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RESUMO  

O presente projeto cujo tema foi o estudo da poluição luminosa no Parque do 

Ibirapuera teve por objetivo identificar os pontos de poluição luminosa dentro do 

Parque. À metodologia adotada na elaboração da presente pesquisa foi um  estudo 

de campo. 

Entre os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento desta monografia 

citam-se: a existência de uma poluição luminosa dentro do Parque, inclusive 

alterando o ciclo natural das árvores, arbustos e animais noturnos que habitam o 

Parque do Ibirapuera e a falsa segurança que o sistema de iluminação do Parque 

proporciona aos frequentadores. 

Conclui-se que o sistema de iluminação do parque não oferece um conforto de 

segurança a todos os seus usuários e poder vir a interferir nos hábitos da fauna e da 

flora local. A poluição luminosa no parque não pode ser extinta, mas sim 

minimizada. 

 

 

Palavras-chave: Poluição. Poluição Luminosa. Impactos ambientais. Parque do 

Ibirapuera. 
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ABSTRATC 

This project, whose theme was the study of light pollution in Ibirapuera Park, has as 

goal identify the spots of light pollution in the park. The adopted methodology in this 

research was the study of case and field. 

Among the main results acquired in the development of this monograph are cited: the 

existence of light pollution in the park, including the changings in the natural cycle of 

trees, bushes and night animals that lives in the park, and the false security that the 

illumination system provides to attendants. 

In conclusion the illumination system does not provide security comfort to all its users 

and power come to interfere with the habits of the fauna and local flora. Light 

pollution in the park can not be extinguished, but minimized. 

 

 

Keywords : Pollution. Light Pollution. Environmental impacts. Ibirapuera Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 FIGURA 1 TRIPÉ DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .................  16 

 FIGURA 2 AÇÕES ANTRÓPICAS .............................................................  17 

 FIGURA 3 TIPOS DE FONTES PARA A POLUIÇÃO ATMOSFERICA .....  21 

 FIGURA 4 LIXÃO .......................................................................................  25 

 FIGURA 5 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................  36 

 FIGURA 6 ILUMINAÇÃO MAIS EFICIENTE ..............................................  37 

 FIGURA 7 TIPOS DE POLUIÇÃO LUMINOSA..........................................  40 

 FIGURA 8 PASSAROS EM WASHINGTON ..............................................  41 

 FIGURA 9 PARQUE DO IBIRAPUERA .....................................................  42 

 FIGURA 10 GAMBÁ-DE-ORELHA-VERMELHA ........................................  44 

 FIGURA 11 ESTRUTURA DO PARQUE DO IBIRAPUERA ......................  47 

 FIGURA 12 PERCURSO PARA AS FOTOGRAFIAS ................................  48 

 FIGURA 13 MODELO DE LUMINÁRIA DO PARQUE DO IBIRAPUERA ..  

  ...................................................................................................................  52 

 FIGURA 14 LUMINÁRIA MARQUISE ........................................................  53 

 FIGURA 15 ILUMINAÇÃO DE MONUMENTO ..........................................  54 

 FIGURA 16 ILUMINAÇÃO ATRAS DO PLANETÁRIO ..............................  54 

 FIGURA 17 LUMINÁRIAS NAS COPAS DAS ÁRVORES .........................  56 

 FIGURA 18 OFUSCAMENTO DAS LUMINÁRIAS ....................................  57 

 FIGURA 19 LUMINÁRIAS NA PISTA DE COOPER ..................................  58 



9 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 GRÁFICO 1 SEXO DOS INTREVISTADOS ..............................................  59 

 GRÁFICO 2 FAIXA ETÁRIA ......................................................................  59 

 GRÁFICO 3 CONHECEM POLUIÇÃO LUMINOSA ...................................  60 

 GRÁFICO 4 FRENQUENTADOR DO PARQUE ........................................  61 

 GRÁFICO 5 SENTE SEGURANÇA ...........................................................  63 

 GRÁFICO 6 ANIMAIS DURANTE A NOITE ..............................................  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 QUADRO 1 CAUSAS DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS ..........................  19 

 QUADRO 2 ESPÉCIES DE AVES NO PARQUE DO IBIRAPUERA .........  43  

 QUADRO 3 ÁRVORES DO PARQUE DO IBIRAPUERA ..........................  45 

 QUADRO 4 ESTRUTURA PARQUE DO IBIRAPUERA ............................  46 

 QUADRO 5 PERGUNTAS E RESPOSTAS ...............................................  50 

 QUADRO 6 PRINCIPAIS RESPOSTAS ....................................................  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 TABELA 1 HORÁRIO DOS FREQUENTADORES .................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO ...........................................................................................  14 

 1. PROBLEMAS AMBIENTAIS ........................... ......................................  15 

 1.1 Conceito ...............................................................................................  15 

 1.2 Principais causas dos problemas ambientais ......................................  17 

 2. POLUIÇÃO ....................................... .....................................................  27 

 2.1 Conceito ...............................................................................................  27 

 2.2 Tipos de poluição .................................................................................  28 

 2.2.1 Poluição da água ..............................................................................  28 

 2.2.2 Poluição atmosférica .........................................................................  29 

 2.2.3 Poluição odorífera .............................................................................  30 

 2.2.4 Poluição do solo ................................................................................  30 

 2.2.5 Poluição sonora ................................................................................  31 

 2.2.6 Poluição visual ..................................................................................  31 

 2.2.7 Poluição luminosa .............................................................................  32 

 3. POLUIÇÃO LUMINOSA .............................. ..........................................  33 

 3.1 Conceito ...............................................................................................  33 

 3.2 Impactos negativos da poluição luminosa............................................  34 

 3.2.1 Ambientais ........................................................................................  35 



13 

 

 

 

 3.2.2 Econômicos ......................................................................................  36 

 3.2.3 Saúde humana ..................................................................................  38 

 3.2.4 Científico ...........................................................................................  38 

 3.3 Tipos ....................................................................................................  39 

 4. ESTUDO DE CAMPO, MATERIAIS E MÉTODOS ........... .....................  42 

 4.1 Estudo de campo .................................................................................  42 

 4.2 Materiais e métodos .............................................................................  48 

 5. RESULTADOS, ANÁLISE, DISCUSSÃO E PROPOSTA ...... ...............  52 

 5.1 Fotografias ...........................................................................................  52 

 5.2 Questionário .........................................................................................  58 

 5.3 Proposta...............................................................................................  66 

 CONCLUSÃO ........................................ ....................................................  67 

 REFERÊNCIA ............................................................................................  68 

 APÊNCICE ................................................................................................  72 

  

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto cujo tema é a poluição luminosa no Parque do Ibirapuera teve por 

objeto de estudo a poluição luminosa.  

O referido objeto encontra-se delimitado geograficamente no Parque do Ibirapuera, 

situado na cidade de São Paulo - SP e temporalmente abrange o período de 

fevereiro de 2015 a maio de 2015. 

Entre os principais motivos que justificaram a elaboração desta pesquisa citam-se: 

impactos ambientais, sociais e econômicos; impactos na saúde humana; gastos 

indevidos de verbas públicas; uso incorreto da energia e a possível crise energética; 

a falta de lâmpadas mais eficientes e ofuscamento visual. 

O trabalho em questão é relevante devido aos impactos a sustentabilidade. 

Objetivou-se com a pesquisa acadêmica indicar pontos de poluição luminosa no 

Parque do Ibirapuera. 

Para que a pesquisa pudesse ser realizada, problematizou-se como a poluição 

luminosa afeta o Parque do Ibirapuera? Como solução para a problematização 

estabelecida adotou-se como hipótese interferência na fauna e na flora.  

Estudo de campo foi a metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho.  

Artigos técnicos, teses, dissertações de mestrado, monografias (TCC), livros, 

pesquisa de campo, normas técnicas, leis, decretos, observações de campo, 

fotografias e mapas foram os principais instrumentos de pesquisa utilizados. 

A pesquisa encontra-se dividida em cinco seções. 

A primeira seção traz tema genérico de problemas ambientais. A segunda seção 

abordou o tema de poluição, já a terceira tratou sobre a poluição luminosa 

propriamente dita. 

No quarto encontram-se explanados os materiais e métodos, tanto quanto o estudo 

de campo e no quinto e último os resultados, analise discussão e proposta. 
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1. PROBLEMAS AMBIENTAIS  

 

Para começar a tratar do tema de problemas ambientais é necessário primeiramente 

que sejam definidos os conceitos, suas principais causas e sua tipologia.  Os 

problemas ambientais deriva-se de uma ação humana contra o meio ambiente, ação 

essa que poderá a vir a causar uma perturbação ambiental, de natureza química, 

física, social, entre outras. 

 

1.1 Conceito 

 

O meio ambiente possuí um ciclo com mudanças naturais, mas as ações antrópicas 

como o uso de combustível fóssil, uso incorreto do solo e da água, disposição 

incorreta de resíduos e rejeitos, lançamento de materiais tóxicos para a atmosfera e 

outros estão causando distúrbios e alterações na biosfera (camada ideal que forma 

ao redor da crosta terrestre onde vivo o conjunto dos seres vivos), estão acelerando 

essas mudanças. Os problemas ambientais estão largamente associados com o uso 

que o ser humano faz com os recursos naturais terrestres.  

Problema ambiental pode ser toda e qualquer causa que gere um desequilíbrio na 

natureza, para melhor exemplificar suas interferências foi adotada três visões 

seguindo o tripé da sustentabilidade. 

 

a) Visão ambiental 

 

A inércia e a falta de mudança qualitativa no enfrentamento dos problemas 

ambientais têm comprometido a qualidade ambiental. (JACOBI, 2005) 
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b) Visão social 

 

“Os problemas ambientais são eminentemente sociais, gerados e 
atravessados por um conjunto de processos social conforme citado por Leff, 
(2000 apud FREITAS, 2003) e, como tais, só vieram à tona porque, como 
ambientes criados, não se encontram alheio à vida social humana, mas são 
completamente penetrados e reordenados por ela, confundindo atualmente 
o que é “natural” com o que é “social” (GIDDENS, 1990; BECK, 1997 apud 
FREITAS,2003).” 
 

 

c) Visão econômica 

 

“Os problemas de meio ambiente estão largamente associados a falhas do 
sistema de mercado. A maioria dos economistas tende a enxergar os 
problemas ambientais como meros defeitos na alocação de recursos, que 
poderiam ser corrigidos através de taxações especificas.” (MORAES, 2004) 
 
 

Com esses conceitos pode-se compreender que os problemas ambientais estão 

associados as três vértices do desenvolvimento sustentável: a visão ambiental, 

social e a econômica, podendo-se observar que os problemas ambientais acabam 

se tornando sociais e econômicos também. Como pode ressaltar na Figura 1 todas 

esses vértices estão interligados, onde cada um deles irá interferir nos dois outros. 

 

FIGURA 1 – TRIPÉ DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Fonte: FAMELI, 2015. 
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Na Figura 1 pode-se observar como os vértices estão interligados com o 

desenvolvimento ambiental. Para que se chegue a um equilíbrio de desenvolvimento 

sustentável é necessário trabalhar em três âmbitos o ambiental, social e econômico.  

 

Então os problemas ambientais são causados por todo um ciclo de desequilíbrio 

natural e consequências da ação do ser humano na natureza. Causando problemas 

que não só atrapalham no meio ambiente, mas também nos âmbito social e 

econômico.  

 

1.2 Principais causas dos problemas ambientais  

 

As principais causas dos problemas ambientais têm sido relacionadas com o 

crescimento populacional desordenado, o uso excessivo de recursos naturais e a 

desenvolvimentodesenfreado da humanidade. “As consequências naturais do 

hiperconsumismo1 e devastação dos recursos naturais têm se traduzido no 

aparecimento de uma série de desequilíbrios no meio ambiente” (TORRES, 1997). 

 

FIGURA 2 – AÇÕES ANTRÓPICAS 

 

Adaptado de FEIS.UNESP 2014 

                                                      
1Hiperconsumismo -  Consumo excessivo.  
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A Figura 2 representa um grupo de processos humanos causadores de problemas 

ambientais, dentre elas a poluição atmosférica, poluição das águas e do solo. O 

esquema representado na figura ressalva principalmente a poluição das águas, 

como é possível observar pelo fluxograma. 

 

Os problemas ambientais não vieram somente da evolução humana, porém essa 

evolução agride o meio ambiente e intensifica os problemas. 

 

“O modelo de produção introduzido pela Revolução Industrial, baseado no 
uso intensivo de energia fóssil, na superexploração dos recursos naturais e 
no uso do ar, água e solo como depósito de dejetos, é apontado como a 
principal causa da degradação ambiental atual. Os problemas ambientais 
não passaram a existir somente após a Revolução Industrial. É inegável, 
porém, que os impactos da ação dos seres humanos se ampliaram 
violentamente com o desenvolvimento tecnológico e com o aumento da 
população mundial provocados por essa Revolução.” (ESPINOSA, 1993 
apud MARCATTO, 2002) 

 

Com a implantação do capitalismo como modelo de sociedade, a extração e 

exploração de recursos naturais aumentaram para suprir a produção das novas 

indústrias e seus maquinários e a demanda de consumo mundial. 

 

O quadro 1 é formado por duas colunas, sendo que na primeira encontram-se 

relacionados os possíveis problemas ambientais como perda de biodiversidades, 

crescimento populacional, poluição, redução da camada de ozônio, degradação do 

solo, desmatamento florestal e disposição de resíduos, já na segunda, estão 

associados as suas respectivas causas. 
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QUADRO 1 – CAUSAS DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

Adaptado de TORRES, 1997. 

 

O Quadro 1 apresentou alguns dos problemas ambientais e trouxe as suas 

principais causas. Agora os problemas citados serão abordados um a um. 

 

 

 

 

PROBLEMAS AMBIENTAIS CAUSAS 

Perda da biodiversidade Tráfico de animais em extinção 

Destruição das florestas 

Crescimento populacional Deficiência nos sistemas médico e de educação 

Poluição atmosférica Emissão de gases tóxicos, principalmente por 
transportes e processos industriais.  

Redução da camada de ozônio Liberação de aerossóis na atmosfera 

Poluição das águas Emissão de resíduos domésticos e industriais 

Carência de água potável Sobre consumo doméstico e industrial  

Contaminação de lagos e rios 

Degradação dos solos  Práticas de agricultura intensiva 

Destruição florestal 

Chuva ácida 

Desmatamento florestal Retirada de árvores pela indústria madeireira 

Queima de floresta para fins agrícolas 

 

Disposição de Resíduos  Sobre consumo material 

Aceleração industrial 
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a) Perda da biodiversidade 

A perda de biodiversidade é um problema sério para o futuro, pois com todo o 

desmatamento atual e a perda de espécies que não foram catalogadas.  

“[...] cerca de 75% da diversidade genética de culturas agrícolas foi perdida 
no último século. Um dos fatores responsáveis por isso foi o cultivo, por 
agricultores de todo o mundo, de variedades geneticamente uniformes e de 
alto rendimento e o abandono de muitas variedades locais. “Existem 30 mil 
espécies de plantas, mas apenas 30 culturas são responsáveis por fornecer 
95% da energia fornecida pelos alimentos consumidos pelos seres 
humanos; a maior parte delas (60%) se resume a arroz, trigo, milho, milheto 
e sorgo” (HAMID 2013, apud ALISSON 2013) 

A natureza funciona como um ciclo, quando se retira algo ela se reconstitui. Porém 

para que isso ocorra à natureza leva seu tempo próprio e com as retiradas 

extravagante para suprir as necessidades do desenvolvimento humano várias 

espécies tendem a desaparecer e muitas nem serem descobertas antes disso. 

 

b) Crescimento populacional 

 

O crescimento populacional começa a se tornar um problema ambiental quando este 

excede a capacidade do local, agregando no uso do solo e uso intensificado dos 

recursos naturais local. 

"O rápido crescimento populacional em países com elevadas taxas de 
natalidade pode trazer uma série de desafios", escrevem os pesquisadores. 
Esse fenômeno pode causar impactos ambientais, nas condições de 
trabalho e contribuir para o aumento da pobreza, da taxa de mortalidade 
materna e infantil, além da criminalidade.” (DW, 2014) 

O grande número de pessoas no globo se tornou um problema social e também 

ambiental, com uma demanda maior e acelerada de recursos naturais, aumentando 

a produção e extração destes. 
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c) Poluição atmosférica 

Os problemas respiratórios como rinite, bronquite, pneumonia e asma estão em 

parte associados com a poluição atmosférica das cidades, causada pela emissão de 

contaminantes pelas fontes fixas (chaminés de indústrias e comércios) e móveis 

(meios de transporte). 

FIGURA 3 – TIPOS DE FONTES PARA A POLUIÇÃO ATMOSFER ICA 

 

Fonte: REVISTACULTURACIDADANIA, 2012. 

A Figura 3 representa os tipos de fontes que vem a produzir a poluição atmosférica, 

sendo elas divididas em móvel, estacionária (ou fixa) e natural. Na imagem é 

possível diferir quais são os poluentes primários que são os emitidos diretamente 

das fontes e os poluentes secundários são produzido com as reações dos poluentes 

já emitidos com outros componentes da atmosfera.  
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Segundo a resolução CONAMA 003/90 poluentes atmosféricos podem ser definidos 

como: 

Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou 
energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 
características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou 
possam tornar o ar: 

I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;  

II - inconveniente ao bem-estar público; 

III - danoso aos materiais, à fauna e flora. 

 

Poluentes atmosféricos estão na maioria dos processos de transformação industrial. 

Podendo-se ser chamados de poluentes os que sejam ofensivos à saúde humana e 

a fauna e flora. 

 

d) Redução da camada de ozônio 

A redução da camada de ozônio influencia no aquecimento global, nas mudanças 

climáticas e na intensificação do efeito estufa. 

“O ozônio desempenha um papel fundamental nos processos fotoquímicos 
da atmosfera e está intimamente envolvido nas químicas dos poluentes do 
ar de alta altitude, como fluorcarbonetos. Sua forte absorção de radiação de 
comprimentos de onda inferior a cerca de 300 nm proporciona um escudo 
para a radiação ultravioleta biologicamente nociva do Sol, e é sob a 
proteção desse escudo que a maioria das criaturas vivas evoluíram. 
Quaisquer alterações em longo prazo das concentrações de ozônio por 
causas naturais ou o aumento da poluição seria de grande importância para 
a biosfera e à física e à química da atmosfera.”  (NOAA, 2014) 

A camada de ozônio é a protetora da Terra contra a radiação solar, filtrando as 

ondas eletromagnéticas de menores frequências. É ela quem mantem as condições 

para a vida na Terra e a destruição desta pode ocasionar em alterações no sistema 

bioquímico e físico do globo terrestre.  
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e) Poluição das águas 

 

As atividades e o desenvolvimento humano tem como consequência a poluição das 

águas pelo uso intensivo de agrotóxicos e efluentes domésticos e industriais.  

“A água é um recurso fundamental para a subsistência de todas as formas 
de vida no planeta. Esse recurso indispensável vem sofrendo grande 
pressão em várias partes do mundo, que deverá aumentar em função do 
crescimento da população e do aumento da produção agrícola e industrial.” 
(FURRIELA, 2014) 

O aumento da demografia mundial implica em um uso constante de água potável, 

sendo este uso para irrigação agrícola, produção industrial, pecuária ou para o 

próprio consumo humano. 

 

f) Carência de água potável 

 

A carência de água é um problema ambiental, social e econômico. Problemas que 

se intensifica em áreas desprovidas geologicamente de água potável. 

A escassez de água no mundo é agravada em virtude a desigualdade social 
e da falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. De acordo 
com os números apresentados pela ONU – Organização das Nações 
Unidas – fica claro que controlar o uso da água significa deter poder. 
(CETESB, 2014) 

Com o uso intensivo de água e falta de tratamentos corretos para esta, além da 

poluição ocasiona o seu não aproveitamento para o consumo humano. Existem 

locais que já se encontram geograficamente carentes de água e só recursos 

financeiros, para que se utilizem tecnologias, podem suprir essas carências.  

 

g) Degradação dos solos 

O solo possui uma degradabilidade natural, mas a interferência humana acaba por 

impulsionar sua degradação.  
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O solo está sujeito a diversos processos de degradação. Alguns destes 
processos estão estreitamente ligados à agricultura: trata-se da erosão pela 
água, os ventos e a mobilização dos solos; da compactação; da perda de 
carbono orgânico e de biodiversidade dos solos; da salinização e 
sodificação; da contaminação dos solos por metais pesados, pesticidas, 
nitratos e fosfatos. (EUSOILS, 2009) 

O uso intensivo do solo traz o seu desgaste, retirando a camada fértil e deixando 

exposto um solo estéreo que não possui a mesma quantidade de nutrientes. A 

agricultura é um dos principais processos que proporcionam esse desgaste do solo, 

retirando seus nutrientes e contaminando-o com pesticidas e agrotóxicos.   

 

h) Desmatamento florestal  

 

O desmatamento florestal ocorre para a extração de recursos e também para a 

expansão urbana das cidades. 

Com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidade de 
usufruir os benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas 
oferecem. Isso se traduz em mais pobreza e, em alguns casos, essas 
pessoas podem ter necessidade de se mudar de lugar e procurar outras 
áreas para garantir seu sustento. (WWF 2014) 

São as florestas que regulam o clima local e entre outros benefícios naturais o 

desmatamento florestal além de estar ligado com a perda de biodiversidade também 

traz como consequência a perda de renda para morados e trabalhadores que 

dependem dela como sustento. 

 

i) Disposição de resíduos  

O problema de disposição de resíduos é um problema mundial, por vezes são eles 

que vêm a trazer a poluição do solo e da água. 

“O aumento alarmante da quantidade e dos diferentes tipos de resíduos 
sólidos produzidos nas últimas décadas, tornou-se uma das grandes 
preocupações da comunidade internacional nos últimos anos, em função 
dos danos ambientais produzidos pela inadequada disposição dos mesmos 
e do empobrecimento dos recursos naturais.” (CALDAS, 2007) 
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Encontrar o melhor modo de descarte para um resíduo não é fácil, esse problema 

que afeta mundialmente. O consumo atual gera resíduo demasiado e não são todos 

os países que possuem infraestrutura para que seu descarte seja feito de forma 

adequada e assim trazendo danos ambientais para a região local e regional.  

 

FIGURA 4 - LIXÃO  

 

Fonte: G1.GLOBO, 2012. 

A Figura 4 traz a imagem do lixão em Mongaguá, nela pode-se observar a presença 

de animais que podem ser vetores de diversas doenças e catadores expostos às 

condições precárias do trabalho.  

Os problemas ambientais estão relacionados entre si, tendo como fonte principal o 

crescimento populacional desordenado e que a partir disso ocorrem os demais como 

a exigência da disponibilidade de água potável, o aumento no uso de recursos 

naturais, uma geração de resíduos elevada e poluições em geral. Porém como no 

caso da escassez de água não é apenas o crescimento populacional que ocasiona, 

mas também problemas geológicos e geofísicos. 
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A primeira seção tratou dos principais problemas ambientais, suas causas e 

consequências. Na segunda seção será abordado o tema poluição como um todo, 

focando naquelas que são causadas pela atividade humana.  
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2.  POLUIÇÃO  

A parte de toda poluição provém das emissões industriais, dos veículos e do 

crescimento populacional, vinculados ambos com o consumismo e problemas 

ambientais. 

2.1 Conceito  

A poluição é qualquer alteração na qualidade natural do meio ambiente, podendo ser 

física, química ou biológica e causada por efeitos naturais ou pela ação humana. 

Neste trabalho serão abordadas somente as que são causadas pela ação humana.  

Foram escolhidos três conceitos que melhor representassem o tema de poluição. 

 

 a) Segundo a Politica Nacional do Meio Ambiente referendada pela da Lei 

  nº 6.938/81, em seu artigo terceiro, inciso III trata a poluição como 

  sendo:  

A degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que direta 
ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) afetem desfavoravelmente a biota;  

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos. 

 

b)  Na Lei Estadual nº 997, São Paulo 31 de maio de 1976. Dispõe sobre 

o controle da Poluição do Meio Ambiente Art. 2º cuja seguinte definição 

é:  
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Considera-se poluição do meio-ambiente a presença, o lançamento ou a 
liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria 
ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com 
características em desacordo com as que forem estabelecidas em 
decorência desta Lei, ou que r tornem ou possam tornar as águas, o ar ou 
solo:  

I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;  

II - inconvenientes ao bem estar público;  

III - danosos aos materiais, à fauna e à flora; 

IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 
normais da comunidade. 

 

 c) Já conforme Daniel Perdigão Nass, 2002: 

“Poluição é uma alteração ecológica, ou seja, uma alteração na relação 
entre os seres vivos, provocada pelo ser humano, que prejudique, direta ou 
indiretamente, nossa vida ou nosso bem-estar, como danos aos recursos 
naturais como a água e o solo e impedimentos a atividades econômicas 
como a pesca e a agricultura.” 

 

A poluição ela pode ser causada de formas naturais ou antrópicas, sendo que essas 

ações podem acarretar em uma alteração da estrutura física, química e/ou biologia 

de determinado local ou região. Essas mudanças algumas vezes podem ser 

benignas para a humanidade, mas ainda assim são enquadradas como poluição. 

 

2.2 Tipos de poluição  

Este trabalho abordou seis tipos de poluição, focando naquela que é causada pela 

ação do homem na natureza sendo eles poluição da água; poluição atmosférica; 

poluição odorífera; poluição do solo; poluição sonora e poluição visual.  

2.2.1 Poluição da água  

A água um bem precioso, sua poluição não afeta apenas os seres humanos, mas 

toda a biosfera. Animais, plantas, anfíbios e peixes, todos precisam de água para 

sobreviver. A contaminação da água se dá, principalmente pela falta de saneamento 

básico, despejando esgoto sem tratamento em rios e córregos e lixiviações. 
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“A poluição da água indica que um ou mais de seus usos foram 
prejudicados, podendo atingir o homem de forma direta, pois ela é usada 
por este para ser bebida, para tomar banho, para lavar roupas e utensílios 
e, principalmente, para sua alimentação e dos animais domésticos. Além 
disso, abastece nossas cidades, sendo também utilizada nas indústrias e na 
irrigação de plantações. Por isso, a água deve ter aspecto limpo, pureza de 
gosto e estar isenta de microorganismos patogênicos, o que é conseguido 
através do seu tratamento, desde da retirada dos rios até a chegada nas 
residências urbanas ou rurais.” (ZAMPIERON;VIEIRA, 2014) 

 

A existência de água em estado líquido foi um diferencial para a existência de vida 

na Terra. Porém o uso intensivo da água causou um distúrbio em seu ciclo. Água é 

um recurso próximo a todos, já que o ser humano depende dela para suas principais 

atividades, afora o consumo próprio.  

 

2.2.2 Poluição atmosférica 

A poluição atmosférica é uma das que mais afeta os seres vivos, podendo causar 

intoxicações pelo excesso de poluentes e indiretamente causando a poluição da 

água e do solo.  

Considera-se poluente qualquer substância presente no ar e que, pela sua 
concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, 
causando inconveniente ao bem estar público, danos aos materiais, à fauna 
e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 
atividades normais da comunidade. O nível de poluição atmosférica é 
medido pela quantidade de substâncias poluentes presentes no ar. 
(CETESB 2014) 

 

Poluentes atmosféricos é o termo designado às substâncias presentes na atmosfera 

que sua concentração passa vir a ser nociva tóxica ou ofensiva à saúde humano e 

fauna e flora.   
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2.2.3 Poluição Odorífera 

A poluição odorífera é aquela causada por processos que exalam odores 

desagradáveis à espécie humana, esse cheiro pode causar também problemas 

como náuseas e dores de cabeça constante. 

“A poluição odorífera (emissão de substâncias que causam mau cheiro ou 
odor fétido no ar, incomodando a população vizinha) pode ser auferida pelo 
senso olfativo do fiscal da cetesb, principalmente se o cheiro insuportável 
extrapola os limites da propriedade industrial.” (JUSBRASIL ,2008)  

 

É considerada como poluição odorífera a emissão de substâncias que possam vir a 

causar um odor fétido no ar. 

 

2.2.4 Poluição do solo  

A poluição do solo também é causada pela intensa atividade humana, pela 

ineficiência de tratamento de resíduos e também indiretamente pela poluição do solo 

e ar. 

O solo atua freqüentemente como um "filtro", tendo a capacidade de 
depuração e imobilizando grande parte das impurezas nele depositadas. No 
entanto, essa capacidade é limitada, podendo ocorrer alteração da 
qualidade do solo, devido ao efeito cumulativo da deposição de poluentes 
atmosféricos, aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes e disposição 
de resíduos sólidos industriais, urbanos, materiais tóxicos e radioativos. 
(CETESB, 2014) 

 

Devido ao uso intensivo do solo, que serve como um filtro para os lençóis freáticos e 

as camadas mais internas da crosta acaba por pressionar as suas qualidades 

naturais com o uso de agrotóxicos e disposição incorreta de rejeitos que o solo 

acaba por perder sua qualidade de filtrar os componentes tóxicos. 
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2.2.5 Poluição Sonora 

O excesso de barulho também é uma forma de poluição. As grandes metrópoles são 

as que mais sofrem com esse tipo de poluição o barulho do transito e dos 

automóveis, das casas de shows e até mesmo de indústrias são os maiores 

causadores desse tipo de poluição. 

A poluição sonora é o mal que atinge os habitantes das cidades, constituída 
em ruído capaz de produzir incômodo ao bem-estar ou malefícios à saúde, 
cujo agravamento merece hoje atenção especial dos profissionais do direito.  
A poluição sonora é simplesmente aquela provocada pelo elevado nível de 
ruídos em determinado local. (MACHADO, 2014) 

 

A poluição sonora é um tipo de poluição mais acentuada nas cidades urbanas do 

que nas rurais é causada pelo ruído incomodo e que esses podem vir a causar 

problemas de saúde na população.  

 

2.2.6 Poluição visual 

Causada pelo excesso de informação visual, como placas e outdoors, também é um 

problema mais incidente nas grandes metrópoles onde pode encontrar  cartazes, 

panfletos, propagandas e outros a cada esquina.  

“Ao se tratar de poluição, dificilmente as pessoas se recordam da poluição 
visual. Entende-se como poluição visual em áreas urbanas a proliferação 
indiscriminada de “outdoors”, cartazes, formas diversas de propaganda e 
outros fatores que causem prejuízos estéticos à paisagem urbana local. [...] 
Juntamente com a poluição sonora, a poluição visual causa graves males à 
saúde, agredindo a sensibilidade humana, influenciando a mente, afetando 
mais psicologicamente do que fisicamente.”(FRANÇA JUNIOR, 2014) 

 

A poluição visual é aquela que causa prejuízos estéticos e paisagísticos ao local, 

alterando a sua característica original. Esse tipo de poluição pode trazer riscos a 

saúde humana influenciando psicologicamente. 
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2.2.7 Poluição Luminosa 

A poluição luminosa é aquela causada por fonte luminosa mal direcionada ou 

excessiva. 

“A poluição luminosa é causada de diversas formas, como através de grandes 

anúncios publicitários, luzes externas nos edifícios, entre outros, mas a principal 

fonte desta poluição reside na iluminação pública.” (FARIA, 2015) 

A principal fonte de poluição luminosa é a iluminação publica, porém existem outras 

formas de iluminação que podem vir a se tornar uma poluição luminosa. 

 

Nesta seção foram abordados os tipos de poluição focando naquela que é causada 

essencialmente pela ação humana na Terra e suas respectivas complicações para a 

biosfera, no próximo capitulo irá tratar sobre a poluição luminosa propriamente dita. 
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3. POLUIÇÃO LUMINOSA  

 

Esta seção irá tratar da poluição luminosa propriamente dita, trazendo seus 

conceitos, fontes, impactos, causas e tipos.  

“A poluição luminosa é qualquer efeito prejudicial causado ao meio ambiente pelo 

excesso ou má utilização de luz artificial.” (ATULIM 2014). 

Como poluição luminosa, pode-se entender que é qualquer mau direcionamento de 

luz que vem a prejudicar o meio ambiente. 

 

3.1 Conceito 

No Brasil ainda não há a existência de leis federais para o controle da poluição 

luminosa, porém existem estudos sobre ela em todo o globo terrestre. Como 

medidas de conceito, foram adotadas três referências.  

 

 a)  No artigo publicado pela AMDA (Associação Mineira de Defesa do 

Ambiente), intitulado “O Impacto ambiental da poluição luminosa” é definida como: 

“Poluição luminosa significa alterar o padrão natural claro escuro ambiental, 

resultado de milhares de fontes de luz em adensamentos humanos.” (CAIRES. 

COELHO. FERNANDES, 2014) 

 

 b) CINZANO et al., 2000 apud GARGAGLIONO, 2007: 

Nas últimas décadas tem ocorrido um aumento crescente do brilho no céu 
noturno em praticamente todos os países. Este aumento da luminosidade 
do céu noturno é um dos efeitos mais notáveis da poluição luminosa, que 
pode ser definida como uma alteração nos níveis naturais de luz no 
ambiente externo devido à iluminação artificial (CINZANO et al., 2000 apud 
GARGAGLIONO, 2007)  
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c) E para a instituição Globe at Night, 2014: 

 

A poluição luminosa é a luz excessiva, mal direcionada ou obstrutiva 
(geralmente externa). Muita poluição luminosa tem sérias consequências: 
ofusca a luz das estrelas, interfere nas pesquisas astronômicas, perturba 
ecossistemas, tem efeitos adversos na saúde e desperdiça energia. 
(GLOBE AT NIGHT, 2014) 

 

A poluição luminosa é o má utilização de iluminação, sendo essa pública ou não. Ela 

pode provocar diversos impactos podendo ser eles ambientais, econômicos, saúde 

humana e científicos. 

 

3.2 Impactos negativos da poluição luminosa 

 

A poluição luminosa, como qualquer poluição ocasiona impactos na biosfera 

podendo ser eles ambientais, econômicos, na saúde humana e científicos.  

Na apostila sobre a poluição luminosa do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA 

2014) relata a seguinte introdução “O que talvez você não saiba é que a poluição 

luminosa tem sérias consequências ambientais, afeta a nossa saúde e constitui um 

prejuízo econômico significativo para todos os cidadãos”. 

Para tratar do assunto de impactos foi escolhida como base Norma Brasileira NBR 

ISO 14.001, 2014, que apresenta a classificação de aspecto e impacto como: 

 

3.6 aspecto ambiental elemento das atividades ou produtos ou serviços de 

uma organização (3.16) que pode interagir com o meio ambiente (3.5)  

NOTA Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um 

impacto ambiental (3.7) significativo.  



35 

 

 

 

3.7 impacto ambiental qualquer modificação do meio ambiente (3.5), 

adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos 

ambientais (3.6) da organização (3.16) 

Então é possível entender que impacto ambiental é uma modificação ao meio 

ambiente e esse impacto pode ser positivo ou negativo. Para o trabalho será 

adotada a definição de impacto ambiental da ISO 14.001:2014 para todos os 

impactos provocados pela poluição luminosa, serão considerados como impacto 

aquilo que pode vir a alterar o meio em que vivemos.  

 

3.2.1 Ambientais 

O ciclo diurno/noturno é essencial para o bem estar da fauna e flora terrestre. O 

excesso de luminosidade atrapalha na orientação de animais noturnos e estimulam 

a reação de fotossíntese das plantas. 

Vários processos naturais só ocorrem durante a noite ou na escuridão. 
Tendo como exemplos o repouso, reparação, navegação celestial, predação 
ou recarga dos sistemas. Por esta razão, a escuridão é de igual importância 
do dia e ela é indispensável para saúde e funcionamento do organismo e 
dos ecossistemas. (DEDA et al., 2014) 

 

Todos os seres vivos peixes, aves, mamíferos, insetos e até mesmo as plantas 

estão adaptados a uma rotina de dia e noite. 
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FIGURA 5 – IMPACTO AMBIENTAL 

 

Fonte: Mosher, 2011 

A Figura 5 demonstra tartarugas filhotes acompanhando a luz de uma lanterna, 

quando elas saem dos ovos se guiam por ambientes escuros para chegarem ao 

oceano. Com a iluminação nas orlas das praias os filhotes ficam desorientados.  

 

3.2.2 Econômicos 

Para que uma luminária seja acessa, primeiramente precisa-se gerar energia e a 

forma de produção dessa energia pode gerar algum impacto.  

 

A auréola luminosa que coroa uma cidade durante a noite é parte intrínseca 
de sua presença física e do funcionamento que a caracteriza à noite. A 
dispersão da luz na atmosfera urbana e a existência de fachos luminosos 
sem controle podem converter-se num fator de desconforto para seus 
habitantes. O aumento que geram na intrusão da iluminação do espaço 
exterior no âmbito privado faz maiores os efeitos negativos no bem-estar, 
descanso e privacidade nas habitações e edifícios. É também energia 
desperdiçada ao iluminar lugares não desejados. Estima-se que, pelo 
menos, 20% da luz emitida por uma instalação de iluminação pública onde 
não se controle a poluição luminosa é desperdiçada. 
(KIRSCHBAUN,2006:17 apud  WIAZOWSKI 2013) 
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Toda luminária mal direcionada além de provocar a poluição luminosa ocasiona um 

desperdício de energia que poderia ser evitada e perdida. 

A iluminação pública é uma das maiores causadoras da poluição luminosa, 

caracterizada pela iluminação excessiva ou mal direcionada provocada também por 

fontes como anúncios publicitários e luzes externas de edifícios. Esse gasto com a 

energia que será dispersada poderia ser reutilizado em outros âmbitos necessários 

para a população.  

 

FIGURA 6 – ILUMINAÇÃO MAIS EFICIENTE 

 

Fonte: Globe at night, 2015. 

A Figura 6 representa uma cidade de Monte Pátria no Chile onde foi trocado o 

sistema de iluminação antigo (foto esquerda) por outro mais eficiente (foto direita), 

como é possível notar não ocorre o dispersamento de luz para o céu e o 

ofuscamento das ruas diminui.  
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3.2.3 Saúde Humana 

Assim como animais e plantas o ser humano também possui um ciclo que pode ser 

alterado pela poluição luminosa.  

“O clico de 24 horas dia e noite é conhecido como o ciclo cardíaco, que 
afeta processos psicológicos em diversos organismos. Esses processos 
incluem padrões de ondas cerebrais, produção de hormônio, regulação das 
células e outras atividades biológicas. A disposição do ciclo cardíaco esta 
ligada com distúrbios médicos em humanos, incluindo depressão, insônia, 
distúrbios vasculares e câncer... “Assim uma interrupção no ciclo cardíaco 
pode causar diversos problemas na saúde humana” (CHEPESIUK apud 
SASSONE-CORSI, 2009). 

 

Assim como todos os seres vivos o ser-humano também precisa da relação do 

diurno/noturno, a alteração ou a falta dessas sensações podem afetar os processos 

psicológicos como a produção de hormônio, padrões de ondas cerebrais e a 

regulação das células.  

 

3.2.4 Cientifico 

Os impactos científicos da poluição luminosa afetam em maioria na astronomia com 

o ofuscamento do céu e na biologia com o afugentamento de espécies devido as 

iluminação. Já que a luz direcionada para cima irá ofuscar o céu e diminuir a 

quantidade e qualidade das estrelas e outros objetos de estudo.  

“A luz que é direcionada para o espaço é prejudicial, pois uma parte desta luz é 

refletida por gotículas formadas pela umidade e partículas de pó atmosféricas, 

causando um fundo luminoso que sobrepõe a luz natural do céu e das estrelas” 

(MIRANDA, 2003 apud GARGAGLIONI 2007) 

Para a observação a olho nu das estrelas a magnitude aparente média é seis, porém 

nas cidades grandes como São Paulo por conta da poluição luminosa essa 

magnitude tende a diminuir pela ofuscação do céu noturno. O mau direcionamento 

de luz causa a sua dispersão e a luz que se dispersa no céu pode interagir com a 
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atmosfera, deixando-o mais claro e ofuscando a luz proveniente dos objetos 

celestes. 

3.3 Tipos 

A poluição luminosa é dividida em três tipos, segundo o Laboratório Nacional de 

Astrofísica (2014) são eles: 

a) Brilho do céu ( skyglow): é o aspecto alaranjado do céu, causado pelas 

luzes indevidamente direcionadas para o alto. É pior em áreas com alta 

concentração de poluição atmosférica. O uso de lâmpadas de vapor de sódio 

mal direcionadas é o que causa o efeito de cor alaranjada. Se o brilho tender 

para o branco, é devido ao uso excessivo de lâmpadas de mercúrio, ainda 

mais nocivas ao meio ambiente. 

 

b) Ofuscamento ( glare): luz excessiva e direta nos olhos, causando cegueira 

momentânea. É o que acontece, por exemplo, quando um carro trafega com 

faróis altos na direção contrária a nossa.  

 

c) Luz intrusa ( trespass): é a iluminação de um ambiente que invade o domínio 

do outro. Por exemplo, a luz que vem da rua e não permite que o quarto fique 

totalmente escuro durante a noite, como mostrado ao lado. Ou as luzes no 

interior das residências, que indevidamente escapam pelas janelas. 

 

Os três diferentes tipos de poluição luminosa estão divididos em brilho do céu que é 

o brilho alaranjado produzido pelas cidades urbanas, o ofuscamento que é aquela 

luz semelhante a um carro passando com o farol alto e a luz intrusa é quando uma 

luminária acaba por interferir no espaço do outro.  
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FIGURA 7 – TIPOS DE POLUIÇÃO LUMINOSA 

 

Adaptado de LNA, 2015 

 

A Figura 7 representa os três tipos de poluição luminosa. Na primeira (a) está 

apresentado o tipo brilho do céu em Manhattan, como é observável o céu alaranjado 

devido à dispersão de luz para cima. Na (b) é representado o ofuscamento em uma 

rua e já na Figura 7 (c) traz o exemplo da luz intrusa onde um poste da iluminação 

pública acaba por invadir a janela dos apartamentos. 

 

Para o meio ambiente o tipo de poluição luminosa que mais afeta é o brilho do céu, 

alguns animais sensíveis à luz acabam não saber diferenciar o dia da noite e 

também nas migrações dos pássaros. “Várias espécies de pássaros migram durante 

a noite, orientados pelas constelações e a luz da Lua. No entanto, eles são 

confundidos pela iluminação dos prédios e acabam por colidir.” (LNA, 2015) 
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FIGURA 8 – PASSAROS EM WASHINGTON 

 

 

Fonte: LIGHT OUTS, 2011 

 

A Figura 8 representa pássaros que colidiram com os prédios em Washington 

recolhidos pelo grupo Light Outs em uma manhã. Eles caminharam pela cidade 

antes  da equipe de limpeza da cidade.  

 

 

Essa seção tratou da poluição luminosa, seus impactos e seus tipos para a próxima 

seção será abordado o estudo de campo assim como os materiais e métodos 

utilizados para a realização do trabalho.  
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4. ESTUDO DE CAMPO, MATERIAIS E METODOS. 

 

4.1 Estudo de campo 

A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi o estudo de estudo de 

campo. Utilizando-se de fotografias próprias, mapas, pesquisa online e informações 

cedidas no site da Prefeitura de São Paulo.  

a) Parque do Ibirapuera  

O local escolhido para a realização do projeto foi o Parque do Ibirapuera localizado 

na Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10) – Vila Marina, cidade de São Paulo – 

SP. O parque está entre mais dos 100 geridos pela cidade de São Paulo, sendo 

assim é considerado como sendo um Parque Municipal. O Parque compreende uma 

área de 1.584.000m² e seu horário de funcionamento é das 5h às 0h (meia noite), 

exceto aos sábados que o Parque fica aberto 24h, ou seja, abrindo às 5h do sábado 

e só fechando aos visitantes a meia noite do domingo. 

FIGURA 9 – PARQUE DO IBIRAPUERA 

 

Adaptado de Prefeitura de São Paulo, 2015. 

A Figura 9 trás uma fotografia aérea da marquise do Parque do Ibirapuera dela 

também possível ver a OCA, Fundação Bienal, Auditório do Ibirapuera, Museu Afro e 

o prédio da PRODAM.  
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b) Fauna 

O Parque é composto por 218 espécies de animais divididos entre mamíferos, aves, 

répteis e peixes. Os insetos não foram contabilizados.  

Em sua maioria, com 156 espécies, representados por pássaros e divididos entre 

aves de lago, de gramado, de bosques, de migração e predadores.   

Também são identificados 35 espécies de borboletas, 10 de peixes, oito répteis e 

nove de pequenos mamíferos.  

QUADRO 2 – ESPÉCIES DE AVES NO PARQUE DO IBIRAPUERA  

TIPOS ESPÉCIES 

Aves de Lago Colhereiro, cabeça-seca, marreca-parda, ganso, patos-

canadenses. 

Aves de Gramado João-de-barro, canário-da-terra, cardeal. 

Aves de Bosque Papagaios, urubus, maracanãs, periquitos, sábias.  

Aves de Migração Beija-flores, pica-pau, pombos silvestres e papa-

moscas. Araponga, sabiá-ferro, anambés. 

Aves predadoras Gavião-de-cauda-curta, gavião-de-cabeça-cinza, 

gavião-miúdo, quiri-quiri, falcão-de-coleira e peregrino 

além de algumas espécies de corujas como mocho-

diabo.  

Adaptado de Prefeitura de São Paulo, 2015. 



44 

 

 

 

Os répteis mais comuns de serem observados pelo parque são cágados, tigres-d 

’água e serpentes próximos ao lago. E dos mamíferos aqueles que são 

frequentemente vistos ao caminhar pelo parque são os gambás-de-orelha-preta, 

gatos e morcegos.  

FIGURA 10 – GAMBÁ-DE-ORELHA-VERMELHA 

 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2015 

Os gambás-de-orelha-preta, mais conhecidos como saruês chamam atenção 

quando aparecem para o público no Parque, possuem hábitos noturnos e raramente 

são vistos durante o dia. É uma espécie nativa brasileira de mamíferos. 

c) Flora 

A flora no Parque é variada entre espécies nativas e exóticas, registradas 494 

espécies das quais 16 estão ameaçadas.  A disposição das espécies está 

diferenciada por Sub-bosque eucaliptal, bosques heterogêneos, alamedas de 

alecrim-de-campinas, jardins, gramados e um trecho do córrego do Sapateiro existe 

a vegetação ribeirinha espontânea e protegida por uma cerca. 

O Parque também conta com o Viveiro Manequinho Lopes que produz e mantem 

para o uso dos munícipes mudas de espécies ornamentais, arbustivas, trepadeiras, 
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de interior e de plantas medicinais, ele ainda recebe e distribui muda de árvores para 

os programas de arborização urbana. A Escola de Jardinagem (UMAPAZ-01) possui 

um campo experimental para o uso nas aulas práticas, nesse campo contém 

coleções de plantas ornamentais, hortícolas e medicinais. O público livre não tem 

acesso ao campo experimental da Escola. 

QUADRO 3 – ÁRVORES DO PARQUE DO IBIRAPUERA 

Nome Nome 

Alfeneiro Exótico Jaqueira Exótico 

Bambu-chinês Exótico Pinheiros Exótico 

Chichá Nativa Sete-capotes Nativa 

Falsa-figueira-benjamim Exótico Figueira-de-bengala Exótico 

Guariroba Nativa Pau-brasil Nativa 

Ipê-roxo Nativa Pau-ferro Nativa 

Jerivá Nativa Tamareira-das-canárias Exótico 

Seafórtia Exótico Cabreúva Nativa 

Carvalho-brasileiro Nativa Pau-marfim Nativa 

Adaptado de Prefeitura de São Paulo, 2015. 
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O Quadro 3 apresenta uma compilação das espécies que existem no Parque e se 

são nativas do Brasil ou exóticas, trazidas de outros países.  As espécies marcadas 

em negrito são aquelas que estão ameaçadas, sendo elas a chichá, cabreúva e o 

pau-marfim.  

QUADRO 4 – ESTRUTURA PARQUE DO IBIRAPUERA 

1. Pista de cooper 13. Parque infantil  

2. Lanchonetes 14. Áreas de estar 

3. Ciclofaixa com aluguel de bicicletas 15. Fonte multimídia 

4. Quadras poliesportivas 16. Campos de futebol 

5. Aparelhos de ginastica 17. Praça Burle Marx 

6. Escola de Jardinagem (UMAPAZ – 
01)  

18. Viveiro Manequinho Lopes 

7. Planetário e Escola Municipal de 
Astrofísica (UMAPAZ – 02) 

19. UMAPAZ – SEDE  

8. Herbario 20. Museu Afro-Brasil 

9. CECCO (SMS) (Centro de 
Convivência e Cooperativa – 
Secretaria Municipal de Saúde) 

21. Pavilhão das culturas Brasileiras 

10. OCA e Bosque da Leitura 22. Fundação Bienal 

11. MAC (Museu da Arte 
Contemporânea) 

23. MAM (Museu da Arte Moderna) 

12. Pavilhão Japonês   

Adaptado de Prefeitura de São Paulo, 2015. 
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A estrutura fixa do Parque do Ibirapuera é composta de diversos atrativos dentre 

eles ligados a educação, cultura, arte, esporte e lazer. Também possuindo áreas de 

lanchonetes e pequenas barracas por ele.  

O Parque eventualmente também é alvo de eventos como exposições de arte, 

oficinas e festivais.  

FIGURA 11 – ESTRUTURA DO PARQUE DO IBIRAPUERA 

 

Fonte: Nik Neves 

A Figura 9 traz ilustrada toda a área e as estruturas do Parque do Ibirapuera, com o 

acesso aos portões e a localidade de banheiros, restaurantes, estacionamentos e 

bicicletário.   
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4.2 Materiais e Métodos 

O estudo foi realizado no Parque do Ibirapuera localizado São Paulo – SP, onde as 

fotos noturnas foram tiradas no dia dez de março de dois mil e quinze e as diurnas 

no período entre o mês de abril a maio. 

Para o registro das fotografias foi-se utilizado a câmera dianteira do celular de 

modelo Samsung Galaxy SIII Mini com cinco mega pixel e o percurso foi o seguinte: 

saída da Escola Municipal de Astrofísica, caminhando em direção ao planetário e 

contornando o lago até próximo a Praça da Paz e atravessando-a, em seguida foi-se 

em direção ao Portão 7A, passando pelo bambuzal, até as mediações do Viveiro 

Manequinho Lopes. O caminho de retorno foi em direção ao Portão 6 e se 

atravessou a pista de cooper e passando pelas quadras de jogos até o caminho que 

contorna o lago e contornando-o até a volta à Escola Municipal de Astrofísica.  

 

FIGURA 12 – PERCURSO PARA AS FOTOGRAFIAS 

 

Adaptado de parqueibirapuera, 2015 
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A Figura 12 representa o mapa do Parque do Ibirapuera e as setas vermelhas 

indicando todo o percurso realizado no dia dez de maço de dois mil e quinze para 

que fossem tiradas as fotos noturnas as pontas das setas representam a direção 

seguida para tal e a estrela representa o ponto de saída e retorno na Escola 

Municipal de Astrofísica.  

Além das fotografias também foi utilizado um questionário contendo nove perguntas 

sendo que destas oito perguntas fechadas e uma aberta. Essse questionário foi 

distribuído digitalmente e hospedado pelo Google Docs, o principal meio de 

divulgação do link para o questionário foi o mailing da Escola Municipal de 

Astrofísica, mas também houve divulgações pelo Facebook em páginas 

relacionadas com o tema do Parque do Ibirapuera e da cidade de São Paulo. Para a 

realização do estudo foi considerado as respostas do dia quinze de maio de dois mil 

e quinze até o dia dezenove de maio de dois mil e quinze ás 13 horas.  

O link para o acesso ao questionário continua no ar para eventuais consultas 

futuras, sendo este: http://goo.gl/forms/vfhOcXdUTl 

Na Anexo 1 localizado na página  é apresentado o questionário utilizado para o 

acolhimento de dados quantitativos para o trabalho. Sendo as quatro primeiras de 

respostas obrigatórias e próximas apenas para os frequentadores do Parque o 

Ibirapuera, as respostas para qual o horário que frequentam era de multiplaescolha 

enquanto todas as outras de apenas uma, com exceção da pergunta sobre se já 

teve algum problema com o sistema de iluminação do Parque nessa era aberta para 

que o entrevistado pudesse descrever sua vivencia.  
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QUADRO 5 – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

NÚMERO PERGUNTA RESPOSTA 

1 SEXO 
Feminino  

Masculino 

2 Faixa etária 

13 - 19 
20 - 34 
35- 49 
50 - 64 

65 ~ 

3 
Conhece ou já 
ouviu falar de 

poluição luminosa? 

Sim 

Não 

4 Frequenta o Parque 
do Ibirapuera 

Sim 

Não 

5 Horário (durante a 
semana) 

Matutino (6h - 12h) 

Vespertino (12h - 18h) 

Noturno 1 (18h - 22h) 

Noturno 2 (22h - 24h) 

6 Horário (durante os 
fins de semana) 

Matutino (6h - 12h) 

Vespertino (12h - 18h) 

Noturno 1 (18h - 22h) 

Noturno 2 (22h - 24h) 

7 

A iluminação do 
Parque lhe 

proporciona 
segurança? 

Sim 

Não 

8 

Já teve algum 
problema com o 

sistema de 
iluminação do 

Parque do 
Ibirapuera? Se sim, 

qual?  

Resposta aberta 

9 

Durante a noite 
costuma ver 
animais pelo 

parque?  

Sim 

Não 

Fonte: Fameli, 2015 
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O Quadro 5 traz a relação das perguntas com as possiveis respostas 

respectivamente.  

Para o sexo foi dada duas opções de respostas sendo elas feminino ou masculino. A 

faixa etária foi dividida em cinco de 13 a 19 anos, 20 a 34, 35 a 49, 50 a 64 ou acima 

de 65 anos essa divisão foi escolhida para melhor esclarecer qual o público que o 

questionário atingiu.  

Tanto a pergunta sobre se conhece a poluição luminosa, e se frequenta o Parque do 

Ibirapuera foi dividida em sim ou não. Já para os horários de frequência além de ser 

dividida em quatro horários também foi dividida entre dias da semana e fins de 

semana.  

A pergunta sobre se a iluminação proporciona segurança tanto quanto a se 

costuma-se ver animais durante o período noturno foi dividida em sim ou não. E a 

resposta aberta foi utilizada para que o entrevistado dissertasse sobre se teve 

problemas com o sistema de iluminação do Parque.  

Essa seção abordou o estudo de campo trazendo informações sobre o local onde foi 

realizado o estudo e assim como a descrição dos matérias e o método para tal. Para 

a próxima seção será tratado sobre os resultados, analises, discussões e propostas.  
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5. RESULTADOS, ANÁLISE, DISCUSSÃO E PROPOSTAS. 

Essa seção  trata dos resultados obtidos a partir dos métodos utilizados assim como 

a sua analise e discussão. Posteriormente sendo obordada uma proposta para tal.  

5.1. Fotografias  

O sistema de iluminação do Parque do Ibirapuera é composto por luminárias padrão 

com 2 metros de altura e uma distância média de 3 metros, essas luminárias 

possuem lâmpadas LED que apesar de uma melhor eficiência ainda não existem 

estudos sobre o seu ciclo de vida e seus impactos ao meio ambiente. 

 

FIGURA 13 – MODELO DE LUMINÁRIA DO PARQUE DO IBIRAP UERA 

 

Fonte: Fameli, 2015 

 

A Figura 13 representa o modelo de luminária do Parque, na imagem da esquerda 

trás a luminária durante o período noturno, já acessa e na direita se identifica a 

mesma luminária durante o dia.  
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Além das luminárias padrões de LED o Parque conta com luminárias maiores 

dispostas por dentro do parque. 

 

FIGURA 14 – LUMINÁRIA MARQUISE 

 

Fonte: Fameli, 2015. 

 

Na Figura 14 observa-se uma das luminárias maiores iluminando as copas das 

árvores e sobre a marquise, essa que já possui iluminação própria. 
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FIGURA 15 – ILUMINAÇÃO DE MONUMENTO 

 

Fonte: FAMELI, 2015 

Na imagem da Figura 15 mostra a junção de duas fotos, a da esquerda tirada um 

pouco mais distante mostra uma luminária mais alta do que as outras, entende-se 

que está luminária mais elevada está ali para poder iluminar o monumento da foto à 

direita, porém o que acontece é que são as luminárias menores que iluminando o 

momento e a luz da luminária maior é espalhada para o céu e perdida.  
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FIGURA 16– ILUMINAÇÃO ATRAS DO PLANETÁRIO 

 

Fonte: Fameli, 2015. 

Na Figura 16 é possível visualizar uma luminária iluminando a copa da árvore 

enquanto a passagem dos transitastes permanece sem iluminação.  A foto foi tirada 

no caminho que liga o planetário ao lago central do parque do Ibirapuera próximo ao 

portão 9A. 

O problema de iluminação dentro das copas das árvores foi frequente durante o 

percurso escolhido para a realização das fotografias. 
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FIGURA 17– LUMINÁRIAS NAS COPAS DAS ÁRVORES 

 

 

A Figura 17 representa algumas fotografias que demonstram luminárias que 

adentram nas copas das árvores, impedindo que essas possam ser utilizadas para 

que os pássaros façam seus ninhos e alterando o ciclo dos animais que utilizam 

dessas árvores. 

As imagens estão dispostas em ordem sendo que a luminaria da foto da Figura 17 

(a) fica localizada no bosque de eucaliptos em frente a Escola Municipal de 

Astrofísica, a foto da (b) fica próximo ao portão 9A já próximo ao lago central, a 

luminária da (c) dentro do bambuzal já seguindo para o Viveiro Manequinho Lopes e 

a luminária da (d) está localizada logo após a antiga marcenaria e antes do viveiro.  

 

Fonte: Fameli, 2015. 
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FIGURA 18 – OFUSCAMENTO DAS LUMINÁRIAS 

 

Fonte: Fameli, 2015. 

Na Figura 18 é possível observar duas fotografias retiradas do mesmo local e com 

minutos de diferença onde a da esquerda apresenta a foto como original e na da 

direita para evitar o ofuscamento da luminária foi usado um anteparo sobre a lente e 

visualizando evitando que a câmera absorvesse toda a luz emitida pela luminária e 

assim podendo ter uma visibilidade melhor do local e o rapaz pode de trás da própria 

luminária.  
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FIGURA 19 – LUMINÁRIAS NA PISTA DE COOPER 

 

Fonte: Fameli, 2015. 

A Figura 19 demonstra a disposição das luminárias na pista de cooper assim como a 

forma de disposição das luminárias que é o mesmo por todo o Parque. 

Durante toda a realização do percurso para que fossem tiradas as fotos pode-se 

observar a presença de animais pelo parque sendo esses em sua maioria pássaros 

que passam voando e saruê entre as árvores.  

 

5.2 Questionário  

Para a tabulação dos dados do questionário, foram consideradas as respostas a 

partir do dia quinze de maio de dois mil e quinze que foi publicado às 16h até as 

respostas obtidas ao meio dia do dia dezenove de maio de dois mil e quinze. Ao 

total foram recolhidas 211 respostas para serem utilizadas como pesquisa.  
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A primeira pergunta do questionário era sobre o sexo do entrevistado e as respostas 

foram divididas entre feminino e masculino.  

GRÁFICO 1 – SEXO DOS ENTREVISTADOS 

 

Fonte: Fameli, 2015 

Com o Gráfico 1 é possível analisar que dos entrevistados em sua maioria eram do 

sexo feminino com 58,77% na cor laranja claro, contra os de sexo masculino com 

41,23% representados pela cor azul escuro.  

A segunda pergunta era sobre a faixa etária do entrevistado, essa estava dividida 

em cinco respostas e para efeito de comparação foi-se tabulados os dados de faixa 

etária junto com os de sexo.  

GRAFICO 2 – FAIXA ETÁRIA 

 

Fonte: Fameli 
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Usando o mesmo sistema de cores para representar os diferentes sexos do Gráfico 

1, o Gráfico 2 apresenta a porcentagem por faixa etária. A quantidade de respostas 

com o maior número foi o da faixa etária de 20 a 24 tanto no masculino quanto no 

feminino, representando 42,12% do total de respostas e sendo seguida pelo público 

de 35 a 49 anos, representados por 26,10%. O menor público atingido foi o de mais 

de 65 anos com 4,7% do total. Podendo deduzir assim que a maioria dos que 

responderam o questionário são jovens e adultos.  

Se conhecia ou se já havia ouvido falar sobre a poluição luminosa era a terceira 

pergunta e essa possuía duas respostas sim ou não.  

GRAFICO 3 – CONHECEM POLUIÇÃO LUMINOSA 

 

Fonte: Fameli, 2015. 

Para a elaboração do Gráfico 3 foi compilados os dados da resposta de qual o sexo 

do entrevisto com se conhecia a poluição luminosa. Indiferente do sexo a maior 

porcentagem se concentra no sim, que já conhecem ou já ouviram falar sobre, isso 

se deve pelo meio de divulgação do questionário. A poluição luminosa é fortemente 

discutida entre aqueles que estudam astronomia e a principal fonte de divulgação do 

questionário foi o Mailing da Escola Municipal de Astrofísica.  
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Como filtragem para as ultimas perguntas e para maior valor a pesquisa foi colocada 

à questão de se é ou não frequentador do Parque do Ibirapuera.  

 

GRÁFICO 4 – FRENQUENTADOR DO PARQUE 

 

Fonte: Fameli, 2015. 

O Gráfico 4 trás a relação do total de respostas com aqueles que frequentam o 

Parque do Ibirapuera. A maioria das pessoas que responderam ao questionário 

frequentam o Parque ao menos uma vez por semana, com 63,50% das respostas e 

representada pela cor laranja. Na cor cinza é representada a porcentagem daqueles 

que não frequentam o Parque.  

Para a definição do horário dos questionados, tanto para os dias da semana quanto 

para os dias de finais de semana, foram dadas quatro respostas matutino, 

vespertino, noturno 1 e noturno 2. Para as respostas em ambas às pergunta optou-

se em deixa-las como múltipla escolha para o caso de que o frequentador 

permanece mais do que o horário estipulado pelas respostas pré-definidas. 

A faixa do noturno foi dividida em dois para uma mais abrangente, como o Parque 

fica aberto até as 24h durante a semana e durante os fins de semana ele permanece 

aberto ao público das 6h da sexta até as 24h do domingo.  
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TABELA 1 – HORARIO DOS FREQUENTADORES 

Horário de Frequência durante a semana 
Matutino 
(6h - 12h) 

Vespertino 
(12h - 18h) 

Noturno 1 
(18h - 22h) 

Noturno 2 
(22h - 24h) 

38 53 64 0 
 
 
 
      

Horário de Frequência durante o fim de semana  
Matutino (6h - 

12h) 
Vespertino (12h 

- 18h) 
Noturno 1  
(18h - 22h) 

Noturno 2 
(22h - 24h) 

45 78 29 1 

Fonte: Fameli, 2015 

Na Tabela 1 são apresentados os números reais do horário dos frequentadores do 

Parque do Ibirapuera entrevistados. Durante a semana a maior demanda ocorre no 

período noturno 1 já durante os fins de demanda ocorre no vespertino, porém se for 

somada as duas tabelas tem-se que no período vespertino é onde se encontram a 

maioria dos frequentadores. Para a elaboração desta tabela foi-se apenas 

considerada as resposta dos optantes por “sim” no Gráfico 4.  

A sétima pergunta era sobre se o questionado sentia segurança com o sistema de 

iluminação do Parque, para a pergunta havia duas respostas sim ou não. Houve três 

abstinências quanto a esta pergunta 
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GRÁFICO 5 – SENTE SEGURANÇA 

 

Fonte: Fameli, 2015 

 

O Gráfico 5 apresenta a relação do total de frequentadores do Parque com se eles 

se sentem seguros com a iluminação ou não. Com 56,70% a maioria se sente 

seguro com o sistema de iluminação já 41,40% não se sentem. 

A questão de que se tiveram problemas com a iluminação do Parque foi aberta e 

teve um total de 25 respostas que afirmavam terem tido problemas com a iluminação 

do Parque do Ibirapuera.  

Sendo que dessas respostas quatro sobre problemas com assalto, seis sobre 

problemas com a iluminação quanto a observação do céu noturno, seis quanto a 

falta de energia geral no Parque, quatro sobre a falta de iluminação ou iluminação 

deficiente em uma área especifica do Parque, uma resposta pela luz mal 

direcionada, duas respostas por existirem locais muito iluminados e outros sem 

iluminação, uma sobre a falsa segurança e uma por comentando que existem 

lugares pouco iluminados.  

Houve também uma resposta afirmando que a iluminação do Parque é efetiva e 

necessária.  
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QUADRO 6 – PRINCIPAIS RESPOSTAS 

Já. Tive o carro roubado. 

Algumas áreas deveriam ser destinas a proporcionar uma área de visualização do 
céu noturno melhor já que a escola municipal de astrofisica encontra se ai. 

Sim, em aulas no planetário a iluminação dificultava a percepção das estrelas. 
Além disso há partes transitáveis mal iluminadas (calçadas, ruas, etc.) e partes não 
transitáveis (canteiros, bosques, jardins etc.) muito iluminadas, perturbando o ciclo 
circardiano das espécies vegetais e animais. 

Sim, ao ir ver espetáculo Hair, no Audi Ibira, do ponto q estacionamos ate o teatro, 
foi feito totalmente no escuro. As luminarias estavam apagadas 

sim black out por conta da chuva  

sim. em alguns lugares a luz é tão forte que não consigo ver direito em volta, o que 
dá na verdade uma sensação de insegurança. 

Não tive problemas com o sistema de iluminação. Não entendi o termo Poluição 
Luminosa. Os parques tem que ser MUITO ILUMINADOS pelo fato de transmitir 
mais segurança para o usuário, mais acuidade visual. À noite a vegetação dos 
parques dificulta a visibilidade e isso acarreta muitos transtornos, como já foi 
mencionado.  

Fonte: Fameli, 2015 

No Quadro 6 expõe alguma das respostas como recolhidas no original.  

O Quadro 6 apresenta sete respostas das 25 que representam de uma forma geral 

todas as outras. O primeiro exemplo de resposta trás o problema de assaltos dentro 

do Parque, o segundo sobre a observação do céu noturno e no terceiro problemas 

com locais pouco iluminados e outros com iluminação excessiva. O quarto exemplo 

é com a falta de iluminação em locais específicos do Parque e no quinto um de falta 

de energia em toda a área do Parque. No sexto exemplo é apresentada a resposta 
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sobre a falsa segurança das luminárias e no sétimo  é trago uma opinião contraria 

de que os Parques devem ser iluminados.  

A última do questionário pergunta tratava sobre os animais e se é costumeiro vê-los 

durante a noite.  

GRÁFICO 6 – ANIMAIS DURANTE A NOITE 

 

Fonte: Fameli, 2015  

O Gráfico 6 representa a resposta de todos os frequentadores noturnos do Parque 

do Ibirapuera que responderam o questionário compiladas com as respostas da 

ultima pergunta sobre se costumam ver animais durante a noite. A quantidade de 

ambas as respostas foram iguais, ficando com 50% cada.  

Com a análise dos dados é possível notar que o sistema de iluminação do Parque 

possui falhas, não só provocando a poluição luminosa, mas problemas com 

segurança, infraestrutura e manutenção também.  
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5.3 Proposta 

A iluminação em um parque público é algo de extrema importância para os seus 

frequentadores, porém esse sistema não pode ter falhas e nem prejudicar a 

vegetação e a fauna existente. O Parque do Ibirapuera apesar de fechar ao público 

durante a semana a iluminação fica constantemente acessa esse ato além de gastar 

uma quantidade de energia desnecessária pode vir a prejudicar a fauna e a flora do 

local, para esse problema a proposta é um sistema inteligente que diminua a 

intensidade das lâmpadas nos horários em que o Parque se encontra fechado ao 

publico, sendo elas de LED esse sistema é possível, ou manter uma iluminação 

menor e estratégica para que os vigias possam trafegar.  

Outro problema que existe no Parque é a falta de iluminação em locais específicos, 

para esse uma prevenção corretiva e uma manutenção por todas as luminarias com 

a troca de lâmpadas daquelas que já estiverem queimadas ou faltante. Esses meios 

poderiam a vir resolver o problema com assaltos também.  

Possibilitar uma área para a observação do céu noturno, ou deixar um sistema 

independente para que os coordenadores da Escola Municipal de Astrofisica 

possam controlar já que a área do terraço da Escola, onde acontecem as 

observações, é prejudicada com a poluição luminosa.  

Para longo prazo reavaliar todo o sistema de iluminação para que este não 

prejudique a fauna, a flora e os frequentadores.  Encontrar um equilíbrio onde a 

iluminação pública, os seres humanos e o ecossistema de um Parque possam 

conviver. 
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CONCLUSÃO  

Tendo em vista os resultados obtidos com as fotografias e os dados acolhidos com o 

questionário é possível concluir que o sistema de iluminação do Parque do 

Ibirapuera provoca a poluição luminosa nele como um todo afetando no ciclo dos 

animais e da flora tanto como na observação do céu noturno.  

Com base nos resultados o Parque possui uma deficiência em seu sistema de 

iluminação sendo esse possibilitando a insegurança em seus usuários e causando a 

poluição luminosa.  

O Parque do Ibirapuera independente de fechar ao público durante os dias da 

semana permanece como todas a luminárias ativas nesse período. Uma quantidade 

de energia desnecessária é gasta para tal e pode favorecer o desgaste antecipado 

das lâmpadas e luminárias. Uma possível solução para o problema da poluição 

luminosa dentro do Parque é o ajuste das lâmpadas com uma intensidade menor 

durante o período que permanece fechado e/ou o uso de luminárias estratégicas 

para esse período.  

O problema de poluição luminosa dentro do Parque não é algo que possa ser 

evitado, porém com as medidas certas ela pode ser minimizada. 
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