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RESUMO 

A intensidade, periodicidade e espectro dos regimes de luz natural afetam 

potencialmente o forrageamento, a navegação, a comunicação e a regulação dos 

ciclos diários e sazonais em uma infinidade de animais. A espécie humana 

desenvolveu um mecanismo de visão adaptado à luz diurna, logo, a ausência de luz 

traz grandes desvantagens em relação à sobrevivência da nossa espécie. A 

iluminação artificial foi introduzida justamente para estender o período de atividade 

humana, constituindo uma ferramenta fundamental no modo de vida do homem 

moderno. Entretanto o excesso desse tipo de iluminação artificial atua de maneira 

negativa nos seres humanos, animais e até nos micróbios. Dentre as espécies 

afetadas, os insetos de hábitos noturnos sofrem o maior impacto. Existem diversas 

opções de iluminação artificial na atualidade. Para decidir qual a melhor dentre elas é 

preciso avaliar, além dos fatores econômicos, o impacto ambiental causado pelos 

diferentes tipos de tecnologia. Com o intuito de comparar o impacto da iluminação por 

lâmpadas de LED em relação às lâmpadas fluorescentes nas comunidades de insetos 

em uma área preservada e outra urbanizada na cidade de São Roque, foram 

realizadas coletas quinzenais durante os meses de abril a julho de 2019 utilizando a 

técnica de armadilha luminosa para insetos noturnos. Para realizar essa comparação 

foram utilizados dois tipos de lâmpadas (LED e fluorescente) de potência equivalente. 

Durante esse período foram coletados 1242 indivíduos pertencentes a 9 ordens e 49 

famílias, sendo 787 (63,36% dos indivíduos capturados) na armadilha luminosa que 

utilizava iluminação fluorescente e 455 (36,64% do total) na armadilha com iluminação 

LED. As ordens mais afetadas pela iluminação artificial foram Diptera (n=480), 

Hymenoptera (n=304), Lepidoptera (n=283), Hemiptera (n=116), Coleoptera (n=35) e 

sendo todas elas mais atraídas pela iluminação fluorescente, com exceção da ordem 

Hymenoptera, contudo essa diferença ocorre pela representação de uma única família 

(Formicidae), em apenas uma das coletas dentre as quatro onde sua presença foi 

verificada. Os resultados indicam que lâmpadas LED são bem menos atrativas aos 

insetos, uma vez que um número bem menor deles foi capturado em armadilhas 

luminosas que utilizavam este tipo de tecnologia em relação ao que foi observado nas 

armadilhas que utilizavam luz fluorescente.  

Palavras-chave: Poluição luminosa; insetos noturnos; iluminação LED. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The intensity, periodicity and spectrum of daylighting regimes potentially affect the 

foraging, navigation, communication and regulation of daily and seasonal cycles in a 

multitude of species. The human species has developed a vision mechanism adapted 

to daylight, so the absence of light has major disadvantages compared to the survival 

of our species. Artificial lighting was introduced precisely to extend the period of human 

activity, constituting a fundamental tool in the lifestyle of modern man. However, the 

excess of this type of artificial lighting acts negatively on humans, animals and even 

microbes. Among the affected species, nocturnal insects suffer the greatest impact. 

There are several options of artificial lighting today. In order to decide which one is the 

best, one must evaluate, in addition to the economic factors, the environmental impact 

caused by the different types of technology. In order to compare the impact of LED 

light illumination relative to fluorescent lamps on insect communities in a preserved 

area and another urbanized area in the city of São Roque, biweekly collections were 

performed from April to July 2019 using the light trap technique for nocturnal insects. 

To make this comparison, two types of lamps (LED and fluorescent) of equivalent 

power were used. During this period, 1242 individuals belonging to 9 orders and 49 

families were collected, 787 (63.36% of the captured individuals) in the light trap using 

fluorescent lighting and 455 (36.64% of the total) in the LED light trap. The orders most 

affected by artificial lighting were Diptera (n = 480), Hymenoptera (n = 304), 

Lepidoptera (n = 283), Hemiptera (n = 116) and Coleoptera (n = 35), all of which were 

more attracted by fluorescent lighting, except for the order Hymenoptera, however this 

difference occurs by the over representation of a single family (Formicidae), in only 

one of the four samples where its presence was verified. The results indicate that LED 

lamps are much less attractive to insects, since a much smaller number of them were 

captured in light traps using this type of technology compared to what was observed 

in fluorescent light traps. 

Keywords: Light pollution; night insects; LED lighting.  
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1. INTRODUÇÃO 

 A iluminação artificial constitui uma ferramenta fundamental no modo de vida 

do homem moderno, pois, sua utilização possibilita a extensão das atividades 

humanas, seja no que diz respeito ao trabalho, ao lazer, como também inibindo a 

violência passível de ocorrer quando da sua ausência. 

A poluição luminosa é um assunto pouco estudado, sendo, portanto, 

fundamental que se conheça as perturbações causadas por sua utilização, ainda mais 

considerando a demanda global por alternativas tecnológicas menos danosas ao 

ambiente, tendo em vista que as ações humanas já reverberam seus efeitos nocivos 

sobre o meio ambiente e no próprio homem, sendo urgente a ação pela mitigação dos 

impactos ambientais. 

Atualmente existem no mercado algumas opções de iluminação artificial, 

como lâmpadas fluorescentes ou de LED (Light-Emitting Diode), sendo esta última 

uma alternativa mais cara, porém, mais econômica quando pensada a longo prazo, 

contudo, existem poucos estudos que relacionem a tecnologia LED com a atração por 

insetos, impacto este já bem estudado com iluminação por lâmpadas incandescente e 

fluorescente (WAKEFIELD et al., 2016). 

O estudo do impacto da iluminação artificial sobre as famílias de insetos 

permite que conheçamos os efeitos desse uso nas comunidades de 

animais circunvizinhas, pois, fazem parte de cadeias alimentares, sendo também 

responsáveis pela polinização de algumas espécies vegetais, muitas vezes numa 

relação muita estreita e específica, além também de poderem contribuir, no caso de 

alguns indivíduos, para transmissão de doenças, como dengue, febre-amarela, 

chikungunya, entre outras, afetando diretamente a saúde humana. 

     Neste estudo buscou-se comparar o impacto da iluminação de lâmpadas 

de LED e fluorescente sobre as famílias de insetos, tanto em área urbana, como em 

área relativamente preservada. A opção pela comparação entre estas duas categorias 

de iluminação artificial deram-se por serem eficientes no que tange ao consumo 

energético,  sendo, no caso da luz fluorescente, amplamente utilizada nos ambientes 

privados. Em se tratando da iluminação LED, ela promete ser uma alternativa 

ambiental viável, já que  possui maior durabilidade dentre todas as alternativas de 

iluminação presentes no mercado, reduzindo assim a quantidade de resíduos sólidos, 

além também de não conter metais pesados, como, por exemplo, o mercúrio, presente 
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nas lâmpadas fluorescentes. A comparação entre ambientes urbano e natural é 

fundamental, visto que tais locais podem conter distinções entre famílias de insetos, 

podendo apresentar diferentes resultados, logo, impactos distintos. 

Como um estudo preliminar, esta pesquisa permite aprofundar o 

conhecimento dos efeitos causados pelo uso da iluminação LED, que se apresenta 

como ambientalmente correta do ponto de vista energético e de geração de resíduos, 

sendo, no entanto, incipiente a compreensão de sua consequência sobre a vida 

animal e humana.  O conhecimento desse efeito poderá servir de subsídio para planos 

de iluminação pública, se constatado baixo impacto sobre as famílias de insetos, já 

que fontes luminosas podem atrair transmissores de doenças, podendo constituir, 

portanto, uma ação de prevenção às epidemias causadas por tal grupo animal, 

resultando assim em economia com gastos em tratamentos de tais enfermidades, 

além dos ganhos ambientais já citados. 

O objetivo deste trabalho é comparar os impactos da iluminação artificial por 

lâmpadas LED e fluorescente nas famílias de insetos, tanto em área urbana, como 

em área relativamente preservada. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 A espécie humana desenvolveu um mecanismo de visão adaptado à luz diurna, 

logo, a ausência de luz traz grandes desvantagens em relação à sobrevivência dos 

homens, pois, considerando um  passado mais distante, havia maior vulnerabilidade 

ao ataque de predadores. 

Essa incapacidade de visão durante os períodos de baixa luminosidade trouxe 

os temores humanos relacionados ao cair da noite, sendo assim, era necessário 

dominar a escuridão para aumentar sua capacidade competitiva, diminuindo sua 

vulnerabilidade. Neste contexto, o domínio do fogo trouxe largas vantagens à 

sobrevivência do homem, pois além de tirá-lo da escuridão que o deixava indefeso 

diante de seus predadores, também fornecia calor para se aquecer e para o preparo 

de seu alimento, tornando a espécie humana predadora a qualquer tempo e local 

(SALVETTI, 2008). 

 Conforme explica Harrison (1958, apud BARGHINI, 2008), já se constata a 

existência de tochas de madeira e lâmpadas com óleo nas cavernas do paleolítico, no 

entanto não se verifica a presença da vela, sendo encontrada primeiramente no Egito 

a partir do terceiro milênio.  

 A iluminação artificial em tempos remotos possuía baixa qualidade e, além de 

ser ineficiente, também demandava alto consumo de combustíveis, tais como 

madeiras resinosas para as tochas, óleo para as lâmpadas e gordura animal ou ceras 

para as velas, o que a tornava consideravelmente cara (BARGHINI, 2008). Tal fato 

pode ser verificado pelo alto preço da cera de abelha na Idade Média, sendo reservada 

apenas às famílias abastadas e à Igreja (BATELLI, 1946, apud BARGHINI, 2008). 

 Somente na era moderna verifica–se maiores relatos sobre a iluminação 

externa pública, pois tratava-se de uma demanda da população para fins de proteção 

contra possíveis ataques criminosos, todavia o sistema de iluminação ainda era dado 

pelo emprego da vela, que utilizava a cera de abelha e a gordura animal, da lanterna 

à óleo e da tocha (BARGHINI, 2008). Entre o fim do século XIX até os anos 80 a 

iluminação pública tem sua utilidade ampliada para o trânsito veicular, tomando nova 

função no final do último século, desta vez com uso ornamental, além do funcional, 

sendo vista como forma de valorização do espaço urbano, constituindo sua identidade 

e compondo o movimento de marketing das cidades (SANTOS e MASCARO, 2005). 
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No Brasil, a iluminação externa urbana passou a ser subsidiada pelo poder 

público a partir de 1794 na cidade do Rio de Janeiro, inicialmente obtida por meio da 

utilização do óleo de peixe e, posteriormente, em 1854,  por carvão mineral, 

processado na Usina Canal do Mangue, cujo gás resultante era levado, por 

intermédio de tubulações, até a área central do Rio de Janeiro, sendo ela pioneira no 

recebimento de gás encanado para iluminação pública (SANTOS e MASCARO, 

2005). 

A primeira rua a receber iluminação pública resultante da energia elétrica foi 

a Avenida Central do Rio de Janeiro, hoje denominada Avenida Barão do Rio Branco, 

sob a gestão do então prefeito Pereira Passos, responsável por considerável avanço 

na modernização, decoração e saneamento básico da cidade (SANTOS e MASCARO, 

2005). 

Embora esta expansão esteja atrelada ao progresso, seu impacto vem 

gerando preocupação desde a década de 60, período onde se verificou o início da 

propagação massiva das lâmpadas à descarga para iluminação pública (BARGHINI, 

2008). Inicialmente essa queixa era exposta pelos poetas e, posteriormente, pelos 

astrônomos, percebendo a impossibilidade de observação das estrelas devido a 

poluição luminosa, e, finalmente, com o passar do tempo, houve a compreensão de 

que tal impacto poderia incidir negativamente na vida humana e de outros animais 

(BARGHINI, 2008). 

A resolução CONAMA n. 10, de 24 de outubro de 1996 (Regulamenta o 

licenciamento ambiental em praias onde ocorre a desova de tartarugas marinhas) é 

um exemplo da possibilidade de se planejar a iluminação, a fim de mitigar tal impacto, 

ao estabelecer a utilização do manual do Centro de Tartarugas Marinhas (TAMAR) 

onde há especificações sobre como utilizar a iluminação, qual a altura do poste, seu 

braço e eco eficiência, por exemplo (BRASIL, 1996).  

Quanto aos aspectos sociais, a Contribuição para a Iluminação Pública (CIP) 

é uma cobrança realizada pelos municípios a fim de custear os gastos com a 

iluminação. No caso do município de São Roque é dada pela Lei complementar n° 35, 

de 28 de setembro de 2005. A cartilha Iluminação Pública – Guia do Gestor elaborada 

pelo governo do estado de São Paulo, em 2013, através da Secretaria de Energia, 

elenca alguns fatores positivos na implantação e ampliação dos sistemas de 

iluminação pública nos municípios, sendo eles: a possibilidade da prática de esporte, 

lazer e cultura no período noturno; redução de acidentes de trânsito com pedestres; 
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atração de turistas, pelo realce e valorização de monumentos históricos; aumento da 

autoestima dos moradores e, considerada uma das mais significativas, a inibição da 

criminalidade. 

A empresa Urban System Brasil (USB), que realiza rankings de cidades 

inteligentes, utiliza a iluminação pública como um dos 70 indicadores dentro do eixo 

da segurança e da energia para mensurar as melhores cidades do país, 

demonstrando o peso que a iluminação possui perante a população (URBAN 

SYSTEM, 2019). 

Ainda sobre os aspectos sociais, segundo Falchi et al. (2016), mais de 80% 

da população mundial vive sob um céu atingido pela poluição luminosa, sendo 

Cingapura o país mais poluído. Considerando apenas os países do G20 e o percentual 

da população exposta a tal impacto, estamos ocupando o 7º lugar, contudo, em se 

tratando do percentual territorial afetado, essa posição cai para 16ª (FALCHI et al., 

2016). Este estudo também demonstrou que em Cingapura, São Marinho, Kuwait, 

Catar e Malta, 100% da população não consegue mais visualizar a via láctea em seus 

territórios. 

Os efeitos adversos provenientes deste tipo de poluição incidem sobre todas 

as formas de vida. Já na Grécia Clássica (VI - IV a.C) a forte atração de lepidópteros 

noturnos pela iluminação artificial fora percebida, isto se deve ao fato de que essa 

ordem de insetos possui maior sensibilidade à luz, com algumas pesquisas revelando 

a existência de uma percepção espacial até mesmo na banda da radiação 

infravermelha, acontecendo nesta frequência de onda a emissão de feromônios 

(CALLAHAN, 1985, apud BARGHINI, 2008). 

Segundo Denton (1900, apud BARGHINI, 2008), as coleções entomológicas 

eram obtidas em Washington, no início do século XX, à luz dos lampiões, caso raro 

atualmente em área urbana em se tratando da ordem Lepidóptera. O mesmo ocorreu 

na cidade de São Paulo, não sendo possível afirmar que a iluminação artificial é a 

principal causa deste evento, no entanto sua participação neste fenômeno é evidente 

(BARGHINI, 2008). 

Sabe-se que características como intensidade, periodicidade e espectro dos 

regimes de luz natural afetam potencialmente o forrageamento, a navegação, a 

comunicação e a regulação dos ciclos diários e sazonais em uma infinidade de 

espécies (HÖLKER et al., 2010; PERKIN, et al., 2011; DAVIES et al., 2012). O excesso 

de iluminação artificial reconhecidamente atua de maneira negativa nos seres 
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humanos, animais e até nos micróbios (FALCHI et al., 2011; HÖLKER et al., 2011; 

LONGCORE e RICH, 2004; ALTERMATT e EBERT, 2016). Dentre todas essas 

espécies, os insetos noturnos são um dos organismos mais afetados. Eles se orientam 

pela luz do luar para retornar ao seu habitat. Uma fonte de luz artificial que seja mais 

intensa que a luz da lua acaba por confundir os insetos e os atrair. Dessa forma as 

mariposas, besouros, formigas aladas e alguns mosquitos são especialmente 

afetados. A atração devido à poluição luminosa pode resultar no aumento da 

mortalidade devido à queima do inseto quando em contato direto com a fonte de luz 

artificial ou levar esses animais a uma exposição maior aos predadores (WARREN, 

1990; JONES e FRANCIS, 2003; ALTERMATT e EBERT, 2016). Além disso, a 

iluminação artificial pode atrair organismos para fora do seu habitat nativo e interferir 

com o comportamento normal de alimentação, acasalamento e reprodução 

(LONGCORE e RICH, 2004).  

Como os insetos noturnos são de grande importância como polinizadores e a 

principal fonte de alimento de muitos vertebrados, uma mudança no comportamento 

de voo para a luz, pode causar um efeito em cascata nas redes de interação de 

espécies. Barguini (2008) elucida a possibilidade da iluminação, ao atrair insetos 

diversos, ser capaz de auxiliar na propagação de doenças e até mesmo na 

acentuação de epidemias. Esta ocorrência se dá porque os insetos transmissores de 

doenças, ao serem atraídos pela luz, são em um segundo momento atraídos pelo odor 

e estimulados a picar. 

Existem diversas opções de iluminação artificial na atualidade. Para decidir 

qual a melhor dentre elas, os fatores de impacto ambientais devem ser analisados. 

Desta forma, escolher uma tecnologia que impacte menos é um dos passos em 

direção ao desenvolvimento sustentável. 

As lâmpadas podem ser divididas em três grupos, sendo um deles composto 

pelos modelos incandescentes (tungstênio e halogênio), outro pelos modelos de 

descarga (descarga simples e fluorescente) e um terceiro sistema de iluminação que 

compreende os diodos emissores de luz, conhecidos como LED (Light Emitting Diods) 

(BARGHINI, 2008). 

As lâmpadas fluorescentes, embora mais baratas, possuem uma pequena 

quantidade de mercúrio, além disso emitem radiação UV (ultra violeta) que 

corresponde a faixa de sensibilidade dos insetos, acabando por atraí-los (BARGHINI, 

2008). 
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A radiação ultravioleta corresponde ao comprimento de onda abaixo do que 

entende-se por luz visível (Figura 1). Esta, por sua vez, pode ser definida como a 

porção visível da radiação do espectro eletromagnético constituído por sete cores, 

dentre as quais estão o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, 

sendo a cor branca composta pela reflexão do vermelho, verde e azul (RGB – Red, 

Green, Yellow), e a cor preta formada pela ausência de reflexão, portanto, por meio 

da absorção de todos os comprimentos de ondas pelo objeto (FERREIRA, 2014). 

Figura 1. Espectro Eletromagnético (HARVEY et al., 2016) 

 

A visão humana é capaz de captar uma pequena seção do espectro 

eletromagnético que corresponde a luz visível (400 a 700 nm). Já outros animais, 

como os insetos, são sensíveis à radiação ultravioleta, sendo nós humanos incapazes 

de enxergá–la (SANTOS et al., 2005).  

Na retina do olho humano há dois tipos de sensores: os cones, que 

possibilitam a visão das cores, e os bastonetes, responsáveis pela percepção dos tons 

de cinza e pela capacidade de “visão” noturna (ROCHA, 2011). Os primatas, por 

possuírem visão tricrômica (Figura 2b), conseguem enxergar as diversas cores por 

meio de somente três: vermelho, verde e azul, no entanto, alguns outros mamíferos 

possuem sua visão baseada somente em duas (ROCHA, 2011). 

O olho dos insetos é formado por várias estruturas cônicas denominadas 

omatídeos, podendo ter variação em seu número a depender da espécie ou do sexo, 

portanto, trata-se de um olho composto. No interior dos omatídeos encontram-se os 

fotorreceptores com a proteína rodopsina que, dependendo do inseto, pode ser de 
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dois, três ou quatro tipos diferentes, cada qual com sensibilidade específica para uma 

banda do espectro eletromagnético (Figura 2a). Sua função é a tradução do sinal 

luminoso em sinal elétrico ao terminal nervoso (BARGHINI, 2008). 

Figura 2. a) Sensibilidade Espectral do Olho do Inseto com Três Rodopsinas; b) Sensibilidade 

Espectral do Olho Humano. (BARGHINI, 2008). 

  

 Nos seres humanos os picos de ondas longas e médias estão bem próximos, 

isto permite a clara distinção entre as bandas do vermelho e verde, algo essencial 

para animais frugívoros. Contudo, nos insetos, os picos mais próximos estão nas 

ondas curtas (ultravioleta) e médias (azul). Esta proximidade indica a importante 

necessidade da espécie em distinguir essas faixas visuais: a radiação ultravioleta e 

violeta são incomuns no ambiente terrestre, porém abundantes no céu, por outro lado, 

as cores azul e verde são próprias do meio terrestre, isto define o espaço no qual o 

indivíduo deve voar, o que nos leva a entender o porquê de os insetos serem 

fortemente atraídos por fontes luminosas que emitem radiação UV (BARGHINI, 2008). 

Lâmpadas LEDs não emitem radiação ultravioleta ou infravermelha (Figura 3), 

além de possuírem vida útil longa em comparação com outras tecnologias disponíveis, 

alta eficiência luminosa, tamanho reduzido e ausência de metais pesados nocivos à 

saúde (PINTO, 2018). 

Pensando em planos de iluminação pública, ainda que esta tecnologia seja 

mais cara que as demais, a redução no consumo de energia elétrica e gastos com 

manutenção leva a vantagens financeiras e ambientais que compensam o 

investimento inicial, além disso, prospecções realizadas até 2020 indicam uma 

redução substancial no custo destas lâmpadas, viabilizando sua progressiva adoção 

nos sistemas de iluminação pública (PINTO, 2018). 
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Figura 3. Espectro Eletromagnético Emitido Por uma Lâmpada LED de Luz Branca (DAVIDSON, 

[20...]) 

 

O relatório Lighting the Cities (2013) criado por um grupo de trabalho europeu 

para dar diretrizes às cidades europeias na substituição da iluminação convencional 

para a tecnologia LED, constatou que 60% dos custos de eletricidade do orçamento 

municipal são da iluminação pública e, portanto, essa transição acarretaria 

significativa economia. Este programa visa até 2020 reduzir a energia utilizada em 

20% e acreditam que a mudança para a tecnologia LED e o gerenciamento inteligente 

da luz são o caminho, visto que, as cidades européias que já fizeram a substituição 

relatam economia significativa. Além da diminuição de custos públicos e da economia 

de energia, o relatório acrescenta outros benefícios como a melhor qualidade da luz; 

maior segurança nas ruas e criatividade no design de iluminação (EUROPEAN 

COMMISSION, 2013).  

No Brasil, a Eletrobras, por meio do Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica (PROCEL), lançou em 2019 uma chamada pública que irá selecionar 

projetos de eficiência energética em iluminação pública com a tecnologia LED. O 

último edital aberto em 2017 e encerrado em março de 2018 beneficiou 22 municípios 

localizados na região Sul (10), Sudeste (9), Centro-Oeste (2) e norte (1), sendo seu 

custo total de R$16,5 milhões (ELETROBRAS, 2019).  

Segundo Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso, ano base 

2005, realizado pela PROCEL, a posse média e uso de lâmpadas nos domicílios 

brasileiro era de 1,8 para lâmpadas fluorescentes e de 1,59 para lâmpadas 

incandescentes de uso habitual (uso diário). Ainda não houve publicações mais atuais 
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em relação a estes hábitos, contudo, certamente o cenário atual deve apresentar-se 

de forma diferente aos dados publicados na última pesquisa, já que as lâmpadas 

incandescentes tiveram sua fabricação interrompida em 2016. O estudo também 

demonstra que o consumo médio domiciliar correspondente às lâmpadas é de 14% à 

nível nacional, ficando atrás apenas do condicionamento ambiental (20%), geladeiras 

(22%) e chuveiro (24%). Em se tratando do setor comercial, o consumo de energia 

com iluminação é de 22% (primeiro lugar é ocupado pelo condicionamento ambiental 

com 47%) e, em relação às indústrias esse valor corresponde a 6% (terceira posição). 

Nos prédios públicos a iluminação é responsável por 23% do uso final da energia 

elétrica consumida (segunda posição), tendo como iluminação predominante a 

fluorescente (54,6% tubular e 6,1% compacta) (ELETROBRAS, 2009). 

Embora a tecnologia LED demonstre inúmeras vantagens econômicas e 

ambientais, ainda há poucas pesquisas no que tange ao impacto deste tipo de 

iluminação sobre os insetos, grupo, como já demonstrado em vários estudos, 

extremamente afetado pela poluição luminosa. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

O município de São Roque, SP (23º31'45"S; 47º08'07" W) está situado na 

região metropolitana de Sorocaba. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) relativos ao ano de 2018 sua população estimada 

corresponde a 89.943 habitantes, distribuídos em uma área de 306,908 Km². O clima 

da região é mesotérmico úmido sem estiagem (Cfb), segundo classificação de 

Köppen, com temperatura média do mês mais quente não ultrapassando 22ºC (LEITE, 

1995). 

As pesquisas foram realizadas em dois ambientes que estão sujeitos a 

interferências antrópicas distintas: 

Área com maior interferência humana: Campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (IFSP), com coordenadas 

geográficas 23°33’16’’ Sul e 47°08’59’’ Oeste, área de 35.865 m2, localizado em São 

Roque, estado de São Paulo, Brasil (Figura 4). O uso atual da área é destinado à 

educação de nível técnico e superior. 

 

Figura 4. Visualização aérea do IFSP – Campus São Roque. Fonte: Google Earth 2018. 

Área com menor interferência humana: O Parque Municipal Mata da 

Câmara (Figura 5) (23º31'26 S e 47º06'45 W), criado pela Lei  Municipal 2.499, de 

19/03/1999, possui uma área de 128 ha conservada há cerca de 100 anos (LEITE e 
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RODRIGUES, 2008). Recentemente (2019) ela foi incluída no Cadastro Nacional de 

Unidade de Conservação (CNUC), passando, portanto, à proteção das três esferas 

do Governo (Municipal, Estadual e Nacional) (JE ON LINE, 2019). 

 

Figura 5. Visualização aérea da Mata da Câmara (São Roque, SP). Fonte: Google Earth 2018. 

3.2. MÉTODOS DE COLETA E TRIAGEM 

Foram realizadas coletas quinzenais durante os meses de abril a julho de 

2019, no período de 1h, entre 18h e 19h, empregando a técnica de armadilha luminosa 

para insetos noturnos. Nesta técnica utiliza-se uma lâmpada acesa sobre um tecido 

ou parede branca (Figura 6) com intuito de atrair insetos noturnos que posteriormente 

são capturados com pinça ou sugador entomológico.  

Figura 6.  Esquema de uma armadilha luminosa para coleta de insetos noturnos (Fonte: Almeida et 

al., 1998). (Adaptado) 

As duas armadilhas luminosas foram posicionadas acesas, simultaneamente, 

a uma distância de 30 metros uma da outra, estando uma delas com a lâmpada 
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fluorescente e a outra com a iluminação LED (Figura 7). As especificações técnicas 

das lâmpadas utilizadas estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Especificações Técnicas das Lâmpadas Utilizadas no Experimento 

 

Lâmpadas Fluxo Luminoso 
(lm) 

Potência (W) Eficiência 
Luminosa (lm/W) 

Temperatura 

Fluorescente 840 15 56 Branca (6400K) 

LED 860 9 95 Branca (6400K) 

 

 

Figura 7. Lâmpadas utilizadas no experimento 

 

Os indivíduos coletados foram manipulados com pinças, acondicionados em 

recipientes de plástico com álcool 70% e levados para o laboratório de Zoologia do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus 

São Roque. Em laboratório, sob estereomicroscópio óptico, os indivíduos foram 

identificados com auxílio de chaves dicotômicas, pesquisas na internet e confirmação 

com especialistas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o estudo foram coletados 1242 indivíduos pertencentes a 9 ordens e 

49 famílias, sendo 787 indivíduos (63,36%) capturados na armadilha luminosa que 

utilizava iluminação fluorescente e 455 indivíduos (36,64%) na armadilha com 

iluminação LED.  

A luz ultravioleta é muito atraente aos insetos, uma vez que estes animais 

utilizam o contraste entre radiação de onda curta (ultravioleta e violeta) e onda média 

(azul e verde) para identificar o espaço no qual voar (BARGHINI, 2008). 

Barghini e Medeiros (2006) demonstraram que a utilização de filtros UV em 

lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão e a vapor de mercúrio, reduzem 

significativamente a atração dos insetos pela luz artificial, sendo coletado 5,82  e  9,41 

vezes mais insetos, respectivamente, quando não se faz uso dessa proteção. 

Wakefield et al. (2016) compararam a atratividade das lâmpadas comumente 

utilizadas em ambientes domésticos, nas famílias de insetos. As tecnologias testadas 

foram: fluorescente, filamento de tungstênio, LED “cool-white” (branco frio) e LED 

“warm-white” (branco quente). O estudo demonstrou que as lâmpadas LEDs atraem 

consideravelmente menos insetos em relação a todos os outros tipos testados, sendo 

LEDs “warm-white” responsáveis por atrair 12% do total de indivíduos, LEDs “cool-

white” 10%, filamento de tungstênio 54% e fluorescente 24%. 

A quantidade de indivíduos coletados na Mata da Câmara foi 26,6% maior em 

relação ao capturado no IFSP São Roque (Figura 8). Esta diferença também foi 

observada quando se compara o número de famílias coletadas (Figura 9), tendo a 

Mata da Câmara apresentado 45 famílias e o IFSP São Roque 33. 
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Figura 8. Comparação entre o número de indivíduos coletados no IFSP São Roque e no Parque 

Municipal Mata da Câmara. 

 

Figura 9. Comparação entre o número de famílias coletadas no IFSP São Roque e no Parque 

Municipal Mata da Câmara. 

 Semelhante ao que já foi observado para coleópteros bioluminescentes 

(VIVIANI et al., 2010), a urbanização parece também ter impacto na biodiversidade 

das demais espécies de insetos. Normalmente muitas espécies são afetadas 

negativamente, desaparecendo dos locais urbanizados. A iluminação artificial, tão 

intensa nos ambientes urbanos, confunde o sistema interno de navegação dos 

insetos, que não evoluíram entre luzes artificiais, mas sim, com a iluminação distante 

do sol, da lua e das estrelas. Por causa de um comportamento chamado orientação 

transversal, alguns insetos voam em um ângulo constante relacionado a uma fonte de 
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luz distante, como a lua, por exemplo, para orientar principalmente o voo noturno.  A 

iluminação artificial os confunde e faz com que os insetos fiquem voando em círculos 

em torno da fonte de luz. Portanto fontes artificiais de luz causam uma série de efeitos 

nocivos como a limitação na capacidade de reprodução, exposição a predadores e 

morte ao esbarrar repetidamente na lâmpada acesa (BARGHINI e MEDEIROS, 2006). 

Além disso, a iluminação artificial do ambiente noturno afeta potencialmente a 

forragem, a navegação, a comunicação e a regulação dos ciclos diários e sazonais 

em uma infinidade de espécies (HÖLKER et al., 2011; PERKIN et al., 2011; DAVIES 

et al., 2012). 

É estimado que a iluminação artificial aumenta a uma taxa de 6% ao ano em 

todo o mundo (HÖLKER et al., 2010; DAVIES et al., 2012), resultando em uma 

constante perda de habitats naturalmente iluminados. O efeito dessa mudança na 

composição das comunidades de insetos ainda é pouco estudado. 

Entretanto os insetos são altamente adaptativos, sendo que muitas espécies 

podem eventualmente persistir e se adaptar. De qualquer forma os ambientes urbanos 

tendem a apresentar um menor número de insetos do que os ambientes pouco ou 

nada urbanizados. No presente estudo foi possível notar essa mesma diferença tanto 

no número de espécies coletados quanto na diversidade de famílias.  

Tanto na Mata da Câmara quanto no Campus do IFSP São Roque, a lâmpada 

responsável por atrair maiores quantidades de insetos foi a fluorescente (Figura 10). 

Contudo, a intensidade da atração da entre as duas lâmpadas não foi igual nos dois 

ambientes. No ambiente urbano a atração dos insetos pela lâmpada fluorescente foi 

1,25 vezes maior em relação a iluminação LED, no entanto, em ambiente conservado, 

essa diferença é de, aproximadamente, 2,3. 



22 
 

 

Figura 10. Comparação entre o número de indivíduos coletados em armadilhas luminosas que 
utilizavam iluminação fluorescente e LED no Campus do IFSP São Roque e no Parque Municipal 

Mata da Câmara Roque. 

 Nos ambientes urbanizados a utilização de fontes artificiais de iluminação é 

intensa, gerando uma poluição luminosa. No presente estudo a pouca diferença no 

número de indivíduos coletados nos dois tipos de armadilhas luminosas no Campus 

do IFSP pode ser devida à presença de outras fontes de iluminação artificial que havia 

próximo aos locais de coleta. Provavelmente houve interferência de outras fontes de 

luz artificial, inclusive outras lâmpadas fluorescentes, que podem ter atraído mais 

insetos aos locais onde a armadilha LED estava instalada. 

É possível observar na Figura 11 que indivíduos das ordens Diptera (n=275), 

Lepidoptera (n=248), e Hymenoptera (n=150) foram os mais atraídos pela iluminação 

fluorescente, enquanto Diptera (n=207), Hymenoptera (n=154), e Hemiptera (n=42) 

foram atraídos pela iluminação LED. Também é interessante observar que espécies 

da ordem Hymenoptera foram igualmente atraídas pelos dois tipos de iluminação 

artificial. 
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Figura 11. Comparação entre os números de indivíduos, por grupo taxonômico, coletados nos dois 
diferentes tipos de armadilhas luminosas (com lâmpadas fluorescentes e LED) no IFSP São Roque e 

no Parque Municipal Mata da Câmara Roque. 

Os resultados exibidos na figura 11 também mostram que os dípteros (n=480) 

foram os mais atraídos pelos dois tipos de armadilhas, seguido pelos Hymenoptera 

(n=304), Lepidoptera (n=283), Hemiptera (n=116) e Coleoptera (n=35). Os estudos 

realizados por Wakefield et al. (2016) também apontam resultados semelhantes, 

apresentando um maior número de indivíduos da ordem Diptera, seguido da ordem 

Lepidoptera, Hymenoptera, Hemiptera e Coleoptera. 

Apesar da ordem Coleoptera ser o grupo taxonômico com o maior número de 

espécies entre todas as espécies de animais, o número de besouros encontrados nas 

amostras foi pequeno (n=35). Neste caso parece provável que esse resultado seja 

afetado por características específicas de ritmos circanuais. Por exemplo, durante o 

dia 26/04/2019 ocorreu uma revoada de formas reprodutivas da família Formicidae, o 

que resultou em um grande número de indivíduos capturados nesta data (Figuras 14 

e 15). Provavelmente se as coletas fossem estendidas por todo o ano, o número de 

coleópteros capturados poderia ser bem maior e o efeito das flutuações sazonais 

fosse diminuído. 

É necessário ressaltar que, mesmo dentro das ordens, o comportamento das 

morfoespécies nas diferentes famílias em relação à luz não foi uniforme. Esta mesma 

variação também foi observada nos diferentes ambientes em que as coletas foram 

efetuadas. As figuras 12, 13 e 14 permitem observar estas variações nos grupos que 

apresentaram o maior número de indivíduos coletados. 
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Figura 12. Número de indivíduos por família da ordem Diptera coletados no IFSP (Campus São 
Roque) e no Parque Municipal Mata da Câmara Roque em cada uma das armadilhas luminosas. 

Dentre os dípteros (Figura 12), a família Mycetophilidae foi a mais 

representativa na armadilha de iluminação fluorescente presente no IFSP São Roque 

(n=29), número 3,22 vezes maior do que o verificado na iluminação de LED (n=9); em 

relação à Mata da Câmara essa diferença é semelhante. Em relação à família 

Sciaridae, praticamente não houve diferença entre os dois tipos de iluminação no que 

se refere ao ambiente urbanizado (23 indivíduos na armadilha fluorescente e 20 na 

LED), no entanto, em ambiente conservado, foram capturados na iluminação LED 

(n=37) 2,85 vezes mais indivíduos do que na iluminação fluorescente (n=13). 

Quase todos os insetos pertencentes à família Mucidae foram coletados na 

Mata da Câmara (apenas 1 no IFSP), não havendo significativa diferença entre as 

armadilhas (54 fluorescente e 55 LED). 

IF
SP
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Em se tratando da família Chironomidae, a lâmpada fluorescente atraiu mais 

indivíduos (23 fluorescente e 14 LED), contudo, em ambiente urbanizado, viu – se 

maior atração pela iluminação LED (10 fluorescente e 21 LED). 

Figura 13. Número de indivíduos por família da ordem Lepidoptera coletados no IFSP (Campus São 
Roque) e no Parque Municipal Mata da Câmara Roque em cada uma das armadilhas luminosas. 

      Nas famílias da ordem Lepidoptera (Figura 13) não houve predominância 

do número de indivíduos capturados na armadilha LED, sendo observado a forte 

atração deste grupo animal pela iluminação fluorescente, especialmente a família 

Pyralidae, encontrada quase que exclusivamente nesta armadilha (62 fluorescente e 

1 LED). Também é importante observar a baixa quantidade desse grupo de insetos 

encontrados no IFSP São Roque, o que nos mostra o impacto do ambiente urbano 

nesta ordem, já que os Lepidópteros são muito sensíveis à iluminação artificial. Neste 

ambiente foram encontradas apenas três famílias, sendo elas: Arctiidae (fluorescente 

1, LED 0), Noctuidae (fluorescente 10, LED 4) e Tineidae (fluorescente 9, LED 2). 

Truxa e Fiedle (2012) demonstraram experimentalmente que quanto maior 

a distância e potência da fonte luminosa, menor será a atração deste grupo para a luz, 

assim sendo, estes animais constituem uma ótima ferramenta na averiguação do grau 

de fragmentação de um habitat já que dificilmente são atraídos até a iluminação 

artificial quando esta encontra-se à longas distâncias. Eles também verificaram que 

na família Geometridae, o tamanho corporal tem influência na intensidade desta 

IF
SP
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atração, sendo os indivíduos de asas extensas mais facilmente afetados pela poluição 

luminosa. 

 

Figura 14.  Número de indivíduos por família da ordem Hymenoptera coletados no IFSP (Campus 

São Roque) e no Parque Municipal Mata da Câmara Roque em cada uma das armadilhas luminosas. 

 

Os dados permitem demonstrar que os efeitos da iluminação artificial sobre 

os insetos se manifestam de maneiras diferentes em cada grupo, gerando uma 

consequente diversidade de comportamentos. As razões para esta variação podem 

ser também bem diversas. 

Neto (2017) realizou um estudo com flebotomíneos, onde comparou a 

atratividade dos insetos por lâmpadas LEDs com diferentes cores (verde e azul), 

verificando que o espectro correspondente a cor azul foi responsável por um maior 

número de capturas quando comparado ao LED verde, entretanto, esta configuração 

pode ser alterada a depender da intensidade produzida por estas fontes luminosas. 

Langevelde et al. (2017) também verificou a atração exercida por LEDs com 

distintas emissões espectrais (branco, vermelho, verde) em Lepidópteras, 

constatando que a luz verde reduz em 83% o comportamento de forrageamento das 

espécies testadas quando comparado com o ambiente sem fonte luminosa. 

Devido ao fato dos insetos possuírem números variados de rodopsinas (1 a 

4), responsáveis pela percepção de diferentes bandas espectrais (Figura 2a), muitos 

deles podem ter sido atraídos para a armadilha contendo iluminação LED por ela emitir 

os comprimentos de onda azul e verde (Figura 3), também percebidos por algumas 

IF
SP
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espécies desta classe. Isto explicaria também a maior atração de determinadas 

famílias por esta lâmpada. 

 

Figura 15. Número de indivíduos da família Formicidae capturados em cada uma das coletas feitas 

durante a pesquisa. 

Alguns grupos apresentaram um pequeno número de indivíduos coletados no 

ambiente ou na época do experimento. Esses grupos são Blattodea, Ephemeroptera, 

Orthoptera (Tabela 2). Apesar de serem grupos distintos todos eles foram mais 

atraídos pela lâmpada fluorescente. Provavelmente esta tendência continuaria a ser 

repetida se mais coletas fossem feitas ao longo de todo um ano.  
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Tabela 2 – Ordens encontradas no Parque Municipal Mata da Câmara e no IFSP São Roque 

Ordens 

Mata da Câmara Instituto Federal 

Fluo Led Fluo Led 

Lepidoptera 228 29 20 6 

Diptera 167 138 108 67 

Hemiptera 38 25 36 17 

Hymenoptera 31 10 119 144 

Coleoptera 8 3 18 6 

Orthoptera 10 4 0 0 

Thysanoptera 1 0 1 3 

Ephemeroptera 0 0 1 1 

Blattodea 0 0 1 0 

Aparentemente não houve relação direta entre as condições de temperatura 

e umidade com o número de indivíduos coletados (Figura 16). Entretanto o número 

limitado de coletas e em apenas uma estação do ano não permite estabelecer este 

tipo de correlação. Vai ser necessário um número mais amplo de observações ao 

longo das estações para que possa ser estabelecida uma relação entre o número de 

indivíduos coletados e as variáveis climáticas.  
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Figura 16. Relação entre o número de indivíduos capturados nas armadilhas luminosas com dados de 
umidade e temperatura no momento da coleta (CLIMATEMPO, 2019). 

 
 

Também foram coletados indivíduos das famílias Culicidae, Psychodidae e 

Ceratopogonidae, que possuem espécies que podem transmitir doenças aos seres 

humanos e animais domésticos. Dentro dessas famílias vale destacar a captura de 

indivíduos da espécie Aedes aegypti (vetor de doenças como dengue, febre-amarela, 

Zika e chikungunya), Aedes albopictus (vetor da dengue), mosquito do gênero 

Haemagogus (vetor da febre amarela) e mosquitos do gênero Lutzomya (transmissor 

da Leishmaniose). 

A influência da iluminação artificial como facilitador da disseminação de 

doenças transmitidas por insetos já foi relatada por outros pesquisadores, 

principalmente no caso da Doença de Chagas (WALTER et al., 2005). Entretanto a 

iluminação artificial é apenas mais uma variável a ser controlada em áreas de risco de 

transmissão doenças infecciosas disseminadas por artrópodes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos mais aprofundados e ao longo de pelo menos um ano merecem ser 

realizados para entender melhor os efeitos destes dois tipos de iluminação artificial 

nas comunidades de insetos nas duas áreas estudadas.  

Os resultados obtidos durante o atual estudo indicam claramente que 

lâmpadas LED são bem menos atrativas aos insetos, uma vez que, em comparação 

com o observado na armadilha com luz fluorescente, um número bem menor deles foi 

atraído para a iluminação LED. O uso potencial desse tipo de lâmpadas pode reduzir 

efetivamente o efeito negativo da poluição luminosa na dinâmica populacional de 

insetos, diminuindo o impacto no funcionamento dos ecossistemas, no entanto, este 

tipo de iluminação ainda pode exercer efeito negativo sobre determinadas espécies, 

sendo necessário atentar-se à potência da fonte luminosa e a frequência com que ela 

se mantém acesa. 

A Mata da Câmara apresentou maior abundância e riqueza de espécies em 

comparação ao IFSP São Roque, demonstrando assim, o efeito da urbanização neste 

grupo animal, além disso, neste ambiente, a diferença no número de indivíduos entre 

as duas armadilhas luminosas não foi tão evidente quanto ao observado em ambiente 

conservado, o que pode ser explicado pela interferência de outras fontes de 

iluminação existentes neste local. 

A atração dos insetos por fontes artificiais de luz causa uma série de efeitos 

nocivos aos insetos. É sabido que, especialmente, lepidópteros são atraídos com tal 

ímpeto pela iluminação artificial, que, com frequência, esbarram nela e morrem. No 

presente estudo foi notado que esse efeito pode ser muito prejudicial devido ao grande 

número de Lepidópteros capturados na armadilha com iluminação fluorescente, sendo 

a LED responsável por atrair sete vezes menos indivíduos em relação a esta lâmpada. 

A iluminação artificial pode ser um importante fator de atração de insetos 

transmissores de doenças para as casas dos seres humanos. Um exemplo disso é 

que para dípteros culicídeos a iluminação artificial exerce uma forte atração à 

distância, fazendo com que eles cheguem aos ambientes antrópicos. Nestes locais 

eles não chegam a se chocar com a luz, ficando ativos e podendo picar as pessoas e 

transmitir doenças. 
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