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A iluminación artificial é un dos grandes inventos da humanidade. Liberounos das ataduras dos 

ciclos naturais de luz e escuridade e permitiunos extender as nosas actividades alén do solpor, 

así como aproveitar durante o día moitos espazos interiores aos que chega pouca luz exterior. A 

luz artificial é esencial para iluminar polas noites as rúas polas que transitamos, evitando 

tropezóns e recoñecendo as persoas coas que nos atopamos. 

   Porén, o uso de luz artificial, especialmente en horario nocturno, non está libre de 

inconvenientes. Todos eles reúnense baixo o nome de contaminación luminosa, co que nos 

referimos a calquera efecto adverso da luz artificial. 

   A luz artificial en horario nocturno é un importante factor de disrupción medioambiental, 

afectando a multitude de procesos asociados coa luz, desde o nivel básico de expresión xénica, 

até o de organismos individuais, comunidades e ecosistemas. A luz artificial a deshora interfire 

en procesos de crecemento, reprodución, procura de alimento, desprazamentos e migracións, 

relacións predador-presa... Desde o punto de vista medioambiental a luz artificial en horas 

nocturnas ten todas as características dun axente contaminante, e debería ser utilizada e 

tratada como tal.  

   A iluminación nocturna provoca tamén un aumento do brillo da atmosfera, debido a procesos 

ben coñecidos de esparexemento da luz ao interactuar con moléculas e aerosois. A 

consecuencia inmediata é un aumento do brillo do fondo do ceo e a desaparición da nosa vista 

de multitude de obxectos celestes que formaron parte da paisaxe nocturna que acompañou á 

humanidade desde as súas orixes. O mal uso da luz artificial fainos perder elementos esenciais 

do noso patrimonio  inmaterial, como o son todos os relacionados coa contemplación, desfrute 

e estudo do ceo estrelado. 

   A contaminación luminosa é tamén un factor de preocupación polas súas posibles 

consecuencias a nivel de saúde pública. Moito queda por investigar neste campo, mais os 

elementos de coñecemento dos que dispoñemos nestes momentos convidan a ser cautos no 

uso da luz pola noite. 

   Os principios de uso responsable da luz que deben guiar calquera actuación pública ou 

privada son sinxelos: 

• Iluminar onde sexa necesario iluminar, sen verter luz en espazos adxacentes nin enviar 

luz cara ao ceo. 



 

 

• Iluminar cando se precise iluminar, sen ter a luz permanentemente acendida toda a 

noite en espazos que non se usan ou polos que non transita ninguén.   

• Iluminar co nivel adecuado, é dicir, co mínimo necesario para desenvolver eficazmente 

as tarefas visuais (evitar obstáculos, recoñecer persoas, etc), sen sobreiluminar 

innecesariamente. 

• Iluminar con luz do espectro adecuado, evitando un excesivo contido de compoñentes 

espectrais na banda de longuras de onda curta do espectro óptico (azuis, violetas e UV). 

 

Onde sexa necesario iluminar: Porque non todos os espazos dunha cidade, vila ou aldea 

precisan ter iluminación nocturna. Hai espazos que non teñen nin previsiblemente van ter uso 

nocturno, hai pistas e viais polos que non transitan peóns e case non teñen tráfico rodado (os 

vehículos, ademais, teñen luces propias para iluminar o seu camiño). Nestes casos os elementos 

reflectantes para sinalizar a vía poden ser moito máis aconsellables que as lámpadas artificiais. 

Se tratamos a luz artificial en horas nocturnas como un axente contaminante o seu uso debería 

ser contido e mesurado. Á hora de planificar ou revisar a iluminación pública sería conveniente 

repensar que espazos debemos iluminar (e como) e cales non.   

Cando se precise iluminar: Porque non todos os espazos iluminados teñen que estalo durante 

toda a noite. En moitos casos o seu uso é practicamente nulo a partir dunha certa hora, polo 

que as luminarias neles existentes poden apagarse, ou pode reducirse substancialmente o seu 

nivel luminoso utilizando calquera dos procedementos e técnicas modernos de regulación 

horaria. 

Co nivel adecuado: Os niveis de luz en moitos lugares da nosa xeografía son superiores, ou moi 

superiores, aos mínimos requiridos pola lexislación. En non poucos casos incluso superan os 

máximos permitidos. Cómpre lembrar que o sistema visual humano pode traballar 

perfectamente con niveis de luz moi variados, desde os moi altos até os moi baixos. A cantidade 

de luz non é sempre o factor determinante para unha boa visión; o exceso de luz pode ser tan 

prexudicial como a súa falta. Para garantir unha boa visión é esencial asegurar unha boa 

uniformidade, evitando cegamentos (a incapacidade momentánea para detectar obxectos que 

están no noso campo visual, motivada por focos excesivamente brillantes de luz, como as luces 

dos vehículos cando nos dan de fronte), así como ter luz de composición espectral adecuada a 

cada hora do día. Cómpre tamén ter en conta que entre un 15% e un 20%  da luz que ilumina o 

chan se reficte no pavimento de estradas, rúas e beirarrúas, indo cara arriba e contribuíndo a 

aumentar os niveis de brillo do ceo. No que atinxe aos niveis de iluminación, a opción por 

defecto debe ser utilizar os menores niveis permitidos pola normativa vixente. 

Con luz do espectro adecuado: A luz que percibimos está composta por unha mestura de cores 

que se denomina espectro. Cando a luz incide nos nosos ollos o sistema visual humano percibe 



 

 

certa cor ou tonalidade, pero non é quen de distinguir as cores individuais que a compoñen. Iso 

fai que dúas lámpadas que emitan unha luz branca moi semellante poidan estar en realidade 

emitindo luz con espectros moi diferentes. Os efectos negativos da luz sobre o brillo do ceo, 

sobre o medio ambiente e sobre a saúde humana dependen fortemente da composición 

espectral. Como regra xeral, a radiación na banda de longuras de onda curtas do espectro 

óptico (os azuis) é a máis eficaz para producir eses efectos disruptivos non desexados. A opción 

é usar fontes de luz con pouco contido en azuis o que equivale, aproximadamente, a usar 

fontes de baixa temperatura de cor, tamén coñecidas como fontes cálidas (con temperaturas 

de cor no rango dos 1800-2700K).  

 

A ter en conta... 

 

- "Se non se ve ben, hai que poñer máis luz": Non sempre. O motivo dunha mala visibilidade 

nalgún lugar concreto pode ser, efectivamente, a falla de luz, en cuxo caso haberá que 

aumentar a intensidade das lámpadas, pero tamén pode selo a existencia de efectos de 

contraste con zonas veciñas que están sobreiluminadas ou a falla de uniformidade na propia 

zona, en cuxo caso a solución é xusto a contraria: mellorar a uniformidade e diminuír os niveis 

de iluminación aló onde sexan excesivos. 

 

- "Os LEDs son moi eficientes e, ao instalalos, fanse grandes aforros": Si e non. Si, se as cousas 

se fan ben. Non, se se fan de calqueira maneira. Unha fonte de luz é máis eficiente que outra se 

pode producir a mesma cantidade de luz cun menor consumo de enerxía. Porén, a substitución 

dunhas fontes de luz por outras máis eficientes soamente produce aforro se a emisión total de 

luz se mantén ou, polo menos, non aumenta demasiado. Un dos efectos que ten usar fontes 

máis eficientes é que a luz sae máis barata, polo que se produce un paradoxal fenómeno 

coñecido como efecto rebote (ou paradoxo de Jevons): tendemos a usar máis luz que antes, e 

polo tanto os aforros son menores dos esperados. Pode incluso darse o caso de que rematemos 

gastando máis! Por exemplo, podemos deixar as luces acendidas máis tempo ("total, case non 

gastan!"), colocar luces onde antes non as había (nin se necesitaban), iluminar todos os 

monumentos con LEDs multicores...  Cómpre ter sempre presente que o importante non é a 

eficiencia: o importante é o aforro enerxético final. E este aforro pode conseguirse con maior 

facilidade en moitos casos utilizando sistemas de regulación horaria.  

 

- "Ao instalar LED diminúe a contaminación luminosa": Unha cousa non ten que ver coa outra. 

Os LEDs, si, son fontes ideais para diminuír algúns dos aspectos da contaminación luminosa, se 

se usan ben. Por exemplo, permiten dirixir con moita facilidade a luz alí onde se necesita, 



 

 

evitando iluminar zonas adxacentes que deberían manterse escuras. Para isto son moito 

mellores que as fontes convencionais. Cos LEDs é tamén moi doado evitar a emisión de luz 

directa cara o ceo. Porén, se despois do cambio de lámpadas os niveis de iluminación da rúa 

son máis altos que os que había anteriormente, será máis a luz reflectida no pavimento que 

sairá disparada cara o ceo contribuíndo a aumentar o brillo. Ademais, a substitución de fontes 

cálidas (baixa temperatura de cor, como as lámpadas de sodio) por LEDs brancos con rico 

contido en azuis (temperaturas de cor de 3000K e superiores) contribúe en xeral a aumentar o 

brillo do ceo, dado que a luz azul dispérsase na atmosfera con moita maior facilidade que a 

vermella. O uso de LEDs de baixa temperatura de cor, incluíndo os LED ámbar, pc-ambar, e LED 

filtrados, de tonalidade semellante ás luces de sodio, pode axudar a atenuar este problema. É 

importante lembrar que o uso de LED, en por si, non garante nin deixa de garantir que diminúa 

a contaminación luminosa. 

 

- "A mellor luz pola noite é a luz como a do día": Iso sería correcto se o noso obxectivo fose 

facer desaparecer a noite do planeta Terra, pero ninguén pensa seriamente que iso sexa algo 

desexable. Ao falar do tipo de luz normalmente referímonos á súa cantidade (iluminancia) e ao 

seu espectro. A iluminación a pleno sol nun día despexado de verán pode superar con creces os 

100000 lux. Un día anubrado pode dar producir a unha iluminancia típica duns 1000 lx. A luz 

artificial que temos habitualmente nos lugares de traballo está entre os 300 e os 1000 lx. Coas 

lámpadas da casa podemos ter niveis duns 50-100 lx pola noite. As recomendacións oficiais 

para a iluminación media das rúas pola noite están entre os 2 e os 30 lx, dependendo do tipo de 

vía. Desde o punto de vista da cantidade de luz, a noite e o día deben ser necesariamente 

diferentes. Pero hai máis: a cantidade de luz e o seu espectro (ou a súa temperatura de cor) 

deben estar tamén relacionados. Un estudo clásico realizado o século pasado amosou que a 

maioría dos seres humanos preferimos luz de tonalidade moi cálida cando os niveis de luz son 

baixos, e que pola contra sentímonos a gusto con luz de tonalidade máis fría nas horas centrais 

do día. Esta preferencia por luces cálidas (baixa temperatura de cor) para niveis baixos de 

iluminación é o que se coñece como Lei de Kruithof. Por iso preferimos habitualmente fontes 

cálidas para ter un ambiente acolledor pola noite na casa (como as antigas incandescentes e as 

halóxenas) ou ter nas nosas rúas (como os farois de sodio), e por iso cando instalan LED moi 

'fríos' (con baixos niveis de iluminación, de acordo coa lexislación vixente) o efecto é moi 

desapacible: en diversos artigos de prensa a luz destes LED fríos ten sido comparada coa 

iluminación de prisións, de hospitais, e mesmo foi denominada "branco ácido". Esta é unha das 

razóns científicas que está detrás do malestar expresado por moitas veciñas e veciños cando se 

cambia a iluminación urbana a LEDs fríos, aínda que moitas veces as protestas se formulen en 

termos difusos que expresan descontento, sen identificar con precisión as causas do mesmo. Os 

LED fríos, en cambio, son fontes de luz moi interesantes para usar polo día en espazos 

interiores. 



 

 

 

- "A luz 'fría' pola noite é a máis natural: a fin de contas a temperatura de cor da luz da Lúa é 

maior que 4000K": Este é un argumento que se escoita de cando en vez para xustificar a 

instalación de LEDs 'fríos' nas nosas rúas. Porén, este argumento esquece algo fundamental: a 

luz da Lúa ten, efectivamente, unha temperatura de cor de 4100K, pero a súa intensidade é 

moitísimo menor que a dos sistemas de alumeado urbano. Con Lúa chea, no mellor dos casos, a 

iluminancia pode ser duns 0.27 lx. Iso é dez veces menos que a iluminancia dos sistemas 

artificiais menos intensos, e entre 100 e 200 veces menos que os niveis de luz que atopamos en 

moitas das nosas rúas. Ademais, eses niveis soamente se acadan nas noites de Lúa chea: no 

resto do ciclo lunar a iluminancia é moito menor. A vida no planeta está evolutivamente 

adaptada para aproveitar da mellor maneira posible o ciclo de luz lunar, pero non unha 

iluminación permanente cen veces superior. 

 

- "Poñemos LEDs fríos porque os cálidos son menos eficientes": Antigamente os LEDs fríos 

eran efectivamente moito máis eficientes que os cálidos. Na actualidade xa non é así, e as 

previsións do Departamento de Enerxía USA son que dentro de dous ou tres anos as eficiencias 

duns e outros serán practicamente iguais. Existen actuamente no mercado lámpadas LED para 

uso urbano con temperaturas de cor de 2200-2700K e eficacias superiores aos 100 lm/W. As 

pequenas diferenzas residuais que poida haber entre modelos determinados de LEDs cálidos e 

fríos poden compensarse mediante un uso adecuado da regulación horaria de intensidade. Por 

outra banda, o importante como se indica máis arriba non é a eficiencia, senón o aforro global 

final. Non existe hoxe ningún motivo real, desde o punto de vista do interese xeral, para instalar 

LEDs fríos de forma xeneralizada nas nosas cidades e vilas. O único motivo polo que se siguen 

instalando é para dar saída aos stocks existentes, e porque proporcionan unha lixeira marxe de 

beneficio adicional ás empresas fabricantes, distribuidoras, instaladoras e xestoras de servizos 

enerxéticos. 

 

- "Poñemos LEDs fríos porque con eles as cores vense mellor": É tamén unha verdade a 

medias. Para aprezar ben a riqueza cromática das cousas precisamos iluminalas con luz que 

teña compoñentes ao longo de todo o espectro, desde os vermellos até os azuis. Unha certa 

cantidade de azul é recomendable para percibir unha boa gama de cores. A capacidade dunha 

lámpada para permitir a percepción de cor mídese polo seu IRC (índice de reprodución 

cromática) que, no mellor dos casos, pode ser do 100%. O IRC considérase moi bo a partir do 

80%, e os LEDs cálidos e eficientes antes mencionados, por exemplo, poden acadar IRC do 90%. 

Cómpre tamén ter en conta que pola noite na rúa non precisamos distinguir todas as cores da 

mesma forma que polo día (a noite e o día son diferentes!) e que é preciso equilibrar a 

reprodución cromática coa necesaria protección do medio ambiente nocturno, diminuíndo a 

emisión de azuis. 



 

 

 

- "O problema da iluminación está resolto no Concello, lévaa unha empresa de servizos 

enerxéticos (ESE)": O modelo de xestión do alumeado público mediante concesión a unha 

empresa de servizos enerxéticos está gañando popularidade en moitos concellos. Consiste en 

que unha empresa se fai cargo da operación e mantemento do servizo de alumeado, 

incorporando novas tecnoloxías (LED, regulación horaria, etc) que permitan aforrar no consumo 

enerxético e noutros gastos, e obtendo como beneficio todo ou parte dese aforro. O concello 

págalle unha cantidade anual durante o período de concesión, e a empresa encárgase do resto. 

Este modelo é visto como desexable por moitos concellos porque lles garante non gastar máis 

do que xa viñan gastando e quítalles a preocupación da operación e mantemento do servizo. 

Porén, e á marxe do debate sobre se externalizar un servizo estratéxico como o de alumeado é 

a mellor opción ou non en cada caso concreto, o modelo de xestión a través de ESE ten, desde 

o punto de vista cidadán, dous problemas importantes: por unha banda, o concello perde o 

aforro que podería obter se introducise por si mesmo esas novas tecnoloxías e se encargase 

directamente da xestión; e por outra, en moitos casos pérdese o control efectivo sobre a 

calidade do servizo prestado. Nestes tempos nos que a tecnoloxía de iluminación cambia a 

unha velocidade de vertixe(*) é especialmente importante asegurar que, no caso de optaren 

por xestión a través de ESE, os concellos manteñan a posibilidade de introducir en calquera 

momento os últimos avances tecnolóxicos e mellorar a calidade da luz consonte aos novos 

descubrimentos científicos no campo da protección do ceo, a saúde e o medio natural. Unha 

concesión con condicións pechadas para 10 ou 15 anos que non permita a intervención 

municipal (p.ex. para poder cambiar a temperatura de cor das lámpadas), é unha tremenda 

hipoteca sobre o noso futuro e quítanos a capacidade de decidir colectivamente sobre a nosa 

paisaxe nocturna. 

 
(*) A evolución das tecnoloxías de iluminación ao longo da historia pode describirse polo que se coñece como 

"equilibrio interrompido" (punctuated equilibrium): as tecnoloxías evolucionan moi lentamente, con melloras 

incrementais, durante longos períodos de tempo, para dar paso a periodos curtos nos que se producen cambios 

moi importantes e veloces, antes de entrar nunha nova fase de estabilidade prolongada. Na actualidade vivimos un 

deses periodos de cambio acelerado, motivado pola introdución masiva de fontes de luz de estado sólido (LED), en 

substitución das tradicionais fontes de luz térmicas (incandescentes, halóxenas) ou de gas (fluorescentes, vapor de 

sodio, etc). 

 

 


