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Poluição luminosa e conservação de aves marinhas em ilhas: reduzir os 
efeitos da iluminação artificial sobre as populações de Procellariiformes 

dos arquipélagos da região Macaronésica 
 
 

RESUMO 
 
Este projeto visa diminuir os impactos da poluição luminosa sobre as aves marinhas da 
Macaronésia, nomeadamente o cagarro e outras aves similares (Procellariformes). 
Conta com a participação dos três Arquipélagos Macaronésicos: Açores, Madeira e 
Canárias. Centra-se na conservação de espécies de aves marinhas ameaçadas e por isso 
classificadas e protegidas ás escalas regional, nacional e internacional. Estas aves 
nidificam nas ilhas e ilhéus dos três arquipélagos, tanto em áreas protegidas da Rede 
Natura 2000, como em outras que carecem de proteção adicional, relativamente ao 
impacto da poluição luminosa (i.e. núcleos turísticos, residenciais ou industriais). 
 
O LuMinAves assenta sobre 3 grandes eixos:  

i. Melhorar o conhecimento e avaliar o estado de conservação das aves marinhas 
(incluindo o censo das populações nas colónias nidificantes, o estudo do êxito 
reprodutor, parâmetros demográficos e impacto dos predadores nas colónias e 
a marcação massiva de crias); 

ii. Conservação e melhoramento do sistema de resgate e recuperação de aves 
desorientadas pelos efeitos da poluição luminosa (com criação de uma base de 
dados da queda de aves marinhas, melhoria da rede de salvamentos e centros 
de recuperação e campanha de sensibilização a técnicos, voluntários e 
populações locais); 

iii. Redução do impacto da poluição luminosa sobre as aves (elaboração de mapas 
de sinistralidade e identificação dos pontos de maior impacto, experiência piloto 
para correção dos pontos identificados e implementação de uma estratégia para 
prevenir a poluição luminosa, promovendo a conservação das aves marinhas). 

 
O LuMinAves tem a coordenação da SEO/BirdLife (Sociedad Espanola de Ornitologia), e 
como parceiros o Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Estación Biológica de 
Doñana (CSIC-EBD), a Associação Amigos das Pardelas (Canárias), a Direção Regional dos 
Assuntos do Mar (DRAM - Açores), o Fundo Regional de Ciência e Tecnologia (FRCT, 
Açores), a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA – Açores e Madeira) e o 
Parque Natural da Madeira. Para além dos beneficiários, existem parceiros associados e 
apoiantes do projeto como é o caso das empresas de eletricidade dos três Arquipélagos, 
o Governo de Canárias, o Instituto de Astrofísica de Canárias, a Oficina Técnica para la 
Protección de la Calidad del Cielo (OTPC), a Direção Regional de Cultura (Açores), o 
Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores (DOP-UAc) e vários 
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municípios dos três arquipélagos, que assumem um papel preponderante de apoio ao 
projeto e no desenvolvimento de ações complementares aos seus objetivos. 
 
 
 
 
 
A DRAM coordena o sistema de recolha e de valorização das aves marinhas 
desorientadas pela poluição luminosa. É usado com referência e a campanha SOS 
Cagarro e o projeto pretende implementar iniciativas semelhantes e um sistema 
comum de resgate e salvamento nos arquipélagos macaronésicos. Iremos assim criar 
uma base de dados para o registo de informação sobre as aves marinhas afetadas 
(melhoria da base de dados existente do SOS Cagarro), contribuir para melhorar a rede 
de recolha de aves marinhas desorientadas e aperfeiçoar as estratégias de informação 
e sensibilização. 
Para reduzir o impacto da poluição luminosa sobre as colónias de aves marinha da 
Macaronésia, iremos elaborar mapas de sinistralidade e de poluição luminosa, 
identificando os pontos de maior impacto. 


