mesmo tempo em que 

não é possível definir que o descaso com investimento é completamente mau caráter, já que 

por vezes não se tem dimensão do problema e muito pouco comunicação da academia com a 

sociedade e gestão pública.  
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