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PDS E BOLSAS SPIU

A  Oficina  do  Plan  de 
Desenvolvemento  Sostible 
(PDS),  www.usc.es/plands, 
dependente de Vicerreitoría de 
Responsabilidade  Social  é 
Calidade  é  a  encargada  de 
estudar  e  levar  a  cabo 
iniciativas  e  actividades  para 
informar e concienciar a toda a 
comunidade  universitaria 
sobre  os  problemas  e 
solucións  para  o 
desenvolvemento  sostible 
dentro  e  fóra  da  vida 
universitaria.

Para  levar  a  cabo  estas 
iniciativas  o  PDS  conta  coa 
colaboración dos bolseiros do 
Servicio  de  Participación  e 
Integración  Universitaria 
(SPIU), 
http://www.usc.es/gl/servizos/
sepiu. Os cales, dirixidos polo 
PDS,  participan  nas  distintas 
actividades  que  se  organizan 
dende  a  oficina  do  PDS  e 
axudan  a  cumprir  os 
obxectivos  de 
desenvolvemente na USC.

USC EN TRANSICIÓN

A oficina  do  PDS  inicia  no 
curso  2010/2011  un  novo 
proxecto  chamado  USC  en 
transición. A idea básica deste 
proxecto é a creación de micro 
comunidades,  neste  caso 
dentro  da  universidade,  nas 
que se traballen problemáticas 
vinculadas á pegada ecolóxica. 
Esta  labor  correspóndelles 
facela  aos  bolseiros  SPIU  e 
unha  vez  creada  esta 
comunidade  os  bolseiros 
deben  traballar  coa  micro 
comunidade  sobre  o  tema 
corresponderte.  

Un dos temas propostos polos 
bolseiros  e  que  se  vai 
desenrolar  neste  dossier  e  na 
actividade  aquí  explicada  é  a 
contamianción  lumínica. 
Relacionada  directamente  co 
despilfarro enerxético e outros 
problemas que afectan á  vida 
cotiá dos seres humanos e da 
flora e fauna salvaxe é todavía 
un tema bastante descoñecido. 
Polo  tanto  o  obxectivo  máis 
inmediato é dar a coñecer este 
problema  e  demostrar  que  é 
real.

¡NÓS NACEMOS NO EIDO DESTE 
PROXECTO!

  
Podes contactar con nós, coñecernos máis e seguirnos en:

Facebook: Calidade Do Ceo Nocturno
Wordpress (blog): http://calidadedoceo.wordpress.com 

e-mail: calidadedoceo@gmail.com
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

A contaminación lumínica (CL)  pode definirse como a emisión de  
fluxo  luminoso  de  fontes  artificiais  nocturnas  en  intensidades,  
direccións,  rangos  espectrais  ou  horarios  innecesarios  para  a  
realización das actividades previstas na zona na que se instalan as  
luces.

MEDICIÓN DA CL
Para facerse unha idea da cantidade de CL que hai nun determinado lugar basta con observar 
o  ceo  nunha  noite  despexada.  Isto  débese  a  que  na  Terra  vemos  cada  estrela  cun 
determinado brillo. 

O brillo depende da distancia á que estea da Terra e da luz que emite a estrella por diámetro.  
O brillo das estrelas visto dende a Terra mídese nunha escala chamada escala de magnitude. 
Nesta  escala  as  estrelas  con  maior  magnitude  son  as  menos  brillantes  e  as  de  menor 
magnitude son as máis brillantes. A escala é continua e toma valores positivos e negativos.

Así  pois,  coñecendo  as  magnitudes  estelares  pódese  determinar  se  nun  lugar  hai 
contaminación lumínica ou non buscando a estrela de maior magnitude.

ESTIMACIÓN DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Cousiñas a ter en conta cando se fai unha estimación:
➔  A Lúa. O seu brillo oculta estrelas.
➔ A climatoloxía. A humidade e a néboa non son boas compañeiras.
➔ Hai que darlle tempo ó ollo para que se faga á cantidade de iluminación do lugar.
➔ Cada persoa ten unha 'finura' diferente de visión.
➔ Ás veces as estrelas menos brillantes vense mellor non mirando fixamente para elas.
➔ Coidado con non confundir planetas con estrelas. Os planetas soen ser máis brillantes 

e son puntos fixos, mentres que as estrellas presentan pequenos flashes.

Un método rápido, sinxelo e ó alcance de todos para estimar a contaminación lumínica é 
mediante o conteo de estrelas nunha parcela do ceo onde as magnitudes están controladas. 
Para facer isto imos seguir o enlace 

http://obs.nineplanets.org/lm/rjm.html 

onde se atopan as  parcelas  onde hai  que contar  e  unha tabla  para cada  unha delas  coa 
relación: cantidade de estrelas – magnitude límite.

OLLO ao escoller as  rexións pois  non todas son visibles  durante todo o ano.  Aquí 
sincluíronse as constelacións más fáciles de atopar do mes de maio.
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POR EXEMPLO: se temos a rexión 19, que ten estrelas da Osa Menor e da constelación de 
Draco como vértices, buscamos esa rexión no ceo. Sirva como exemplo a imaxe da dereita, 
obtida do programa Stellarium. Se contamos as estrelas dentro do triángulo amarelo da dereita 
venis que, xunto cos tres vértices, hai 11 estrelas.

Unha vez contadas as estrelas vemos na táboa de equivalencia cal é a magnitude límite (LM) 
observada, que resulta ser 6.4. Isto quere dicir que a estrela menos brillante que se pode ver 
nese lugar ten esa magnitude. 

TÁBOA REXIÓN 19 
Stars | LM 1 | 2.2 2 | 3.6 3 | 3.9 4 | 5.2 5 | 5.4

6 | 5.7 8 | 6.1 11 | 6.4 12 | 6.6 14 | 6.7 15 | 6.8
16 | 7.0 17 | 7.1 18 | 7.2 21 | 7.3 28 | 7.4 32 | 7.5

                         SABÍAS QUE...
…as estrelas reprensentan lendas  
diferentes para a cultura grega, 
aboríxenes australianos, tribus 
africanas ou pobos americanos? 

Pléiades
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LEO

O trapecio que se debe trazar ten tódalas súas estrelas na constelación de Leo. Para atopar esta 
constelación pódese tomar como referencia Géminis. É recomendábel buscar primeiro a cola 
do  león,  que  está  formada  polo  triángulo  de  estrelas  con  letras  gregas  rodeadas  pola 
circunferencia branca.

TÁBOA DA REXIÓN 9
Stars | LM 1 | 1.3 2 | 2.2 4 | 2.6 5 | 3.4 6 | 3.8

7 | 4.4 8 | 5.0 11 | 5.6 13 | 5.7 15 | 6.0 18 | 6.1
20 | 6.3 21 | 6.4 24 | 6.6 25 | 6.7 29 | 6.9 32 | 7.0
34 | 7.1 38 | 7.2 40 | 7.3 44 | 7.4 45 | 7.5

Estrelas contadas: Rexión 9. LM

SABÍAS QUE...
… a contaminación lumínica 
modifica o ritmo circadiano 
polo que temos  problemas 
hormonais, anímicos e de conduta?
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CANES – OSA MAYOR

A Osa Maior é unha constelación que se pode ver durante todo o  ano (é circumpolar). É fácil 
de localizar porque é  moi grande e a súa forma de tixola ou cazo é moi característica.  O 
triángulo 16 ten dous vértices nesta constelación, no “mango”, e outro na estrela máis brillante 
de Canes Venatici (Perros Cazadores). Vendo o debuxo e o ceo non debería haber problema en 
atopar esta rexión.

TÁBOA DA REXIÓN 16
Stars | LM 1 | 1.7 2 | 1.9 3 | 2.9 4 | 4.6 5 | 5.1

6 | 5.7 7 | 5.9 9 | 6.0 11 | 6.2 13 | 6.3 14 | 6.4
17 | 6.6 19 | 6.8 22 | 6.9 24 | 7.0 26 | 7.1 27 | 7.2
28 | 7.3 33 | 7.4 36 | 7.5

Estrelas contadas: Rexión 16. LM

SABÍAS QUE...

… a maior parte de actividade biolóxica do 
mundo salvaxe ocorre durante a noite?
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BOOTES – CORONA BOREALIS

Arcturus, un dos extremos da rexión 11, é unha estrela moi brillante que se atopa facilmente 
seguindo a liña recta que trazan as estrelas da Osa Maior Dubhe e Merak. Unha vez atopada 
esta estrela non é complicado a tomar a constelación na que se atopa, Boots ou Boyero. Preto 
de Arcturus está a constelación Corona Borealis que ten na súa estrela máis brillante outro 
extremo da rexión que se busca. O último extremo é unha estrela non moi brillante que se 
procurará atopar a través de Arcturus unha vez que se teña clara a orientación na que está a 
constelación Bootes.

TÁBOA DA REXIÓN 11
Stars | LM 1 | 0.2 2 | 2.3 3 | 2.7 4 | 3.0 5 | 3.8

6 | 4.5 7 | 4.7 9 | 4.9 10 | 5.0 11 | 5.3 13 | 5.7
14| 5.8 17 | 5.9 19 | 6.0 21 | 6.1 23 | 6.2 25 | 6.3
27 | 6.4 30 | 6.5 32 | 6.6 36 | 6.7 39 | 6.8 45 | 6.9

Estrelas contadas: Rexión 11. LM
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CONSECUENCIAS DA EXPOSICIÓN NOCTURNA Á LUZ
A luz da noite, cando é de brillo suficiente e da lonxitude de onda axeitada, propaga un sinal 
eléctrico para o sistema nervioso central. Este sinal modifica a función do reloxo biolóxico e, 
finalmente, a produción de melatonina na glándula pineal. 
A melatonina, hormona que é secretada case exclusivamente á noite, ten unha serie de funcións 
moi importantes no organismo que se perden no momento en que hai exposición á luz durante 
a noite. Algunhas destas accións inclúen a modulación do ciclo vixilia/sono, a regulación dos 
ritmos circadianos, etc. Así,  a redución da melatonina pola luz de noite informa a moitos 
dos  nosos  órganos  que  é  de  día  cando  é  noite,  polo  que  reaxustan  a  súa  fisioloxía  en 
concordancia. Esta engano pode ter consecuencias máis graves que unha lixeira sensación de 
incomodidade:

- Os cambios fisiolóxicos causados pola contaminación luminosa, poden, a longo prazo, 
producir procesos fisiopatolóxicos e contribuír a enfermar. Así, por exemplo, atoparon un risco 
de  cancro  en  persoas  expostas  varias  veces  e/ou  con  unha  exposición  prolongada  á  luz 
excesiva, como nos traballos do turno de noite.

-  Ademáis, por mor das varias accións da melatonina como removedor de radicais 
libres  e  antioxidante  de  largo  espectro,  privando  ó  organismo desta  sustancia  importantes 
pódese contribuír ao principio, a progresión ou a gravidade dun número  alto de enfermidades 
debilitantes,  especialmente  en  persoas  maiores,  incluso  como  parte  de  acumulación 
dexenerativa de dano oxidativo por radicais libres.
Debido á súa eficiencia para privar o corpo de melatonina pineal, hai que evitar a exposición á  
luz durante a noite cando sexa posible. Unha alternativa práctica sería desenvolver fontes de 
luz que exclúen lonxitudes de onda que inhiben a síntese de melatonina, a produción de lentes 
ou  lentes  de  contacto  que  filtren  esas  lonxitudes  de  onda  e  a  fabricación  de  pantallas  de 
lámpadas que reduzan a luz que pasa . 
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA E FAUNA

A contaminación  lumínica  ten  efectos  negativos  sobre  a  fauna,  influíndo  nos  patróns  de 
migracións, na relación entre especies, na reproducción e na predación, entre outros.

 CORAIS
As barreiras de coral vense afectadas por tres tipos de fontes de luz: 
as zonas urbanas, as erupcións de gas das plataformas petrolíferas e 
a  actividade  dos  barcos  de  pesca,  que  provocan un aumento  do 
estrés dos arrecifes alterando a súa reprodución.

 AVES
Está demostrado que unha iluminación artificial nocturna máis intelixente e eficiente podería 
evitar ata un 80% da mortandade das aves migratorias, xa que a mala iluminación nocturna 
provoca colisións entre  as aves e  choques con  obxectos.  O impacto que a contaminación 
lumínica ten sobre as aves é especialmente notorio naquelas especies que empregan sistemas 
de navegación para orientarse mediante a luz das estrelas.

 INSECTOS
A luz afecta á reprodución dos insectos e ás súas 
pautas de comportamento. Os insectos son atraídos 
pola luz, o que provoca o movemento dos seus 
predadores como lagartos e morcegos. 

Outros moitos animais vense afectados por este problema a escala mundial, como é o caso 
dalgúns  mamíferos  como o  puma que se  ve  obrigado a  cambiar  a  súa  ruta  de  migración 
tradicional por outras menos adecuadas dende o punto de vista ecolóxico.

Pese a que hai un efecto directo entre iluminación nocturna e mortandade de especies ou 
cambios nas súas pautas, non hai unha solución única para mitigar estes efectos. Así que 
por favor, se non queremos apagar as luces, polo menos orientémolas ben!

       SABÍAS QUE...         SABÍAS QUE...

…hai  plantas  que  só 
florecen de noite e que os 
seus polinizadores  viven 
na escuridade? 

… unha bolboreta que se 
expón máis de 10 minutos 
a unha bombilla perde a 
súa sensibilidade visual 
durante 30 minutos?
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O FIRMAMENTO ESTRELADO E A CULTURA

“Dúas cousas enchen a miña alma de renovada e crecente admiración e reverencia: o firmamento estrelado 
por riba de min e a lei moral dentro de min”.

Inmanuel Kant

Por que observar o ceo nocturno?. Ao longo da historia da humanidade temos sido testemuñas 
pasivas de mitos e crenzas que nacían e esmorecían ao amparo do firmamento estrelado e da 
observación do mesmo por parte dos homes. No pasado, moitas culturas facían as súas vidas en 
relación  ás estrelas,  aos planetas e á lúa; influíndo nas súas colleitas, nos seus estados de 
ánimo e incluso nos ciclos fértiles. O resultado final favoreceu a aparición dun catálogo de 
ritos que se antoxan imposibles según para qué pobo. Non obstante todos eles ao mirar cara a 
inmensidade do ceo que os arroupaba, tiñan no fondo unha meta común: dar resposta ao que 
asemella non tela. Neste sentido, a observación do firmamento estrelado é o que lle da ao home 
a súa razón de ser, o seu revulsivo e á vez o seu fogar. No fondo, é o único que permanece 
constante neste planeta tolo, de orografías dispares e mares de auga quente, fría, doce, 
salgada…porque “atopes no país que te atopes o ceo sempre é o mesmo, e é entón cando te 
sintes coma na túa casa”. 

O grande da observación do ceo nocturno e que tanto labradores, campesinos, gandeiros coma 
filósofos,  escritores  ou  pintores  a  practicaron  cunha  mesma  finalidade:  a  búsqueda  de 
respostas. Vincent Van Gogh a finais da década dos oitenta do 1800, comezou a pintar obras 
nas que a escuridade da noite era a protagonista. Para el, a noite tiña unha ampla dimensión 
espiritual  (moi  preto  da  experiencia  relixiosa).  Era  así,  un  momento  de  introspección, 
meditación e repouso. Máis advertía de que era tamén un espacio no que se podían desatar 
forzas malignas, ou esa era a sensación ou emoción que lle transmitía a escuridade na terraza 
do café que retratou en 1988. A observación do ceo nocturno era para el tamén un exercicio 
que lle transmitía paz pero tamén soidade, así, nunha carta escrita ao seu irmán o 2 de xuño de 
1989 declaraba: “ Esta mañá vin o campo dende a miña fiestra durante un longo tempo, antes  
da saída do sol; non había máis que a estrela matutina, que semellaba moi grande. Dauvigny  
e Rousseau fixeron isto tamén, expresando todo o que isto ten de intimidade, todo o que ten de  
paz e maxestade, pero ao mesmo tempo engadindo un sentimento de soidade e infelicidade”. 
Esta declaración desvélanos non so as emocións e sentimentos que Van Gogh experimentaba 
coa contemplación do firmamento estrelado; senón que fálanos de que non era o único que o 
facía e que experimentaba tales sensacións.

 Como vemos o ceo nocturno forma parte da nosa cultura, tanto popular coma culta.  
Agora debemos preguntarnos…deixaremos perder parte do noso cultural ou loitaremos 
por conservalo?

SABÍAS QUE...
…Van Gogh pintou nas súas 
obras estrelas e constelacións 
reais?
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Vincent Van Gogh, Terraza de un café por la noche, 1988. 
Museo Kröller Muller

MONUMENTOS, ORNAMENTO, PASEOS E CAMIÑOS

Nos últimos anos é habitual que tódolos concellos, ou incluso entidades privadas coma hoteis, 
poñan iluminación exterior  aos  monumentos  e  eficios  máis  representativos.  Xeralemente a 
iluminación consiste nun montón de focos postos no chan iluminando hacia arriba. Isto xenera 
moitos problemas pois a moitas veces é unha iluminación excesiva e os raios de luz pérdense 
máis aló do que se quere iluminar pola mala posición das luces.
A solución é moi fácil: iluminar de arriba a abaixo ou ben colocar os focos de luz na posición 
correcta.

No tocante a paseos e camiños ou ben unha excesiva iluminación  ou ben iluminación a baixa 
altura mal dirixida que deslumbra e emite en direccións innecesarias.
http://www.fotosdegalicia.es/galicia/v/acorunha/acorunhaciudad/torredehercules/herculesnocturna.jpg.html 

http://www.flickr.com/photos/juankr/4671189841/ 
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SEGURIDADE VIAL, AÉREA E A CL

Un tema moi complicado e delicado que hai que tratar con mentalidade crítica. Hai que fixarse, 
sobre todo, na iluminación que é necesaria e cal non está realizando a súa función.

Os aeroportos ocupan una extensión moi ampla e teñen moitos focos potentes, algúns mirando 
ó ceo para o correcto aterrizaxe dos avións. Desta maneira, cerca dos aeroportos é moi difícil 
ver as estrelas.
Ademáis, os avións necesitan durante unha extensión máis ou menos ampla, a veces 
quilómetros, antes do aeroporto e despois, que haxa luces que lle indiquen o camiño para 
aterrizar e despegar. Isto tamén é problemático. As luces do aeroporto de Santiago de 
Compostela chegaron a verse en Castela e León.

Os muiños de vento que xeneran enerxía eólica levan unhas luces para que os avións os vexan 
e non choquen. Estas luces aínda que non son moi potentes en moitos casos e a maioría son 
vermellas, que molestan menos, están moi altas. Ademáis, ultimamente estanse instalando 
luces brancas moi potentes que permecen acendidas todo o día. Algunhas son visibles 
kilómetros máis aló do parque eólico.

Trátase de seguridade aérea, pero… habería outra forma de facer as cousas sen danar un 
dos nosos patrimonios máis importantes?

No tocante á seguridade vial o problema é a suposición de que canto máis luz mellor vemos, 
sen ter en conta os deslumbramentos que provocan o exceso de luz. Un exemplo moi claro é a 
iluminación de rotondas ou plazoletas. Xa sexan focos que alumean á ornamentación ou á 
carretera a inmensa maioría están mal orientadas e causan deslumbramento.

    SABÍAS QUE...
… o Camiño de Santiago coñécese
co nome de Camiño das estrelas 
pola súa relación coa Vía Láctea?

12



Fonte: http://www.celfosc.org/cat/5minuts.html
Esquema de recomenacións proporcionado pola Oficina Técnica do Instituto de Astrofísica de Canarias 

EXEMPLOS DE ILUMINACIÓN

BEN MAL

En poucas palabras e moi ben explicado: http://www.arrakis.es/~cvera/aaf/cont-lum.htm 
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DECLARACIÓN STARLIGHT
(versión español)

Los participantes de la Conferencia Internacional 
en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el 
Derecho a Observar las Estrellas, conjuntamente 
con los representantes de la UNESCO, OMT, IAU, 
y otras agencias y organizaciones internacional 
citadas en la versión íntegra de la Declaración, así 
como miembros de la comunidad científica y 
académica, reunidos en La Palma, Islas Canarias, 
España, el 20 de Abril de 2007; siendo conscientes 
que la visión de la luz de las estrellas ha sido y es 
una inspiración para toda la Humanidad, y que su 
observación ha representado un elemento esencial 
en el desarrollo cultural y científico de todas las 
civilizaciones; 

Declaramos que: 

a. El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación 
del firmamento, debe considerarse como un derecho inalienable de la Humanidad, equiparable 
al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales. La progresiva degradación del cielo 
nocturno ha de ser considerada como un riesgo inminente que conlleva la pérdida de un 
recurso fundamental.

b. El conocimiento, apoyado en la educación, constituye la clave que permite integrar la 
ciencia en nuestra cultura actual, contribuyendo al avance de toda la Humanidad. La difusión 
de la astronomía y de los valores científicos y culturales asociados deberán considerarse como 
contenidos básicos a incluir en la actividad educativa. 

d. El control de la contaminación lumínica debe ser un requisito básico en las políticas de 
conservación de la naturaleza dado  el impacto  que genera sobre muchas especies, hábitats, 
ecosistemas y paisajes.

c. La protección de la calidad astronómica de las áreas privilegiadas para la observación 
científica del universo deberá constituir una prioridad en las políticas medioambientales y 
científicas de carácter regional, nacional e internacional. 

e. Ha de promoverse el uso racional de la iluminación artificial, minimizando el resplandor que 
provoca en el cielo y evitando la nociva intrusión del exceso de luz sobre los seres humanos y 
el medio natural.  Esta estrategia implica un uso más eficiente de la energía en consonancia con 
los acuerdos sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente..

f. Al igual que otras actividades, el turismo puede convertirse en un poderoso instrumento para 
desarrollar una nueva alianza en favor de la calidad del cielo nocturno. El turismo responsable, 
en todas sus manifestaciones, puede y debe integrar el paisaje del cielo nocturno como un 
recurso a resguardar y valorar en todos los destinos. 

Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de informar y sensibilizar 
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al conjunto de implicados en la protección del medio ambiente nocturno, ya sea a nivel local, 
nacional, regional o internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia 
Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las 
Estrellas celebrada en la Isla de La Palma..

Adoptada el 20 Abril de 2007, en La Palma, Islas Canarias, España. 

Este é un exemplo de iniciativas que se levan a cabo para combater a contaminación lumínica. 
Ver máis en: http://www.starlight2007.net/

Distintas comunidades autónomas xa lexislan en favor da ausencia de contaminación lumína. 
Hai diversos exemplos en Cataluña e nas Illas Canarias, onde din que se pode ver a Vía Láctea 
na cidade de La Palma. Tamén atópanse exemplos de lixislación en Castela e León. 
Pode ser o comezo da solución, pero non debemos baixar a garda porque aínda non se 
vixía a CL como se debera.

INICIATIVA GLOBE AT NIGHT
www.globeatnight.org

É unha iniciativa que se leva a cabo tódolos anos en todo o mundo que consiste en que cada 
quen na súa rúa, no seu barrio, dende a súa casa ou en calquera lugar por onde pase mida a 
contaminación lumínica seguindo as instruccións que aparecen na páxina. Este ano xa se fixo a 
medición pero estade atentos para outro ano. Aquí poñemos unha pequena explicación para 
quen lle  teña máis  medo ao inglés.  Por  suposto estamos á vosa disposición para calquera 
dúbida.

Na páxina atoparedes a explicación e as motivacións deste proxecto que, resumindo, o que fai 
é comparar as medicións ano tras ano e facer un mapa de contaminación lumínica cos datos 
enviados  por  todo o mundo.  É unha ocasión  única  para  participar  nun proxecto  de  moita 
envergadura. Para participar só tedes que seguir as instrucións que se corresponden co Norte de 
España (Spanish, N). Este ano a constelación onde se fixeron as medicións foi sobre Leo. A 
maneira de facer estas medicións e moi sinxela: simplemente hai que comparar o mapa estelar 
que se facilita na páxina coa imaxe do ceo que se pode ver.

Unha vez que se teña a comparación feita  hai  que enviala  no apartado Report  e  os datos 
formarán parte dunha base de datos mundial.

SABÍAS QUE...
 … moitas aves cantan a deshora, 
 deslúmbranse e pérdense nas 
 migracións por mor da contaminación 
 lumínica?
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