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RESUMO 

 

 

Os profissionais ligados à área de Educação já vinham desde o fim do século XX defendendo 

a inserção de assuntos relacionados à Física Moderna e Contemporânea (FMC) no contexto 

do Ensino de Física, a fim de deixá-lo mais próximo à realidade dos educandos. Isto se tornou 

realidade em 2012 com a obrigatoriedade destes assuntos nas obras do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), o que levou à mudanças nos currículos de Física ensinada nas escolas 

públicas, porém não há um consenso de que assuntos devem ser abordados nestes livros. O 

objetivo deste trabalho é sugerir um destes assuntos, que é a radiação Ultravioleta (RUV), 

para isso mostraremos que este conhecimento é de grande relevância no cotidiano de todos, 

uma vez que todos nós estamos expostos a esta radiação, e logo estamos suscetíveis aos seus 

efeitos benéficos e maléficos. Sugerimos uma metodologia versátil que privilegia o ensino 

para grandes quantidades de alunos usando elementos do cotidiano, porque o assunto além de 

multidisciplinar ainda envolve tópicos de saúde pública. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Radiação Ultravioleta, Física Moderna e Contemporânea, 

Cotidiano. 
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ABSTRACT 

 

 

Professionals working in the field of Education had started advocating the inclusion of issues 

related to Modern and Contemporary Physics (FMC) in the context of Physics Teaching in 

order to make it more close to the reality of the students since the end of the twentieth 

century. This was accomplished in 2012 with the requirement of these subjects in the contents 

of the National Textbook (PNLD), which led to changes in the curriculum of physics taught in 

public schools, but there is not a consensus about which topics should be addressed in these 

books. The objective of this work is to suggest one of these subjects  

– the Ultraviolet radiation (UVR) – and it shows that this knowledge is of great importance in 

daily life, since we are all exposed to this radiation, therefore we are susceptible to its 

beneficial and harmful effects. We suggest a versatile methodology that focuses on education 

for large numbers of students using everyday elements, whereas, besides of multidisciplinary 

it involves public health issues. 

 

 

Keywords: Physics Teaching, Ultraviolet Radiation, Modern and Contemporary Physics, 

Everyday. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de ensino-aprendizagem, de um modo geral, está sempre em uma 

constante mudança e exigindo dos profissionais envolvidos um contínuo debate sobre este 

processo dinâmico e complexo. Este contínuo debate é essencial na formação das próximas 

gerações dentro de uma sociedade que não para de evoluir. 

No Brasil o Ensino de Ciências vem enfrentando um misto de novos e velhos desafios. 

Os velhos desafios são basicamente o desinteresse e a falta de estímulo, o que acaba 

contribuindo para os números de evasão escolar. Os novos desafios estão relacionados com o 

fato de termos uma sociedade cada vez mais tecnológica, as novas gerações estão nascendo 

em um mundo onde a tecnologia já fez a diferença e continua fazendo, acelerando e 

ultrapassando valores. 

Para resolvermos todos estes desafios, dentre outros detalhes, precisamos de um 

Ensino de Ciências que seja atual, que seja estimulante, que contemple a Ciência e a 

Tecnologia que está acessível no cotidiano destes estudantes. Precisamos de uma escola e de 

um sistema de ensino que não pareça estranho dentro de uma sociedade tecnológica. 

Pensando nisso, já há mais de uma década diversos profissionais da área de Educação 

em Ciências vêm discutindo soluções para esses desafios, uma delas foi a introdução de 

elementos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino de Física, que passou a ser 

elemento obrigatório no edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2012, 

provocando a entrada definitiva desses conteúdos nos livros do Ensino Médio. 

Através deste documento, e também de outros documentos oficiais como o PCN+ 

(BRASIL, MEC, 2002), que sugere como um dos temas estruturadores para o Ensino de 
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Física “Matéria e Radiação”. Além de alertas de órgãos como a Organização Mundial da 

Saúde sobre a crescente incidência de novos casos de câncer de pele. Através de todos estes 

dados se justifica esta proposta de aula, sobre a radiação Ultravioleta. Que engloba conceitos 

de Física, Química e Biologia, além dos tópicos relacionados à saúde.  
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CAPÍTULO 1 

APRESENTANDO A PROPOSTA 

 

 

1.1 – EDUCAÇÃO: AGENTE TRANSFORMADOR 

 

Na sequência três fatos que possibilitaram a evolução da humanidade. O primeiro é o 

domínio do fogo, cuja importância é bem definida pelo filólogo e arqueólogo Gordon Childe, 

“O domínio do fogo, foi, provavelmente, o primeiro passo na emancipação do homem da 

servidão do ambiente”, e não existe uma data definida para este fato, existem várias pesquisas 

que apontam para centenas de milhares de anos atrás. O segundo foi a invenção da escrita, 

que é um fato bem mais recente na história humana, datado de cerca de 4000 a.C pelo 

primeiro povo da Civilização Mesopotâmica, os Sumérios. Na atualidade o domínio da escrita 

é só mais um passo obrigatório na formação de um cidadão atuante, o que nos leva ao terceiro 

fato, que na verdade é um processo, o processo onde se forma um cidadão crítico de si, crítico 

do seu espaço e do seu papel na sociedade, hoje a evolução da humanidade está diretamente 

atrelado ao poder intelectual da sociedade, ou seja, à sua capacidade de pensar, refletir, 

questionar e produzir. E um dos fatores que define o potencial de uma sociedade é a educação 

desenvolvida nesta. 

O professor, escritor e jornalista Niskier (1999, p.28) define bem o papel deste 

processo de aprendizagem chamado educação para a sociedade, “Somente através da 

educação teremos a transformação social, econômica e política do indivíduo e do país.”. 

Esse trabalho foi desenvolvido considerando a educação como único agente 

verdadeiro de transformação social, econômica e política que temos e que podemos, e tudo 
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além ou aquém disso, é um caminho defeituoso que prejudica a nossa evolução em quanto 

sociedade produtora.  

Para somar com a frase do Niskier há outra frase que merece destaque, porque ela 

ajuda a esclarecer e direcionar este trabalho, que é uma frase do educador Paulo Freire (1991) 

que diz: “Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a 

sociedade muda.”. Esta frase estabelece uma relação de interdependência entre a sociedade e a 

educação, ela reforça a afirmação de que a educação é o único agente transformador da 

sociedade. É muito difícil definir como ocorre a evolução da sociedade devido à educação 

baseado nesta relação de interdependência, e este texto não vai entrar nesse assunto porque ele 

é muito amplo e daria uma monografia à parte. O meu objetivo aqui é mostrar a importância 

de se ensinar nas escolas, os efeitos e cuidados relacionados à radiação Ultravioleta (RUV). 

Vamos iniciar identificando como a nossa Constituição Federal promulgada em 1988 

trata a educação, no papel ela garante uma educação de qualidade e pública a todos os 

brasileiros, como pode ser visto no artigo 205 desta: 

 

 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” (Constituição Federal, 1988) 

 

 

Em 1996 é publicada a lei 9.394, a lei de diretrizes e bases da educação brasileira, a 

chamada LDB. Nesta publicação é suprimido o trecho “... direito de todos...”, mas a educação 

continuou sendo um direito de todos. 

 

 “Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” (LDB, 1996) 

 

Ainda falando da LDB de 1996, em seu artigo primeiro, parágrafo segundo, está 

escrito “§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.”, 

ou seja, a educação oferecida nas escolas tem que ter um vínculo com o cotidiano destas 

pessoas, tem que tratar de temas atuais e que façam parte do seu dia-a-dia, temas como a 

RUV.  
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Vale lembrar que a educação por si só já tem um caráter transformador, porque ela 

transforma uma criança (por exemplo) que não domina a escrita em um indivíduo que sabe ler 

e escrever, mas aqui neste texto o significado do termo ‘agente transformador’ significa a 

capacidade de transformar um indivíduo em um cidadão reflexivo, crítico do mundo a sua 

volta e com plenas capacidades de questionar e mudar de forma consciente a sociedade o qual 

está embutido.       

Se a educação é um agente transformador então a escola também será, mas não porque 

a educação só acontece na escola, na prática a educação acontece em todo lugar e a todo 

instante onde haja interação, seja esta de nós com nós mesmos, ou de nós com todos os 

outros. Mas como a educação acontece também na escola, e como o foco deste trabalho está 

dentro do mundo da educação escolarizada, então podemos afirmar que a escola funciona 

como um agente transformador.  

E escola é muito mais do que um lugar aonde as crianças e jovens vão para aprender a 

ler, escrever e interagir com outras pessoas, é um lugar onde o mundo se abre em 

possibilidades para elas, onde estas possibilidades vão construir o seu futuro. Então temos que 

perguntar, nós temos esta escola? As crianças que hoje estão sentadas nas salas de aula estão 

sendo preparadas para o futuro que as espera? Como criar cidadãos que possam se construir 

num mundo cada vez mais competitivo e complexo? Este texto não trará estas respostas, mas 

espero que ele seja útil na busca delas.  

Existe uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para 2013 (Tabela 7, 

seção 2.3.12.3) sobre a ocorrência de novos casos de câncer de pele. Estima-se para este ano a 

ocorrência de 140.000 novos casos de câncer de pele, isso significa quase 400 novos casos por 

dia, ou aproximadamente 16 novos casos por hora. E há uma perspectiva que esses números 

aumentem com o passar dos anos. E como enfrentar isso? A resposta foi dada pela própria 

instituição. Que são ações educacionais direcionadas.  

 

Para o enfrentamento do câncer, são necessárias ações que incluam: educação em 

saúde em todos os níveis da sociedade; promoção e prevenção orientadas a 

indivíduos e grupos (não esquecendo da ênfase em ambientes de trabalho e nas 

escolas); geração de opinião pública; apoio e estímulo à formação de leis que 

permitam monitorar a ocorrência de casos (INCA, 2012). 
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Sempre que precisamos mudar uma situação desfavorável dentro da sociedade e que 

não precise ser de forma imediata, começamos pela educação. 

Um dos tipos de câncer que mais mata hoje é o de pele, ainda iremos falar muito sobre 

ele neste trabalho, porque vamos descrever aqui a principal causa do câncer de pele, a 

exposição à RUV. 

Outra questão importante envolvendo o cotidiano das pessoas e o Ensino de Ciências é 

o letramento científico, que está bem explicado nas palavras abaixo do Wildson dos Santos. 

 

…”o letramento dos cidadãos vai desde o letramento no sentido do entendimento de 

princípios básicos de fenômenos do cotidiano até a capacidade de tomada de decisão 

em questões relativas a ciência e tecnologia em que estejam diretamente envolvidos, 

sejam decisões pessoais ou de interesse público. (SANTOS, 2007 p.480)” 

 

 

E ainda segundo o Wildson (2007), o letramento como prática social implica a 

participação ativa do indivíduo na sociedade, em uma perspectiva de igualdade social, em que 

todos podem participar ativamente através do uso do conhecimento científico. Assim o 

letramento passa a ser uma ferramenta de comunicação, interação e construção social. 

Esta questão é muito importante porque é esse o principal objetivo do ensino de física 

nas escolas, formar cidadãos capazes de entender a nomenclatura científica, as leis da Física 

que regem e explica o nosso cotidiano, o porquê a água no chuveiro elétrico esquenta, uma 

conta de energia elétrica, as fases da lua, uma reportagem numa revista científica e que 

tenham argumentos depois para defendê-la ou criticá-la com outros. Esses saberes são 

fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento dos cidadãos em sua vida, em seus 

momentos do cotidiano. Ou seja, o letramento científico confere às pessoas a possibilidade de 

participação ativa na sociedade, atuando e modificando-a, e assim fazendo parte de sua 

evolução. 

E como é comum, por exemplo, ouvir alguém reclamar que foi a praia com tempo 

nublado e mesmo assim se queimou. Esse trabalho foi desenvolvido para ajudar estas pessoas 

a entenderem este e outros mistérios envolvendo a radiação ultravioleta. 
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1.2 – ENTREVISTAS 
 

 

Para fortalecer a proposta deste trabalho foram feitas duas entrevistas, fazia parte do 

projeto original uma terceira, que seria com uma dermatologista, mas como um dos 

referenciais teóricos utilizados foi o livro ‘Radiação Ultravioleta: Características e Efeitos’, 

que foi escrito por uma Doutora em Medicina e membro da Sociedade Brasileira de 

Dermatologia, a Maria Vilela, consideramos que ela seria desnecessária. No caso este livro 

traz também como autora a Doutora em Física e membro da Sociedade Brasileira de Física, 

Emico Okuno. 

A primeira entrevista foi numa comunidade de pescadores, porque eles ganham a vida 

e sustentam suas famílias com uma profissão que os obrigam a se exporem à luz do Sol quase 

que diariamente. Isto confere a este trabalho um alto grau de aplicabilidade, porque é um 

conhecimento útil a estas pessoas, mas não só a elas já que existem diversas profissões que 

obrigam os trabalhadores a se exporem à luz do Sol. 

A segunda entrevista foi com um professor de Física do Ensino Médio de uma escola 

pública, para darmos ao objetivo deste trabalho um grau maior de validade, já que a intenção 

é a educação no Ensino Médio. 

 

1.2.1 – Entrevista com alguns pescadores da localidade de Jurujuba, Niterói – RJ. 

 

Quando resolvi falar sobre a radiação ultravioleta nesta monografia, já tinha em mente 

usar a minha experiência de vida no campo para contribuir neste trabalho porque eu nasci 

numa comunidade de lavradores, onde a exposição ao Sol é uma constante que se repete 

praticamente todos os dias. Esta é uma situação normal entre algumas profissões como garis, 

roçadores, pescadores, marinheiros, carteiros, salva-vidas, ambulantes, atletas e outras 

profissões, além de todas as outras pessoas do mundo que precisam se expor ao Sol, seja por 

necessidade ou lazer. Ou seja, este trabalho é útil para todas as pessoas, mesmo para aquelas 

que não podem se expor à luz do Sol devido a uma doença que as impeça de se expor à luz 

solar, normalmente estas doenças é por causa da radiação ultravioleta. 

Na comunidade em Jurujuba eu perguntei para alguns pescadores se eles usavam 
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algum tipo de proteção quando saiam para pescar durante o dia, se a pele descascava 

regularmente, os horários que eles saiam para pescar, se as crianças sofriam mais com isso do 

que os adultos já que algumas crianças pescam também e perguntei também se eles têm a 

consciência de que precisam se proteger da radiação solar. 

Eles me responderam que a pele realmente descasca, e que isso já havia se tornado 

uma constante na vida deles a ponto de se tornar um processo natural, tão natural que pensam 

que a pele deles adquire uma resistência natural com o passar do tempo, resistência essa 

descrita por eles como sendo um "casco" devido à exposição diária e sem muita proteção. 

Eles disseram que se protegem como podem, como por exemplo, quando a intensidade da 

radiação solar está muito forte eles ficam debaixo da lona no barco, usam bonés, chapéus, mas 

só isso, que é a forma mais efetiva de proteção que eles dispõem. E como já era de se esperar, 

segundo eles, esses efeitos são mais fortes na pele das crianças, porque elas ainda não 

ganharam a tal resistência à exposição do sol, o que vai acontecer naturalmente com o passar 

do tempo, segundo eles. Segundo os pescadores o ideal seria pescar durante a noite, mas que 

isso não é muito viável e que eles preferem mesmo durante o dia e que são poucos os que 

preferem a noite.  A seguir uma foto (foto 1) da comunidade de pescadores, mais fotos no 

Apêndice A.  

 

Foto 1 – Comunidade de pescadores em Jurujuba. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2003. 
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1.2.2 – Entrevista com o mestre Cícero Barros. 

 

 

O professor Cícero Rogério da Silva Barros (foto 2) é graduado em Física 

(Licenciatura/Bacharelado) pela Universidade Federal Fluminense em 1999, mas já exerce a 

profissão de professor de física desde 1995. Além da graduação, ele já é mestre em 

engenharia Nuclear pela COPPE-UFRJ e está fazendo doutorado em interações de vários 

corpos usando simulações computacionais na UFF. 

Atualmente ele leciona em três escolas: no Colégio Estadual Raul Vidal, no Colégio 

Estadual Zuleika Raposo Valadares e o Colégio Estadual Conselheiro Josino, onde leciona 

matemática. 
 

 

Foto 2 – Ricardo Garcêz e Cícero Barros. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Na entrevista ele mostrou um pouco de insatisfação com o currículo mínimo imposto 

pelo estado, e que ele, e também os outros professores de física, não seguem o currículo 

mínimo na sua íntegra. Na sua visão o currículo mínimo, na sequência de temas apresentada, 

é incoerente. Em sua opinião, em alguns casos, ele aborda um tema que precisa de um 

conhecimento prévio que ainda não foi dado, que, no caso, será dado mais adiante. Ele relatou 

que os professores fizeram uma adaptação para deixá-lo mais coerente segundo as suas 
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experiências, não como uma resistência a mudança e sim como uma tentativa de deixá-lo o 

mais coerente possível a fim de seguir uma linha lógica. 

Ele relatou que até aborda um pouco sobre assuntos de FMC a título de curiosidade, 

que isso não faz parte do plano de aula, e que, às vezes, até é possível usar elementos de FMC 

nas aulas, mas em contextos clássicos, como uma vez em que usou quark up e down numa 

aula sobre a conservação de massa, aula essa que eu estava presente porque eu fui estagiário 

dele durante dois semestres. Se não for destas duas maneiras, só se algum aluno perguntar. 

Quando eu perguntei o que ele achava da proposta da minha monografia, ele 

respondeu que a proposta é válida, mas isso não significa que ela será implementada. Por mais 

que uma proposta seja boa, ela pode acabar não sendo viável, porque depende muito de 

questões temporais e andamento da turma e que normalmente pouca coisa é aproveitada em 

uma proposta nova deste tipo. 

Ele também comentou que relativo à radiação Ultravioleta ele nunca havia dado nada 

em sala de aula e acrescentou que este tema pode ser trabalhado em conjunto com a disciplina 

de química, porque ela também discute sobre radiações, como a radiação alfa, beta, gama, 

além dos números quânticos. 

 

1.3 – PARTE LEGAL 

 

Nesta seção será dada maior ênfase à parte legal que ampara esta proposta, ou seja, 

será discutido a lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), artigos e orientações dirigidas à 

escolas e professores. 

O objetivo deste trabalho é defender a inserção do tema radiação Ultravioleta no 

Ensino Médio das escolas públicas do Brasil, aproveitando o fato de que agora, além de áreas 

tradicionais a serem trabalhadas como a Mecânica Newtoniana e o Eletromagnetismo 

clássico, há uma nova área de estudo dentro da Física a ser ensinada nas escolas públicas que 

é FMC. 

Na verdade este texto defende a inserção do ensino das radiações como um todo, mas 

como o foco deste texto é o ensino da radiação Ultravioleta (RUV), este trabalho dará atenção 

especial a esta radiação em especial. 
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A Educação tem um espaço garantido dentro da Constituição do país, a Constituição 

Federal de 1988 diz que a Educação é um direito de todos, visando "o pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.". 

Pensando nas particularidades de cada região deste país imenso, a LDB criou, para o ensino 

fundamental e médio, um núcleo comum obrigatório no âmbito nacional, que inclui o estudo 

de língua portuguesa, matemática, do mundo físico, da realidade política e social, da arte e 

educação física. Dentro desta proposta nacional comum, cada estado, município ou escola 

pode propor seu próprio currículo, como pode ser visto abaixo. 

 

  
“Art. 26: Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 

por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela.” (LDB/1996). 

 

 

E este complemento ao núcleo comum nacional equivale a 25% do currículo da escola. 

A proposta apresentada neste trabalho foi pensada para âmbito nacional, mas se isso não for 

possível por motivos variados, acreditamos que pelo menos em escolas de localidades, como a 

de Jurujuba deveria trabalhar esta proposta nestes 25% porque ela é um conhecimento 

essencial a estas pessoas.    

A LDB é um documento que regulariza a educação escolar desde o Ensino Infantil, 

passando pelo Ensino Fundamental e Médio, até o Ensino Superior. Ou seja, das leis 

existentes, é a que tem o maior impacto na construção de nossas vidas, porque de certa forma 

é ela que nos protege neste processo que dura mais de uma década, desde quando crianças 

indefesas até nos tornarmos cidadãos cheios de armas para enfrentarmos o mundo.  

Para ficar claro como funciona o sistema educacional brasileiro, além de artigos da 

LDB, vamos dar uma olhada ainda no PCN (BRASIL-MEC, 1997), no PCN+ (BRASIL-

MEC, 2002), no OCEM (BRASIL-MEC, 2006) e, especificamente para o estado do Rio de 

Janeiro, no Currículo Mínimo (SEE-RJ, 2011). Todos estes documentos juntos têm a função 

de somar, orientar e construir uma educação realmente efetiva e abrangente. Pelo menos na 

teoria. 

Vou dedicar um parágrafo para contar um pouco da história da LDB/96, já que ela é a 

nossa principal referência. Nascida de um projeto do Deputado Octavio Elísio (PMDB - MG) 

após a promulgação da Constituição em 1988, a LDB recebeu um substitutivo, perdeu artigos 

e ganhou outros sugeridos por associações de professores e universidades. Em 1994, aprovado 
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na Câmara, o projeto foi enviado ao Senado, onde foi substituído por outro, o do senador e 

educador Darcy Ribeiro (PDT-RJ). No final a LDB foi costurada com artigos do projeto da 

Câmara e do Senado, e foi promulgada em 1996. 

Na seção 1.1 já foram abordadas algumas partes da LDB/96, então aqui só vou 

complementar com mais algumas passagens a fim de reforçar a proposta contida neste 

documento. 

No artigo 22 está escrito que “A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania...”. 

No artigo 32, inciso II está escrito que os educandos têm que desenvolver “a compreensão do 

ambiente natural e social...” e mais a frente no artigo 35, inciso III está escrito que “o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;” e para a formação do 

pensamento crítico é imprescindível o Ensino de temas atuais de Ciências e Tecnologia. Com 

estas passagens fica claro a intenção das instâncias superiores, no caso, o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), em fazer da escola um lugar que vai ajudar as crianças, jovens, 

adultos e idosos a entenderem melhor o mundo em que vivem, tornando-lhes membros 

conscientes e lhes fornecendo ferramentas para que possam dialogar e emitir opiniões sobre 

diversos assuntos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que são orientações aos professores por 

parte do MEC, com o intuito de ajudá-los em seu trabalho, auxiliando os educadores na 

reflexão sobre a prática diária em sala de aula e servindo de apoio ao planejamento de aulas e 

ao desenvolvimento do currículo da escola para que a educação escolar brasileira tenha um 

caminho forte e construtivo a seguir, na formação de cidadãos cientes de seu papel na 

sociedade, ou cidadãos que tenham a capacidade de buscar seu espaço na sociedade.  

O processo de elaboração dos PCN começou em 1995, sendo que no fim daquele ano 

já havia a versão preliminar, que foi apresentada a diferentes instituições e especialistas. E 

depois de muitas discussões e ajustes, o texto foi aprovado pelo Conselho Federal de 

Educação em 1997. Os PCN foram transformados num conjunto de dez livros, cujo 

lançamento ocorreu em 15 de outubro de 1997, neste caso estes eram destinados ao primeiro 

ciclo do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série). Depois, professores de todo país passaram a 

recebê-los em casa. Enquanto isso, o MEC iniciou a elaboração dos PCN para 5ª a 8ª série, 

que foram publicados em 1998. E em 1999 foram publicados os destinados ao Ensino Médio 
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(PCNEM). E mais tarde, em 2002, os PCN+ (Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais). 

E nos PCNEM está escrito na parte de Ciências da Natureza, matemática e suas 

tecnologias: 
 

 

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, de 

forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, 

que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a 

uma visão de mundo. (pag.6) 

 

 

É perceptível neste trecho que há uma intenção em se construir uma educação que 

atenda às necessidades da vida contemporânea, uma educação que explique fatos e fenômenos 

que ocorrem no cotidiano destas pessoas, para que a vida destas tenham menos perguntas sem 

respostas e foi pensando nesta proposta que uma ideia ganhou força no meio educacional, a de 

introdução de FMC no Ensino Médio. Tanto que mais a frente neste documento, na parte de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, num parágrafo dedicado a Ótica e ao 

Eletromagnetismo está escrito: 

 

“...poderiam, numa conceituação ampla, envolvendo a codificação e o transporte da 

energia, ser  espaço adequado para a introdução e discussão de modelos 

microscópicos. A natureza ondulatória e quântica da luz e sua interação com os 

meios materiais, assim como os modelos de absorção e emissão de energia pelos 

átomos, são alguns exemplos que também abrem espaço para uma abordagem 

quântica da estrutura da matéria, em que possam ser modelados os semicondutores e 

outros dispositivos eletrônicos contemporâneos.” (pag. 26) 

 

E este tema virou alvo de discussões no meio educacional, de artigos publicados em 

revistas e jornais sobre educação, teses, dissertações e defesas de monografias, como a do 

meu amigo Luciano Slovinscki, aprovada em 25 de outubro de 2012 no Instituto de Física da 

UFF com o título: “A Física Moderna e Contemporânea nas obras indicadas pelo Programa 

Nacional do Livro Didático: uma análise sob a perspectiva da transposição didática”. E depois 

de tanta discussão e análise entrou como requisito obrigatório no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) do triênio 2012-2014, o que significa que os livros didáticos de Física de 

todo o país já possuem em suas páginas temas referente FMC.  
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Voltando para o ano de 2002, o MEC lançou os PCN+, que como o próprio nome já 

sugere, são orientações complementares aos PCN, e logo no início na área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias está escrito sobre estes textos: 

 

 
“Pretende discutir a condução do aprendizado nos diferentes contextos e condições 

de trabalho das escolas brasileiras, de forma a responder às transformações sociais e 

culturais da sociedade contemporânea, levando em conta as leis e diretrizes que 

redirecionam a educação básica.” 

 

 

 

Reforçando a ideia de construir um ensino com temas mais contemporâneos, visando 

um melhor entendimento de si e do espaço a sua volta por parte dos alunos e de como tudo 

isso interage construindo a realidade deles. E como a Física é uma ciência natural, é dever 

desta esclarecer os fenômenos naturais aos quais todos estamos sujeitos. O que fica claro na 

primeira página dedicado à Física: 

 

 
A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo sentido a 

partir das diretrizes apresentadas nos PCNEM. Trata-se de construir uma visão da 

Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, 

com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. (Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, pag.59) 

 

 

E desta importância de relacionar a natureza, fenômenos físicos, descobertas atuais na 

Ciência com o cotidiano, privilegiando as características mais essenciais que dão consistência 

ao saber da Física e permite um olhar investigativo sobre o mundo real, foi baseado nesta 

necessidade que o PCN+ fez uma abordagem usando temas estruturadores para articular o 

ensino de Física nas escolas, de forma a trazer o ensino de Física para mais perto dos 

estudantes, para mais perto da realidade deles, e assim mostrar que a Física é uma ciência útil 

e necessária ao cotidiano de todos. Assim, este texto sugere a troca da antiga estrutura com 

Mecânica, Termologia, Eletromagnetismo e Óptica pelos temas estruturadores a seguir: 

1. Movimentos: variações e conservações 

2. Calor, ambiente e usos de energia 

3. Som, imagem e informação 

4. Equipamentos elétricos e telecomunicações 

5. Matéria e radiação 

6. Universo, Terra e vida 
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O quinto tema chama a atenção porque ele por si só já justifica grande parte da 

intenção deste trabalho. É dentro deste tema estruturador que irão acontecer as discussões 

envolvendo a RUV, porque faz parte da proposta deste tema estruturador, discutir as 

tecnologias baseadas na utilização da radiação e discutir o próprio cotidiano destes alunos já 

que eles dependem cada vez mais intensamente destas inovações tecnológicas. Introduzir 

esses assuntos no ensino médio significa promover nos jovens a capacidade para, por 

exemplo, ter condições de avaliar riscos e benefícios que decorrem da utilização de diferentes 

radiações, saber o que é uma radiografia e uma tomografia, ter noção de que existem 

radiações que podem ser usadas como bactericida, inclusive que elas são usadas em alimentos 

que ele come e de ter capacidade de acompanhar as discussões relacionado aos problemas 

sobre a utilização da energia nuclear. 

Cada tema estruturador é subdividido em unidades temáticas, e a segunda unidade 

temática deste tema estruturador que se chama ‘Radiações e suas interações’ é muito 

interessante, e o motivo pode ser visto abaixo nas competências desta unidade temática. 

 
 

• Identificar diferentes tipos de radiações presentes na vida cotidiana, reconhecendo 

sua sistematização no espectro eletromagnético (das ondas de rádio aos raios Gama) 

e sua utilização através das tecnologias a elas associadas (radar, rádio, forno de 

microondas, tomografia etc.). 

• Compreender os processos de interação das radiações com meios materiais para 

explicar os fenômenos envolvidos em, por exemplo, fotocélulas, emissão e 

transmissão de luz, telas de monitores, radiografias. 

• Avaliar efeitos biológicos e ambientais do uso de radiações não-ionizantes em 

situações do cotidiano. (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. p.78) 

 

 

Dentro desta unidade temática que se insere a proposta desta monografia que é a 

inserção do ensino sobre a RUV.  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) foram elaboradas a partir 

de uma ampla discussão com as equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, 

professores e alunos da rede pública e representantes da comunidade acadêmica. Publicado 

em 2006, tem como objetivo contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática 

docente. 

E o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, é um documento que serve como 

referência a todas as escolas do estado, apresentando as competências, habilidades e 

conteúdos básicos que devem estar contidos nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é 

orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-
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aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. O último currículo lançado 

foi o Currículo Mínimo de 2012. 

Este currículo foi elaborado de forma que contemplasse também o tema de Física 

Moderna e Contemporânea, enquanto que os temas clássicos sofreriam uma mudança quanto 

à abordagem. 

 

 
Todos os grandes temas: Mecânica, Termodinâmica, Física Ondulatória e 

Eletromagnetismo começam a ser abordados a partir de uma proposta concreta. A 

Mecânica, a partir da Cosmologia e da observação do céu. A Termodinâmica, a 

partir da máquina térmica. A Física Ondulatória, a partir do olho humano. E o 

Eletromagnetismo, a partir do motor elétrico e do dínamo. Isso dará maior 

significado ao estudo de cada um desses temas e poderemos tirar deles os conceitos 

que nos interessam (Currículo Mínimo de Física do Estado do Rio de Janeiro, 2012). 

 

 

E embutidas nestas mudanças, temas antigos caíram, como o estudo da cinemática, um 

pouco de Termometria, Dilatação, Calorimetria e Óptica Geométrica. Mas o texto traz um 

trecho demasiado importante para este trabalho. 

“Entender o espectro luminoso em detalhes e as diferentes aplicações que cada faixa 

do espectro tem ajuda a compreender os processos de comunicação atuais; por isso propomos 

maior ênfase nele (Currículo Mínimo de Física do Estado do Rio de Janeiro, 2012)”.  

Neste trabalho serão abordados detalhes de cada intervalo do espectro 

eletromagnético, porque sem isso seria muito difícil abordar as propriedades da RUV. 

E para encerrar esta seção, um trecho presente no Currículo Mínimo 2012 e que serve 

como justificativa da inserção de FMC no Ensino Médio. 

 

 
Abordamos, ao longo dos três anos, temas de FMC como forma de atrair os 

estudantes e dar maior significado para o estudo de Física. Por isso, ao começarmos 

com o estudo de Cosmologia já poderemos falar de temas contemporâneos sem 

precisar esperar todo o estudo da Física clássica para fazê-lo. Conhecer alguns 

tópicos de FMC é fundamental para compreender a realidade que nos cerca a partir 

da nova visão de mundo que a Física do século XX construiu (Currículo Mínimo de 

Física do Estado do Rio de Janeiro, 2012)”.  

 

 

 

 



17 
 

 



18 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MUNDO FÍSICO, QUÍMICO E BIOLÓGICO 

 

 

Neste capítulo serão explicados vários conceitos físicos, alguns processos químicos, 

alguns efeitos biológicos, alguns cuidados para a proteção contra a RUV e curiosidades 

envolvendo este assunto. Este é essencialmente um capítulo de apoio teórico ao professor, 

com um conteúdo diversificado que pode ser utilizado de diversas maneiras, tanto para a sala 

de aula quanto para algum outro espaço alternativo. 

 

2.1 – CONTEXTUALIZANDO 

 

Nesta seção vamos falar um pouco da história da RUV, além de outras partes do 

espectro eletromagnético e também de fatos que possuem alguma relação com este trabalho. 

A descoberta da radiação ultravioleta se deu em 1801. Mas por uma questão de 

contextualização histórica vamos voltar um pouquinho e relembrar alguns fatos marcantes do 

recém ultrapassado século XVIII, conhecido como o século das luzes. 

Na França, Napoleão Bonaparte acabara de dar um golpe de Estado (1799), pondo um 

fim a Revolução Francesa (1779-1799), que politicamente marca o fim da Idade moderna e 

início da Idade Contemporânea. 

Ainda na França, um pouco antes, em 1794, Robespierre mandara guilhotinar aquele 

que é considerado o pai química moderna: Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), o 

homem que percebeu que a água era uma substância composta formada por átomos, 
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quebrando assim a teoria de Talles de Milleto que já havia falecido a mais de dois milênios, 

que acreditava que a água era um dos quatro elementos terrestres primordiais, a partir da qual 

os outros são formados. 

Na Inglaterra, tem-se o surgimento da Revolução Industrial em meados do século 

XVIII. 

Em Portugal, nascia em 1798, Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos 

Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança 

e Bourbon, que por motivos óbvios ele é chamado apenas de Dom Pedro I, e que por motivos 

não tão óbvios assim ele proclamou a emancipação política do território brasileiro do de 

Portugal em 1822. 

Na Itália, Alessandro Volta inventa a primeira pilha elétrica em 1800. 

Na América, os EUA se revolta contra o Império Britânico e declara a sua 

independência (1776), também é deles a primeira guerra da Idade Contemporânea, a Guerra 

Revolucionária Americana (1775-1783).  Em 1787 assinam a sua primeira e única 

constituição, em 1789 sobe ao poder o seu primeiro presidente, George Washington. 

E no Brasil colônia: muitas revoltas. Tivemos a Inconfidência Mineira em 1789, com 

execução de Tiradentes em 1792. E em 1798, a Conjuração Baiana e outras. 

E depois de um breve giro pelo mundo, vamos aos primeiros fatos relacionados à 

RUV. 

Desde muito antes do século XVII já era um fato conhecido que a luz solar “branca” 

podia ser decomposta em uma sequência de cores ao atravessar um prisma com densidade 

diferente ao do ar, mas foi o físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural e 

teólogo inglês sir Isaac Newton (1642-1727) o primeiro a usar o termo ‘spectrum’ para fazer 

referencia ao conjunto de cores que havia se formado, que ele chamou de espectro luminoso. 

Em 1800, sir William Herschel (1738-1822), um astrônomo inglês de origem alemã, 

nascido no extinto Sacro Império Romano, em Hanôver, que já era um astrônomo famoso, 

tanto que era o astrônomo da corte, e já tinha descoberto o Planeta Urano (1781) e mais tarde 

em 1787 descobrira também dois satélites deste, resolveu medir o “calor” das cores. Herschel 
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colocou um termômetro de mercúrio no espectro obtido por um prisma de cristal com o a 

finalidade de medir o “calor” emitido por cada cor. Assim ele percebeu que o “calor” era mais 

intenso ao lado do vermelho do espectro, ou seja, a parte mais quente não estava na faixa 

compreendida pelo espectro visível, estava além do vermelho, numa região onde não tinha luz 

visível. 

A descoberta da radiação no infravermelho pelo Hershel causou grande impacto na 

comunidade científica. Entusiasmado com esse feito e convencido da existência de uma 

simetria no espectro da radiação solar, o físico e químico alemão Johann Wilhelm Ritter 

(1775-1810) decidiu investigar a possível existência de outra forma de radiação invisível, no 

lado oposto do espectro da luz visível, além do violeta. Ritter iniciou experimentos para 

verificar se ele poderia detectar também luz “invisível” além da porção violeta do espectro. 

Em 1801, ele estava aprendendo sobre o cloreto de prata, que se torna escuro quando exposto 

a luz, ele estava ciente que a luz azul causava uma reação maior no cloreto de prata do que a 

luz vermelha, então Ritter decidiu medir a taxa com que o cloreto de prata reagia com as 

diferentes cores que formam a luz. Ele direcionou então a luz solar de modo que atravessasse 

um prisma de modo a criar um espectro de cores, depois colocou o cloreto de prata sob cada 

cor do espectro e constatou que era possível observar uma pequena mudança na parte 

vermelha do espectro, escurecendo em direção a região violeta do espectro, então ele decidiu 

colocar a cloreto de prata um pouco além da luz violeta, na parte invisível do espectro, e para 

a sua surpresa, nesta região aconteceu a reação mais intensa se comparado com as cores do 

espectro visível. Isto demonstrou pela primeira vez que luz na forma invisível existia além do 

limiar violeta do espectro visível. Este novo tipo de luz, o qual Ritter chamou de raios 

químicos, foi mais tarde renomeado como luz Ultravioleta ou radiação Ultravioleta (a palavra 

‘ultra’ significa além).  

A partir daí se seguiram uma sequência de eventos envolvendo a composição do resto 

do espectro e outros fatos relevantes para este trabalho. A seguir alguns destes eventos.  

Os primeiros cientistas a relatarem que a luz solar tinha a capacidade de destruir 

bactérias maléficas aos seres humanos foram Downes & Blunt em 1877. Eles não sabiam se 

esse efeito era causado pelo calor da radiação solar ou por alguma outra característica, só mais 

tarde Duclaux em 1885, e Ward em 1892, demonstraram que a radiação ultravioleta era 

responsável pela ação bactericida. 
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Em 1888 o espectro eletromagnético cresce mais um pouquinho com a confirmação da 

existência das ondas eletromagnéticas previstas pelo físico escocês James Clerk Maxwell e 

pelo físico inglês Michael Faraday em 1864. No caso foi o físico alemão Heinrich Hertz que 

demonstrou a existência das tais ondas eletromagnéticas através de alguns experimentos, na 

ocasião ele produziu ondas de baixa frequência, hoje chamadas de ondas de rádio. É valido 

ressaltar também que nestes experimentos o Hertz descobriu o efeito fotoelétrico (que é 

causado pela parte ultravioleta do espectro), explicado mais tarde por Albert Einstein, o que 

lhe rendeu um prêmio Nobel em 1921.  

O primeiro a usar a radiação Ultravioleta em medicina foi o médico dinamarquês Niels 

Ryberg Finsen (1860-1904), na fototerapia, que ele chamou de raios químicos, assim como o 

Ritter a chamava. Em 1894, depois de um ano já estudando e publicando artigos sobre a 

fototerapia, ele se focou principalmente no tratamento da lupus vulgaris, que é uma forma de 

tuberculose de pele provocada por bactérias. E já era sabido do poder bactericida da radiação 

Ultravioleta. Neste mesmo ano ele funda em Copenhagen o Instituto Fototerapêutico, onde ele 

deu sequência aos estudos na área de fototerapia. Ele ganhou o Nobel de medicina em 1903 

pela sua contribuição no tratamento de doenças. 

Em 1895 o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu uma radiação 

eletromagnética além do ultravioleta, os raios X. Pela descoberta do raio X e pela primeira 

radiografia da história em 1895, Röntgen recebeu o prêmio Nobel de física em 1901. 

Dois colaboradores de Finsen, V. Bie e S. Bang, estabeleceram em 1900 que ondas 

eletromagnéticas com comprimento de onda menor do que 300 nm, em especial as de 250 nm, 

eram as mais eficientes para matar bactérias. 

Acho muito interessante ressaltar que o termo “onda eletromagnética” era até então 

um termo novo. A primeira previsão da existência de ondas eletromagnéticas foi feita em 

1864, pelo físico escocês que deu forma final a teoria moderna do eletromagnetismo, que une 

a eletricidade, o magnetismo e a óptica, James Clerk Maxwell (1831-1879). Essa teoria previu 

que a luz é uma onda eletromagnética e que se propaga no espaço oscilando em fase dos 

campos elétricos e magnéticos. E a primeira verificação experimental foi feita por um físico 

alemão, Henrich Hertz (1857-1894), em 1887. Hertz produziu ondas eletromagnéticas por 

meio de circuitos oscilantes e depois detectou-as por meio de outros circuitos sintonizados na 
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mesma frequência. Seu trabalho foi homenageado posteriormente colocando-se o nome 

"Hertz (Hz)" para unidade de frequência. 

Em 1900 o químico e físico francês Paul Villard descobre os raios gama ao estudar as 

propriedades do Urânio. 

Os raios cósmicos foram detectados pela primeira vez por Victor Hess entre 1911 e 

1913, usando balões carregados com detectores de radiação a grandes altitudes. Por esta 

descoberta ele foi laureado com o Nobel de Física em 1936. 

Em 1926 foi publicado o livro de C. W. Saleeby, “Sunlight and health”. Neste livro 

são relatados os sucessos do uso da luz solar no tratamento de vários tipos de enfermidades. 

No prefácio da 3ª edição do livro, há a afirmação de que é necessário  educar o público para a 

apreciação da luz solar como desinfetante universal, tônico e estimulante. O livro foi muito 

eficiente em divulgar essa notícia, de modo que toda uma geração aceitou esses pressupostos 

e educou seus filhos para que dormissem cedo e acordassem cedo para se expor ao sol pela 

manhã. 

Em 1932, foi descoberta a radiação em microondas (OKUNO; VILELA. 2005. p.9). 

E segundo Berrie Trower (2012), físico britânico especialista em armas em 

microondas, em 1932 é identificado pela primeira vez a doença devido à exposição à radiação 

de microondas, chamada de microondas ou ondas de rádio doença. 

Em 1945, o engenheiro Percy Spencer inventa o forno de microondas a serviço da 

empresa Raytheon. 

Em 1946 o Conselho de Medicina Física da Associação Médica Americana 

recomendou o limite de 0,5 µW/cm² para a exposição diária de 7 h em instalações médicas 

onde se usam lâmpadas germicidas. 

Em 1974, M. L. Kripke mostrou que tumores transplantados em ratos se desenvolviam 

se fossem pré-irradiados com radiação ultravioleta, que causa uma debilitação no sistema 

imune. 

Em 1976 foi realizado o 7° Congresso Internacional de Fotobiologia em Roma. Onde a 

tônica nesse evento foi de que, como a exposição à luz do sol é danosa à saúde, ela deve ser 
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evitada, mesmo que moderada. Foi feita a sugestão de que deveria ser adotada a prática de 

usar protetores solares todas as manhãs, da mesma forma que escovamos nossos dentes 

diariamente. 

Ainda em 1976, recomendações sobre o limiar de valores limites de exposição 

ocupacional à radiação UV foram publicados pela ACGIH (Conferência Americana de 

Higienistas Industriais Governamentais). 

Entre 1979 e 1980, foi inicialmente elaborada a norma para regulamentação do uso de 

lâmpadas de bronzeamento solar do FDA (Food and Drug Administration), tendo em vista a 

possível correlação entre melanomas (um tipo de câncer de pele) e exposição à RUV. 

Em 1994, a OMS (Organização Mundial da Saúde) junto com a UNEP (Agência de 

Proteção ao Meio Ambiente das Nações Unidas) e com a ICNIRP (Comissão Internacional de 

Proteção à Radiação Não-Ionizante) formaram um grupo de trabalho para rever os efeitos 

biológicos da radiação ultravioleta. Essa comissão elaborou um documento conhecido como 

Environmental Health Criteria Document Number 160. É um documento cuja finalidade é dar 

uma visão geral dos efeitos biológicos conhecidos da interação da RUV com a matéria, 

identificar lacunas no conhecimento e fornecer orientações para futuras pesquisas. Foi um 

documento que foi feito para ajudar as autoridades de saúde, agências reguladoras e agências 

semelhantes, para fornecer orientações sobre os riscos à saúde devido à exposição à RUV e 

limites para exposição do público em geral. 

 

2.2 – ONDAS E FREQUÊNCIAS 

 

Nesta seção será abordada a parte estrutural da radiação Ultravioleta, além das demais 

radiações. 

 

2.2.1 - Radiação 

 

Para começar é útil explicar o que é Radiação.  
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Radiação significa basicamente propagação de energia em algum meio, que pode ser o 

vácuo, o ar atmosférico ou até mesmo o nosso corpo. Essa radiação pode ser eletromagnética 

ou corpuscular.  

Na sequência deste trabalho vamos fortalecer a relação de igualdade entre radiação e 

energia. Para isso vamos começar a falar um pouco sobre fontes de radiação. 

A primeira fonte são as estrelas. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existe 

aproximadamente 100 bilhões delas, e dentre estas, a mais importante para nós é o Sol. As 

estrelas em geral são excelentes fontes de radiação eletromagnética e corpuscular. Na Terra, a 

nossa estrela está diretamente relacionada com diversos fenômenos como a fotossíntese, 

processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam o nosso 

planeta. Como as auroras, que são fenômenos de grande beleza visual. E ainda tem o fato de 

que a energia do Sol também é a responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima no 

planeta. 

A segunda fonte são os núcleos instáveis utilizados em aparelhos de tomografia, 

usinas nucleares e também na fabricação de bombas, como as que devastaram as cidades 

japonesas em 1945, Hiroshima e Nagasaki, matando mais de, contando até hoje, 220 mil 

pessoas. 

E também há uma terceira fonte de radiação, com toda certeza não tão popular como 

as duas primeiras, que é causada por partículas com velocidade superior a da luz no meio, 

onde este meio não é o vácuo, porque segundo a Teoria da Relatividade Restrita a velocidade 

da luz no vácuo não pode ser ultrapassada. Neste caso estamos falando da velocidade da luz 

em meios materiais como a nossa atmosfera. O fenômeno ocorre quando uma partícula 

carregada eletricamente atravessa um meio a uma velocidade superior a da luz neste meio, ela 

então emite radiação eletromagnética que pode ser na faixa visível, ou seja, pode ser 

percebida pelos nossos olhos. A esta radiação dá-se o nome de radiação de Cherenkov, em 

homenagem ao físico soviético Pavel Cherenkov que a descobriu em 1933. Que foi agraciado 

mais tarde com o Nobel de Física em 1958, junto com os físicos também soviéticos Ilja 

Michailowich Frank e Igor Jewgenjewich Tamm que conseguiram interpretar este efeito. A 

luminosidade azul, característica em tanques de água em reatores nucleares, deve-se a este 

efeito. 
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2.2.2 – Energia Solar 

 

Como a nossa principal fonte de radiação é o Sol e, por conseguinte, de radiação 

Ultravioleta também, vamos dedicar algumas frases a mais sobre a radiação solar e suas 

aplicações aqui na Terra. 

A radiação eletromagnética emitida pelo sol leva 8 minutos e 18 segundos para chegar 

a Terra e percorre uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros ou 

1unidade astronômica (UA). E a maior parte desta radiação solar que atinge a Terra é emitida 

sob a forma de radiação eletromagnética. Cerca de metade desta energia é emitida como luz 

visível, e o restante como radiação no infravermelho próximo e como radiação ultravioleta. A 

radiação solar fornece anualmente para a atmosfera terrestre 1,5 x 10
18

 kWh de energia. Só 

por uma questão de comparação, a Hidrelétrica Itaipu Binacional, a maior em geração de 

energia elétrica, produziu no ano de 2012 uma quantidade de 98,2 x 10
9 

de kWh de energia.  

A maior parte desta radiação eletromagnética é emitida como luz visível, o resto é 

emitido em freqüências próximas. Charles Darwin não disse isso em sua teoria sobre a seleção 

natural, mas parece sensato especular uma relação direta entre o fato do Sol ter seu pico de 

emissão entre aproximadamente 400 - 700 nm e o fato deste ser o intervalo sensível a nossos 

olhos. 

Voltando ao assunto original, parte desta abundante energia pode ser captada pelos 

painéis solares, que possuem um conjunto de células fotovoltaicas que são dispositivos 

eletrônicos utilizados para converter a energia solar em energia elétrica por intermédio do 

efeito fotovoltaico. Como mostra a figura 1 abaixo. 
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Figura 1 – Painel solar. 

 

Fonte: http://www.imagens.usp.br/?attachment_id=14374 

 

Segundo Lavoisier (1743-1794), “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 

transforma”. Lavoisier pode ter perdido a cabeça na Revolução Francesa por motivos 

políticos, mas esta célebre frase é o anuncio de uma ideia fundamental dentro da Física que é 

conservação de uma determinada grandeza. No caso ele anunciou a lei de conservação da 

massa. Que foi muito útil para a discussão sobre a conservação de energia posteriormente. 

A energia é uma grandeza que se conserva, ela não se cria, não se perde, ela se 

transforma e ganha vários nomes, energia cinética, energia potencial, energia potencial 

gravitacional, energia potencial elástica, energia elétrica, etc. E a luz do sol pode se 

transformar em energia elétrica. Ou seja, a radiação solar também é uma forma de energia. 

Uma fonte de energia elétrica limpa, renovável e inesgotável. No caso o Sol um dia irá 

morrer, daqui a aproximadamente uns 6,5 bilhões de anos, mas como a raça humana já vai 

estar extinta a muito tempo, seja por fatores climáticos, espaciais ou qualquer outro fator que 

extermine a vida a curto prazo, ou seja pelo fato de que a Terra deve ser extinta 

aproximadamente 1,5 bilhão de anos antes do Sol. Então é razoável usar o termo 

“inesgotável” quando comparamos a escala de tempo humana com a do Sol.  

Também podemos citar o processo de fotossíntese, como um exemplo de 

transformação de energia, onde os seres vivos clorofilados (plantas em geral) utilizam dióxido 

de carbono e água para obter glicose através da luz do sol. Ou seja, a luz do sol é 

transformada em energia química para esses seres vivos.  

Um painel solar é constituído 

por várias células fotovoltaicas. 

Onde ocorre o efeito 

fotovoltaico, que basicamente 

significa a criação de uma 

corrente elétrica num 

determinado material após a 

exposição à luz. Este efeito foi 

observado pela primeira vez 

em 1839 pelo físico francês 

Alexandre Edmond Becquerel. 
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Depois de uma breve dissertação sobre a radiação. Vamos entender um pouco mais 

sobre a radiação eletromagnética estudando o espectro eletromagnético. 

Antes vamos definir o que vem a ser um espectro. Chamamos de espectro um gráfico 

onde o eixo das abscissas representa um intervalo de comprimento de onda ou da frequência 

da radiação eletromagnética e o eixo das ordenadas representa a intensidade ou a irradiância 

de onda. Os espectros são observados e medidos após a passagem da radiação por um prisma 

ou por uma rede de difração que a separa em pequenas faixas de frequência. As belas cores do 

arco-íris, por exemplo, são vistas depois que a luz solar atravessa um prisma, que neste caso 

nada mais é do que as gotículas de água suspensas na atmosfera. 

Uma das formas de entender a radiação eletromagnética que é emitida pelo sol seria 

imaginar um fluxo continuo de ondas de tamanhos diferentes emanando de uma esfera, no 

caso representando o Sol. 

 

2.2.3 – Espectro Eletromagnético 

 

Existem duas formas de caracterizar estas ondas, ou pela sua frequência ou por seu 

comprimento de onda. E assim temos o espectro eletromagnético que é constituído por ondas 

eletromagnéticas com frequências que variam numa faixa extremamente ampla. As várias 

faixas de comprimento de onda desse espectro receberam denominações especiais. A 

separação entre as faixas não é muito rigorosa, podendo se sobrepor, uma vez que elas foram 

feitas mais por motivos históricos do que propriamente físicos ou biológicos. 

A caracterização das ondas eletromagnéticas na região de frequência baixa que 

compreende desde 0 Hz até o início da radiação infravermelha é comumente feita em termos 

de frequência. Assim, diz-se que as ondas curtas de 27,12 MHz, por exemplo, são usadas para 

aquecer partes do corpo em fisioterapia e as microondas com frequência de 2450 MHz, para 

cozinhar e/ou aquecer alimentos.  

A região que contém a radiação a radiação infravermelha (RIV), luz visível e luz 

ultravioleta (RUV), é usualmente caracterizada pelo comprimento de onda. 
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E finalmente a região que compreende os raios X e raios gama é especificada pela 

energia do fóton. Dizemos que os raios X usados na mamografia, por exemplo, tem energia 

média de 30 keV e a energia da radiação gama emitida pelo césio-137 é de 0,66 MeV. Na 

verdade essas são as energias de um fóton de cada feixe. 

Abaixo, na Figura 2, o espectro eletromagnético, tanto na escala de frequência como 

em escala de comprimento de onda. 

 

Figura 2 – Espectro Eletromagnético. 

 

Fonte: http://meteoropole.com.br/category/camada-de-ozonio/ 

 

E lembrando que o espectro solar não é tão amplo assim, ele tem seu pico de emissão 

na parte visível do espectro, além disso, emite em outras freqüências próximas ao espectro 

visível, as radiações IV e UV (veja a Figura 3 na página 40). 

Parte substancial da energia recebida sobre a superfície terrestre é reenviada para o 

espaço sob a forma de energia refletida. As nuvens, as massas de gelo e neve e a própria 

superfície terrestre são razoáveis refletores, reenviando para o espaço entre 30 e 40% da 

radiação recebida, enquanto a Lua reflete apenas de 7 a 12% da radiação incidente, ou seja, a 

Terra reflete bem mais que a Lua, já parou para pensar como seria se a Lua refletisse 40% da 

energia que chegasse até ela?  

Por ser útil a nossa proposta, vou fazer uma breve introdução sobre a radiação 

infravermelha e um pouco mais sobre o espectro visível. A radiação infravermelha vem antes 

da cor vermelha no espectro eletromagnético, ou seja, possui comprimento de onda superior a 

700 nm e é invisível ao olho humano pois se encontra além do intervalo sensível ao olho 

http://meteoropole.com.br/category/camada-de-ozonio/
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humano. Ela pode ser percebida pela nossa pele como uma sensação de calor que sentimos 

quando ficamos expostos ao sol, por exemplo, ou quando ficamos perto de objetos quentes. 

O espectro visível ou espectro óptico é a porção do espectro eletromagnético cuja 

radiação é composta por fótons capazes de sensibilizar o olho humano, ou seja, são ondas que 

ao chegarem a nossos olhos, estes as identificam com uma determinada cor. Esta é a faixa de 

radiação que chamamos de luz visível, ou simplesmente de luz. 

Cerca da metade da radiação solar que chega a Terra é emitida como luz visível, ou 

seja, é emitida no intervalo de comprimento de onda entre aproximadamente 400 nm (luz roxa 

ou violeta) e 700 nm (luz vermelha), e pode ser percebida através das diferentes cores 

detectadas pelo olho humano.  

Para cada frequência pertencente à faixa de luz visível encontra-se associada a 

percepção de uma cor. Por exemplo, a mais baixa frequência estimulante é a da cor vermelha, 

além dela vem a radiação infravermelha. Do lado oposto, a frequência mais estimulante é a da 

cor violeta, além dela vem à radiação ultravioleta. Abaixo um quadro com as cores e seus 

respectivos intervalos de frequências e comprimentos de onda. 

 

Tabela1 - Cores, comprimentos de onda e freqüências. 

Cor Comprimento de onda 
(nm = 10

-9
 m) 

Frequência 
(PHz = 10

15
 Hz) 

Violeta 390 – 450 0,769 – 0,665 

Anil 450 – 455 0,665 – 0,659 

Azul 455 – 492 0,659 – 0,610 

Verde 492 – 577 0,610 – 0,520 

Amarelo 577 – 597 0,520 – 0,503 

Alaranjado 597 – 522 0,503 – 0,482 

Vermelho 622 – 780 0,482 – 0,384 
      Fonte: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Otica/Refracaodaluz/cor_e_frequencia.php 

 

2.2.4 – Dualidade onda-partícula 

 

Como foi mencionada a palavra “fóton” acima, vale a pena falar sobre a teoria da 

dualidade onda-corpúsculo da radiação. 
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No início do século XX já era sabido que a luz podia se comportar como uma partícula 

em certos casos. Inclusive o prêmio Nobel de Física de 1921 ofertado ao Albert Einstein foi 

por um artigo de 1905 pela explicação do efeito fotoelétrico que só pode ser explicado se 

considerarmos a luz como uma partícula, o chamado quantum de energia ou fóton. Em 1924, 

Louis de Boglie, anunciou pela primeira vez esta teoria, a teoria onda-corpúsculo, que diz que 

as partículas podem se comportar como onda e vice-versa. Ele se baseou em experimentos 

com elétrons, e percebeu que estes apresentavam características tanto de onda como de 

corpúsculo, dependendo do experimento. 

Então, toda radiação eletromagnética pode ser descrita como tendo simultaneamente 

um caráter ondulatório e um caráter de partícula, sendo que esta “partícula” nada mais é que 

um “pacotinho” de energia com uma determinada frequência, e é a este pacotinho de energia 

que se dá o nome de fóton. A prevalência de um caráter sobre o outro depende do fenômeno a 

ser observado ou do equipamento usado na detecção. Alguns experimentos só podem ser 

explicados se considerarmos a radiação eletromagnética como onda, enquanto outros apenas 

como fótons. 

A luz apresenta fenômenos de interferência, difração e polarização, que são 

característicos de ondas, mas também apresenta o efeito fotoelétrico, que só pode ser 

explicado se considerarmos a radiação como partícula, neste fenômeno um fóton ao incidir 

sobre um material (geralmente metálico) libera elétrons deste. Assim dizemos que a luz 

apresenta caráter dual, porque se comporta tanto como uma onda quanto como uma partícula. 

A energia de um fóton da onda eletromagnética com freqüência menor do que 300 

GHz é extremamente pequena, como pode ser visto na tabela 2, sendo difícil detectá-las como 

fótons, o que faz com que prevaleça o caráter ondulatório. 
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Tabela 2 - Separação do espectro eletromagnético em faixas. 

Radiação 

Eletromagnética 

Frequência Comprimento de 

Onda 

Energia do Fóton 
(eV) 

raios X e gama ˃3 PHz <100 nm ˃12 

                       UVC 

ultravioleta     UVB                          

                       UVA 

3 PHz – 1,07 PHz  100 nm – 280 nm 12,42 – 4,42 

1,07 PHz – 0,952 PHz 280 nm – 315 nm 4,42 – 3,94 

0,952 PHz – 0,75 PHz 315 nm – 400 nm 3,94 – 3,10 

luz visível 0,75 PHz – 0,428 PHz 400 nm – 700 nm  3,10 – 1,77 

             IVA 

infravermelho  IVB 

             IVC  

385 THz – 214 THz 780 nm – 1,4 µm 1,59 – 0,88 

214 THz – 100 THz 1,4 µm – 3,0 µm 0,88 – 0,414 

100 THz – 300 GHz 3,0 µm – 1,0 mm 0,414 – 1,24 x 10
-3 

radiofrequência 300 GHz – 10 kHz 1 mm – 30 km muito pequena 

microonda 300 GHz – 300 MHz 1 mm – 1 m - 

frequência 

extremamente baixa  

300 Hz – 0Hz 10
6
  → ∞ extremamente 

pequena 
Fonte: Okuno e Vilela, 2005. 

 

A luz visível e a radiação ultravioleta podem ser descritas tanto como ondas ou como 

fótons, enquanto que os raios X e gama são melhores descritos como fótons, pois o 

comprimento de onda que caracteriza suas ondas eletromagnéticas é muito pequeno (Okuno e 

Vilela, 2005, p.10). 

 

2.2.5 – Interação da radiação com a matéria 

 

Mais a frente no texto, vamos discutir os efeitos biológicos causados pela interação da 

radiação Ultravioleta com a pele, por isso se faz necessário uma breve introdução sobre o 

assunto. Então agora, de modo geral, já que estávamos discutindo sobre o espectro 

eletromagnético, vamos falar sobre a interação da radiação com a matéria. 

Vamos começar discutindo a capacidade de penetração de uma onda eletromagnética 

em algum meio. E depois uma breve descrição sobre dois processos físicos que tem muito a 

ver com esta discussão. 

Uma onda eletromagnética ao encontrar uma interface de separação entre dois meios, 

qualquer onda pode ter parte dela refletida de volta ao primeiro meio e a outra parte 

transmitida para o segundo meio. O quanto é refletido e transmitido depende das 
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características da interface e da energia da onda eletromagnética, além do ângulo de 

incidência é claro. 

A intensidade de uma onda eletromagnética que é transmitida em qualquer meio 

diminui exponencialmente, tendendo a zero somente para distâncias extremamente grandes, 

uma vez que a onda vai depositando energia nesse meio. Dessa forma, é preciso definir o que 

se chama de profundidade de penetração de uma onda eletromagnética em um corpo ou 

objeto. Ela é a distância após a qual a amplitude dos campos elétrico e magnético da onda 

eletromagnética terá reduzido de 1/e = 0,368... do seu valor inicial. Podemos dizer também 

que a densidade de potência é reduzida a 13,5% do valor inicial, ou ainda que houve uma 

absorção de 86,5% da energia da onda eletromagnética nesse percurso (Okuno e Vilela, 2005, 

p.13). 

Há um conceito intuitivo muito comum e errado de que, quanto maior for a energia de 

uma onda eletromagnética, maior será sua profundidade de penetração em um dado meio 

(Okuno e Vilela, 2005, p.14). 

A profundidade de penetração depende basicamente do tipo de interação que ocorre, 

portanto, ela depende fortemente do meio e da energia da onda eletromagnética. Quanto maior 

for o número de interações, menor será a profundidade de penetração, neste caso, haverá 

maior deposição de energia na superfície do corpo. A luz, por exemplo, é pouco absorvida 

pelo vidro que lhe é praticamente transparente, mas já a luz ultravioleta, que é mais 

energética, é bastante absorvida pelo vidro (Okuno e Vilela, 2005, p.14). 

Nosso corpo absorve radiação eletromagnética de todo o espectro, mas em forma e 

grau distintos, dependendo da faixa. As diferentes células do corpo respondem de forma 

diversa à radiação eletromagnética de cada faixa do espectro (Okuno e Vilela, 2005, p.14). 

Os campos elétricos das ondas eletromagnéticas com frequência extremamente baixa, 

principalmente as de 60 Hz emitidas pelos condutores de energia elétrica, agem na superfície 

do corpo, enquanto os campos magnéticos penetram facilmente sem sofrer atenuação 

significativa, visto que a permeabilidade magnética do tecido é quase idêntica à do ar. Ambos 

os campos induzem correntes elétricas (Okuno e Vilela, 2005, p.15). 
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A profundidade de penetração das ondas na faixa de radiofrequência em tecidos 

diminui com o aumento da frequência, tanto para os tecidos que possuem alto conteúdo de 

água quanto os que possuem pouca água. No caso de microondas de 2450 MHz, a 

profundidade de penetração em tecidos com baixo conteúdo de água, como o osso ou a 

gordura, vale 11,2 cm, sendo 6,6 vezes maior que em tecidos maior que em tecidos com 

grande conteúdo de água, como os músculos. Na faixa entre 100 kHz e 1 GHz, a interação da 

radiação com o tecido produz aquecimento através de processos microscópicos de movimento 

de moléculas como vibração, rotação e torção (Okuno e Vilela, 2005, p.15). 

Continuando a aumentar a frequência da onda eletromagnética, passamos para a faixa 

da radiação IV e depois para a da luz visível. A radiação IV é a que causa aquecimento 

através do aumento de atividade vibracional e rotacional de moléculas, e é também fortemente 

absorvida pelo corpo. A profundidade de penetração máxima da radiação IV na pele ocorre de 

800 nm a 1400 nm e vale ao redor de 3 mm, segundo a Okuno e a Vilela (2005). 

A profundidade de penetração da luz visível na pele é menor que a da radiação IV. No 

olho, ela atravessa as diversas camadas e atinge a retina, onde ocorre a transdução do sinal 

luminoso em sinal elétrico, que em seguida é transmitido ao cérebro (Okuno e Vilela, 2005, 

p.15). 

No caso da radiação UV, a profundidade de penetração na pele ou no olho é ainda 

menor que a da luz visível. Ela é totalmente absorvida antes de atingir a retina, motivo pelo 

qual não a vermos (Okuno e Vilela, 2005, p.15). 

A seguir, em ordem crescente de energia, vem os raios X e gama. A profundidade de 

penetração que vinha diminuindo com o aumento de energia da onda eletromagnética muda 

agora drasticamente, chegando alguns de seus fótons a atravessar nosso corpo. Poucos são os 

fótons que atravessam o nosso corpo, mas aqueles que o fazem são detectados em filmes de 

raios X e são usados na formação de imagem para fins diagnósticos, já que o nível de 

absorção difere de tecido para tecido (Okuno e Vilela, 2005, p.15). 

Quando esta radiação eletromagnética interage com a matéria – que pode ser nosso 

corpo – ela pode arrancar elétrons de átomos que a constituem, transformando-os em íons, se 

tiver energia suficiente para tal, nesses casos ela é classificada como ionizante. Quando a 

energia da radiação não for suficiente para produzir íons, é considerada não-ionizante. Outro 
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tipo de interação que ocorre é a excitação, em que um elétron não é arrancado do átomo, mas 

sim excitado, passando de seu nível fundamental para níveis mais energéticos, denominados 

níveis excitados. No processo de excitação o átomo absorve certa quantidade de energia e fica 

mais energético, mas esta quantidade de energia não é o suficiente para lhe arrancar um 

elétron e depois de certo tempo ele volta ao seu estado fundamental, que é uma configuração 

na qual o átomo está no estado de mínima energia, ou seja, estável. E na natureza existe um 

princípio chamado de princípio de energia mínima, que diz que há uma tendência de se 

“procurar” a estabilidade, e quando um átomo, por exemplo, absorve certa quantidade de 

energia ficando mais energético, ele emite depois de certo tempo um fóton para perder este 

excesso de energia que ele absorveu e voltar ao seu estado fundamental de energia. O tempo 

que leva para este elétron voltar ao seu estado fundamental é da ordem de 10
-8 

s. 

A Comissão Internacional de Unidades e Medidas das Radiações, em sua publicação 

de 1998 (ICRU-60), sugere que a escolha do limiar de energia abaixo do qual a radiação não é 

mais ionizante depende da aplicação, e que, em Radiobiologia, o valor de 10 eV pode ser 

apropriado. Assim, do espectro eletromagnético, apenas os raios X e gama são considerados 

ionizantes. A radiação UV, cuja faixa de comprimento de onda vai de 100 a 400 nm, está no 

limite entre radiação ionizante e não-ionizante e, no contexto usual da Radiobiologia, é 

considerada não-ionizante, por ter capacidade de penetração na matéria menor do que a da luz 

visível. Alem disso, um fóton da radiação UV com energia de 10 eV corresponde a uma onda 

eletromagnética com comprimento de onda de 124 nm, que é rapidamente absorvida no ar 

(veja a Tabela 2 na página 31). Esse tipo de radiação pode ser produzida artificialmente em 

alguns processos de soldagem ou emitida por algumas lâmpadas específicas (Okuno e Vilela, 

2005, p.17). 

Por outro lado, a RUVC proveniente do Sol é quase totalmente absorvida pelo ozônio 

antes de atingir a superfície da Terra. 

Portanto, o tipo de interação da radiação UV com os átomos do nosso corpo é 

predominantemente a excitação.  É o início de um dano biológico que ainda pode ser 

corrigido, uma vez que nosso organismo tem números mecanismos de reparo, mas, se isso 

não ocorrer, pode resultar no surgimento de um câncer (Okuno e Vilela, 2005, p.18). 
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2.3 – RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA 

 

Depois de abordar de forma superficial alguns conceitos a fim de abordar a radiação 

Ultravioleta, vamos discutir esta faixa de energia em detalhes. 

 

2.3.1 – Luz Ultravioleta   

 

Agora falaremos da faixa de radiação eletromagnética que é responsável pela maior 

parte dos efeitos fotoquímicos e fotobiológicos que ocorrem no planeta Terra. 

A RUV solar é responsável por vários tipos de danos, a processos químicos e 

biológicos, como: queimaduras, envelhecimento precoce da pele, edemas, aumento de 

infecções por fungos, inflamações, vesículas, diminuição da resistência imunológica, 

fotodermatoses, fotoalergias (eczematoses, urticárias, prurido, reações a medicamentos), 

catarata, câncer de pele, danos a ecossistemas terrestres e aquáticos, atenuação do crescimento 

de lavouras, câncer e mutações genéticas em peixes e anfíbios, diminuição da produção de 

fitoplâncton, deterioração de tintas e de materiais poliméricos, entre outros (SILVA, 2008, 

p.15). 

Esclarecendo que o limiar entre a radiação Ultravioleta A (RUVA) e a radiação 

Ultravioleta B (RUVB), dependendo da área de estudos pode mudar, aqui será usado o limiar 

de 315 nm, usado por dermatologistas, mas é comum dependendo da área de estudo ser 

utilizado outro limiar, o comprimento de onda de 320 nm, como pode ser percebido no trecho 

abaixo tirado do artigo do Silva e do Marinho sobre a RUV. 

 

A evolução da vida na Terra está diretamente associada à radiação ultravioleta 

(RUV) Solar [...] a RUV está subdividida para estudos fotobiológicos em: UV-A 

(320 – 400 nm), não absorvida pela atmosfera, atenuada apenas por espalhamento; 

UV-B (280 – 320 nm), absorvida por ozônio; e UVC (100 – 280 nm), totalmente 

absorvida pela atmosfera (ROBISON, 1966, apud Silva e Marinho, 2008, P.15). 
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2.3.2 - Classificação 

 

A classificação da radiação UV em subdivisões (A, B e C) está listada na Tabela 3, 

que foi pensada por dermatologistas e introduzida pela Comissão Internacional de Iluminação 

(CIE) no segundo Congresso Internacional da Luz em 1932, sendo adotada formalmente em 

1970. 

 

Tabela 3 – Faixas da Radiação ultravioleta, segundo a CIE. 

Denominação Intervalo de λ (nm) Denominação popular 

UVA 400 – 315 Luz negra 

UVB 315 – 280 Luz eritematogênica 

UVC 280 - 100 Radiação germicida 
Fonte: Okuno e Vilela, 2005 

 

A radiação UV cujo comprimento de onda λ se situa entre 100 nm e 200 nm é também 

chamada UV vácuo, porque se propaga bem no vácuo, mas é quase totalmente absorvida em 

poucos centímetros de ar (OKUNO;VILELA, 2005, p.19). 

A RUVA é também chamada luz negra, que é usada em casas noturnas ou em 

espetáculos porque produz um efeito fluorescente interessante. Muitos objetos expostos a ela 

brilham que é o caso de roupas brancas e dentes naturais por exemplo. Os dermatologistas 

ainda subdividem a RUVA em UVA-I (340 - 400 nm) e UVA-II (315 - 340 nm). Essa 

subdivisão ocorreu da observação de que a UVA-II é semelhante à UVB por sua capacidade 

eritematogênica, ou seja, o potencial de causar uma queimadura de pele, bem como o de 

alterar o sistema imune e o de causar câncer. A UVA-I apresenta maior profundidade de 

penetração que a UVA-II, chegando a atingir não só a epiderme e a derme média, mas até 

mesmo estruturas vasculares. Estudos prospectivos mostraram que meso em dose sub-

eritematosa a UVA-I lesa o DNA, podendo induzir o câncer de pele (OKUNO;VILELA, 

2005, p.20). 

No caso esta divisão da RUVA em dois intervalos foi homologada pela CIE em 1999.  

O que brilha em contato com luz negra é tudo que contém fósforo, ou seja, dentes, 

unhas, fluidos corporais, algumas espécies de animais como os escorpiões e alguns 
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invertebrados, telas de televisão, pigmentos de tintas “fluorescentes”, tecidos e outros 

materiais que vão desde tintas até gel para cabelo. E há algumas peças de roupa, que mesmo 

sem pigmentos de fósforo brilham, e algumas peças de roupa parecem estar cheias de pó, que 

fica brilhando sob a luz negra, isso se dá porque algumas marcas de sabão em pó utilizam o 

fósforo na sua composição para dar a sensação de roupa mais branca, na verdade o fósforo 

reage com a luz natural do ambiente dando essa sensação. 

A luz negra também serve para fazer análise em materiais fotossensíveis, como na 

detecção de tintas usadas em obras de arte, detecção de vazamentos em tubulações, dinheiro 

falsificado, identificação de documentos através de assinaturas visíveis à luz negra. 

A RUVB que é conhecida como luz eritematogênica como ilustrado na Tabela 3, ela 

recebe este nome pela sua capacidade de causar eritemas, que são as queimaduras de pele 

desencadeada quando ficamos expostos a RUV.  

A luz eritematogênica é usada principalmente para fins terapêuticos, em câmaras de 

bronzeamento artificial e análises forenses (pois os fluidos corporais como lagrimas, sangue, e 

sêmen produzem marcas características em materiais que são detectados mesmo após serem 

lavados). Não deve ser exposta aos olhos humanos sobre perigo de danos.  

E na sequência vem a faixa mais energética, que é a RUVC, que recebe o nome de 

radiação germicida, por ser capaz de destruir os germes. É geralmente usada na filtragem de 

água para eliminar germes, em máquinas de esterilização de materiais cirúrgicos e 

alimentícios, entre outros usos, e não deve ser exposta aos seres vivos em geral e jamais deve 

ser olhada diretamente para esta luz sobre pena de danos irreparáveis a visão. 

 

2.3.3 – Grandezas e Unidades 

 

É comum quando estamos discutindo fenômenos físicos, citarmos grandezas e 

unidades. Seja para fins de proteção radiológica no que concerne à RUV ou simplesmente 

para melhor entender e descrever a radiação eletromagnética se faz necessário saber medi-la, 

descrever suas fontes e seus campos de radiação. Para isso precisamos conhecer as grandezas 
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físicas específicas da RUV, e também da radiação de modo geral, e suas respectivas unidades. 

Na Tabela 4 está listada grandezas e unidades radiométricas. 

 

Tabela4 – Grandezas e Unidades Radiométricas. 

Grandeza Símbolo Definição Unidade 

Energia radiante Q - J 

Fluxo radiante Φ dQ/dt W 

Intensidade radiante I dϕ/dΩ W·sr
-1 

Radiância L dϕ/(dΩdAcosθ) W·m
-2

·sr
-1 

Irradiância (densidade de 

fluxo radiante) 

E dϕ/dA W·m
-2 

Exposição radiante H Et J·m
-2 

Fonte: Okuno e Vilela, 2005. 

 

A energia radiante Q é a quantidade de energia emitida, transferida ou recebida sob a 

forma de radiação.  É transportada por uma onda eletromagnética e é medida em joule (J). 

O fluxo radiante ϕ é a potência emitida, transferida ou recebida sob a forma de 

radiação. Sua unidade é o watt (W, sendo 1 W = 1 J/s). 

A intensidade radiante I é o fluxo radiante por unidade de ângulo sólido. É medida em 

W/sr. (Onde sr é a unidade de ângulo sólido, chamado de esterradiano, é o equivalente 

tridimensional do radiano). 

A radiância L é o fluxo radiante por unidade de área projetada do radiador (emissor) 

por unidade de ângulo sólido. Sua unidade é W·m
-2

·sr
-1 

A exposição à radiação ultravioleta, quando contínua, é quantificada em termos de 

irradiância E, que é o fluxo radiante que atinge uma superfície dividido pela área dessa 

superfície. É também chamada densidade de fluxo radiante e é medida em W/m
2
. 

Para exposição a feixes pulsados ou uma exposição durante um tempo limitado usa-se 

a exposição radiante H, que é a energia radiante total incidente numa superfície dividida pela 

área dessa superfície. É medida em J/m
2
. É também usada como dose em fotobiologia. “O 

termo “dose” em fotobiologia é análogo ao termo “exposição”, em radiobiologia, e não ao 

termo “dose absorvida”.” (DIFFEY, 1986, apud SAUTTER, 2003, p.18) 
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2.3.4 - Fontes de radiação Ultravioleta 

 

Como já é de imaginar, desde que vimos as fontes de radiação, a nossa principal fonte 

de radiação UV é o Sol. E diariamente todos nós somos expostos a sua radiação, e como já 

sabemos existem muitas pessoas que trabalham expostos a radiação solar, logo expostos a 

radiação Ultravioleta, tais profissões como os pescadores, lavradores, garis, marinheiros, 

jardineiros, ambulantes, motoboys, etc. Mas existem também aqueles que gostam de manter a 

pele bronzeada, por questões estéticas. Há outros que se expõe por motivos de lazer, 

principalmente neste verão, onde certos lazeres envolvendo muita água seja uma ótima 

pedida, como uma praia, um rio, um parque aquático, uma piscina, uma mangueira no jardim 

e até mesmo a caixa d’água, pois o que importa é se refrescar. 

Por tudo isso, é importante saber como a irradiância solar (E) muda com o passar das 

estações do ano, das horas durante o dia, da latitude, da altitude, da presença de nuvens, da 

espessura da camada de ozônio etc. 

E antes de falarmos sobre os principais agentes que influenciam na irradiância sobre a 

superfície, vou listar na tabela 5 os valores da irradiância solar acima da atmosfera terrestre. 

 

Tabela 5 – Distribuição da irradiância solar que atinge o topo da atmosfera. 

Faixa de comprimento 

de onda (nm) 

Irradiância (W/m
2
) % do total 

UVC (<280) 6,4 0,5 

UVB (280 – 315) 21,1 1,5 

UVA (315 – 400) 85,7 6,3 

Visível (400 – 700) 532,0 38,9 

Infravermelho (˃700) 722,0 52,8 
Fonte: Okuno e Vilela, 2005 

 

Como já citamos anteriormente, grande parte da radiação que chega em nosso planeta 

não atravessa a atmosfera, é absorvida ou refletida para o espaço, o que é muito bom para nós, 

porque algumas destas radiações podem ser letais para nós, dependendo da dose é claro, mas 

tem algumas que mesmo em pequenas doses fazem muito mal a nossa saúde. Logo, a 

atmosfera nos protege, permitindo a nossa existência. Mas há também aquelas radiações que 
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sofrem uma atenuação na sua intensidade ao adentrar a atmosfera. E vale lembrar também que 

existem radiações que não sofre atenuação ao entrar na atmosfera. Daquelas que sofrem 

atenuação, isso se deve basicamente ao processo de difusão ou espalhamento. É graças a este 

fenômeno físico que o céu tem a coloração azul, porque a radiação com o comprimento de 

onda correspondendo a cor azul é amplamente dispersada. 

E como pode ser observada na figura 3, a RUVC é quase totalmente absorvida pela 

atmosfera. Também pode se perceber que parte da radiação que atinge o topo da atmosfera 

não chega à superfície. 

 

Figura 3 – Espectro da radiação solar que atinge o topo da atmosfera e ao nível do mar. 

 

Fonte: UNEP, 1987, apud Okuno e Vilela, 2005. 

 

2.3.5 - Agentes que modificam a irradiância solar 

 

Agora vamos aos principais agentes que modificam a irradiância solar sobre a 

superfície, em especial, da RUV. 

Hora do dia: no verão que é a estação do ano que apresenta a maior incidência direta 

de radiação, cerca de 20 a 30% da irradiância total diária de RUV atinge a Terra entre 11 e 



41 
 

13h, e entre 70 e 80% entre 9 e 15h. É por esse motivo que existe a recomendação para se 

evitar o banho de Sol nestes horários de pico de incidência direta da radiação solar.  

Estação do ano: as estações do ano são caracterizadas pela radiação solar que atinge a 

superfície do planeta em determinada época do ano. No verão a incidência de RUV é um 

pouco maior que no inverno. A irradiância de RUVB diária próximo ao Equador (20 °N) 

apresenta variação sazonal de +25% no verão e -30% no inverno em relação à 

primavera/outono. Na zona temperada (40 °N), esses valores correspondem a +70% e -70%. 

Latitude geográfica: a intensidade de radiação UV diminui com o aumento da 

distância ao Equador. No Equador, por exemplo, ao meio dia, de um dia de equinócio, seja de 

primavera ou outono, a radiação solar atinge a superfície num ângulo de 90°, e conforme a 

latitude vai aumentando este ângulo vai diminuindo mais espalhada e menos intensa será a 

radiação incidente, e assim também aumenta a distância percorrida pela radiação, assim 

aumentando a absorção, reflexão e espalhamento desta pela atmosfera, o que diminui a sua 

intensidade.    

Nuvem: a presença de nuvens no céu afeta bastante a irradiância de radiação 

infravermelha, mas muito pouco a de RUV. Se o Sol estiver encoberto por nuvens, a 

quantidade de radiação UVB ainda será de cerca de 50% daquela de um dia claro. Ou seja, 

mesmo em dias nublados podemos pegar uma corsinha se formos à praia, e vale lembrar que 

mesmo nestas condições atmosféricas é preciso usar protetor solar. A atenuação da radiação 

UV pelas nuvens depende da espessura e do tipo de nuvem. Existem nuvens difusoras que em 

certas condições contribuem para o aumento da radiação UV. 

Altitude: em geral, a cada 1 km de aumento na altitude, o fluxo de RUV aumenta ao 

redor de 6%, devido ao fato de que a densidade do ar diminui com o aumento da altitude e 

logo a radiação interage menos com a matéria. Assim o fluxo de radiação UV é bem maior em 

Teresópolis do que em Niterói. 

Reflexão de superfície: a neve e a areia refletem respectivamente cerca de 30% e 25% 

e as superfícies terrestre e marítima, menos de 7% da radiação UV. Mas vale lembrar que a 

neve fresca pode refletir até 80% da radiação UV incidente. Então se alguém for um dia 

esquiar ou brincar na neve, use óculos escuros. E para aqueles que adoram uma praia, saiba 
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que mesmo debaixo do guarda-sol vocês estão expostos a radiação ultravioleta, no caso, pelos 

25% que são refletidos pela areia.  

Ozônio: em 1977 na Antártida, cientistas britânicos detectaram pela primeira vez um 

buraco na camada de ozônio, que nada mais é do que a diminuição da espessura desta 

camada, principalmente nos pólos Norte e Sul, ocasionado por substâncias como os 

clorofluorcarbonos (CFC’s) lançados na atmosfera. Em seguida houve uma grande cobertura 

por parte da imprensa sobre o assunto, o que gerou uma mobilização global para tentar achar 

soluções viáveis sobre o problema. Mas por que uma diminuição na espessura de uma camada 

na atmosfera gerou tanta mobilização? É porque o gás ozônio é o fator mais importante de 

absorção da radiação UV solar dirigida à superfície terrestre, principalmente UVB e UVC 

(que é muito nociva a nossa pele). O ozônio (O3) é uma molécula formada por 3 átomos de 

oxigênio (O), enquanto que o gás oxigênio (O2) que respiramos é formado por apenas 2 

átomos de oxigênio. E curiosamente, o ozônio é altamente tóxico, podendo matar um homem 

com uma concentração de 50 ppm (partes por milhão) se este ficar exposto ao gás por meia 

hora, tem odor muito forte e tem um poder de oxidação 1,5 vezes o do cloro (Cl). 

O ozônio existe em toda a atmosfera, sendo que na parte mais baixa, a troposfera, sua 

concentração é extremamente baixa. Na estratosfera, que fica entre 15 km e 50 km de altitude, 

a concentração de ozônio atinge um máximo ao redor de 30 k. Entre 25 km e 35 km defini-se, 

arbitrariamente, a região da camada de ozônio (Okuno e Vilela, 2005, p.30). 

Nessa camada, normalmente há um equilíbrio entre a criação e a destruição das 

moléculas de ozônio. A formação ocorre pela combinação de uma molécula de O2 com um 

átomo de O. Este último provém da fotodissociação de O2, isto é, da quebra de uma molécula 

de O2 por um fóton da RUVC com λ menor do que 242 nm. O gás ozônio, por sua vez, é 

também dissociado em O e O2 por um fóton com λ menor do que 315 nm. A dissociação de 

O3 é o mecanismo responsável pela quantidade desprezível de radiação UV com  λ menor do 

que 290 nm na superfície terrestre (OKUNO;VILELA, 2005, p.30). 

O2 + Efóton → O + O (Efóton com λ < 242 nm) 

O + O2 → O3 (formação de O3) 

O3 + Efóton → O2 + O (destruição de O3, Efóton com λ < 315 nm)  
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Como pôde ser verificado na Tabela 3 (página 35), fótons com comprimento de onda λ 

< 242 nm pertencem a faixa de energia da RUVC, enquanto que os fóton com λ < 315 nm 

pertencem a faixa de energia da RUVB. É dessa forma que a camada de ozônio absorve toda 

RUVC e parte da RUVB, e assim nos protegendo. 

O problema com estas substâncias químicas sintetizadas em laboratórios conhecidas 

por clorofluorcarbonos (CFC), é que eles quebram este equilíbrio destruindo moléculas de O3. 

Ocorre assim, um fóton de RUV quebra uma molécula de CFC e libera o cloro, e a partir daí 

se segue as seguintes reações: 

Cl + O3 → ClO + O2 

ClO +O → Cl + O2 

E este ciclo não para, a molécula de Cl quebra uma molécula de O3, depois de se 

combinar com um átomo de O volta a ser uma molécula de Cl e recomeça tudo de novo. Uma 

única molécula de Cl é capaz de destruir milhares de moléculas de O3. 

 

2.3.6 - Fontes artificiais 

 

Depois de falarmos sobre o Sol, a maior fonte natural de RUV que temos, vamos às 

outras, que são as fontes artificiais de radiação Ultravioleta. 

As pessoas que trabalham nas proximidades de vidro ou de metais em estados de fusão 

estão ocupacionalmente expostas à radiação de espectro contínuo, contendo RUV, RIV e 

radiação na faixa do espectro visível, devido à temperatura extremamente alta. Outras que 

operam equipamentos de corte e solda à base de oxiacetileno são também expostos à RUV. 

Além destas, existem outras fontes, como as lâmpadas.  

Vamos agrupar estas fontes artificiais de RUV, como foi feito num artigo de 2001 do 

Henriques e da Carvalho sobre a exposição à RUV em espaços interiores. Eles agruparam 

estas fontes nas seguintes categorias. 

Fontes incandescentes:  

 Lâmpadas de tungstênio.  
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Descargas em gases: 

 Lâmpadas de mercúrio (baixa, média e alta pressão); 

 Lâmpadas de mercúrio com halogenados; 

 Lâmpadas de xénon;  

 Lâmpadas de hidrogênio e deutério;  

 Tubos de flash. 

Descargas elétricas:  

 Arcos de soldadura;  

 Arcos de carbono. 

Lâmpadas fluorescentes: 

 Tubos de iluminação fluorescentes; 

 Lâmpadas solares fluorescentes (UVB);  

 Tubos fluorescentes de UVA. 

Lasers: 

 Excimer;  

 Dye; 

 Gasoso. 

Mas aqui só vamos dar atenção mesmo às lâmpadas, porque são usadas em larga 

escala nas residências e em tratamentos estéticos. 

Vamos começar pelas tradicionais lâmpadas incandescentes de filamentos de 

tungstênio, já proibidas pela União Européia desde 2012 pela sua baixa eficiência, já que 

apenas uma pequena quantidade da energia consumida, cerca de 5%, é usada para produzir 

radiação na faixa do espectro visível, o restante é basicamente perdido como energia térmica.  

A radiação eletromagnética emitida por uma lâmpada de incandescência resulta do 

aquecimento dos seus filamentos de tungstênio onde a temperatura não excede os 3000 K, 

com exceção das lâmpadas utilizadas em algumas aplicações fotográficas e de artes gráficas. 

Os picos de emissão encontram-se na região do infravermelho. Os bolbos das lâmpadas de 

tungstênio são normalmente feitos de vidro, o qual absorve significativamente a RUV, assim, 

a emissão de RUV por estas lâmpadas não é significativa para efeitos à saúde humana. 
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E para quem se espantou com a temperatura do filamento de tungstênio, é válido dizer 

que estas lâmpadas funcionam a baixas pressões, fazendo com que o gás dentro da lâmpada 

seja rarefeito e funcione como isolante térmico, e este gás não é o ar atmosférico, é uma 

mistura de gases inertes como o nitrogênio e o argônio ou criptônio. Assim quando ele recebe 

esta energia térmica produzida no filamento, ele expande e só depois é que ele começa a 

emitir esta energia térmica para o ambiente. E é por tudo isso que ambientes iluminados por 

lâmpadas incandescentes não esquentam tanto. 

E lembrando que estas lâmpadas produzem uma potência, em média, de 500 W. Mas 

em aplicações onde é necessária uma potência maior (até 5 kW), são frequentemente 

utilizadas lâmpadas de tungstênio-halogêneo (também designadas de quartzo-halogêneo). 

Estas lâmpadas são constituídas por um bolbo de quartzo cheio de vapor de halogêneo 

(normalmente iodo). A presença do vapor de halogêneo permite o seu funcionamento a maior 

pressão, relativamente às lâmpadas de incandescência convencionais, pelo que a evaporação 

do filamento de tungstênio é minimizada. Estas propriedades resultam numa maior eficiência 

luminosa e numa maior duração da lâmpada. A maioria dos bolbos destas lâmpadas são feitos 

de quartzo, que são transparentes à RUV, assim, resultando numa emissão significativa de 

RUV se comparada com as lâmpadas de tungstênio tradicionais. 

As lâmpadas fluorescentes são particularmente eficientes, com cerca de 20 % da 

energia elétrica convertida em luz útil. Uma análise detalhada dos espectros das lâmpadas 

fluorescentes no UV mostram que em geral as emissões de RUVB e de RUVC são 

extremamente baixas devida a forte atenuação ocasionado pelo invólucro de vidro para 

comprimentos de onda inferiores a 320 nm. Neste tipo de lâmpada, uma descarga elétrica é 

gerada e conduzida através de um gás ou uma mistura de gases (habitualmente mercúrio e 

argônio) causando a sua ionização e consequentemente a emissão de fótons de radiação 

Ultravioleta, estes por sua vez interagem com a camada de fósforo na face interna do 

invólucro de vidro, assim excitando estes átomos que logo em seguida emitem um novo fóton, 

mas agora com comprimento de onda visível. Assim, as emissões de radiação Ultravioleta das 

lâmpadas fluorescentes são extremamente baixas devido a uma forte atenuação causada pela 

reação com o fósforo e pelo invólucro de vidro. Além disto, as lâmpadas fluorescentes 

utilizadas para a iluminação possuem um difusor e/ou controlador que causa uma reflexão 
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e/ou absorção de qualquer radiação ultravioleta que por ventura seja emitida em uma 

determinada direção. 

E existem vários estudos científicos que comprovam que estas lâmpadas não oferecem 

nenhum risco a nossa saúde. Como o do Driscoll & Pearsen, em 1998, do National 

Radiological Protection Board, da Inglaterra. Eles revisaram a relação entre a radiação 

ultravioleta emitida pelas lâmpadas fluorescentes e o câncer de pele e concluíram que os 

níveis de radiação ultravioleta emitidas pelas lâmpadas fluorescentes utilizadas habitualmente 

na iluminação não representam um risco para a saúde nem a curto ou longo prazo. No mesmo 

ano, o International Non-ionizing Radiation Committee of the International Radiation 

Protection Association (IRPA/INIRC), publicou um artigo concluindo, com base nos diversos 

estudos publicados até então, que a exposição às lâmpadas fluorescentes não deve ser 

considerada de risco para a saúde. 

 

2.3.7 - Lâmpadas de RUV 

 

Lá atrás na Tabela 3 (página 35), foi dito que dependendo do comprimento de onda, a 

luz Ultravioleta poderia ser chamada de luz negra, eritematogênica e germicida. Lá falamos 

de suas principais aplicações, agora vamos abordar a composição destas lâmpadas. 

As fontes artificiais mais comuns são as lâmpadas de descarga de mercúrio (Hg) que 

são usadas, por exemplo, em hospitais, para fins de esterilização, ou ainda em clínica de 

bronzeamento artificial. Quando a pressão da lâmpada de Hg é baixa, da ordem de 1 Pa, e o 

tubo é de quartzo que transmite a RUV, o espectro emitido é o de linhas como se pode ver na 

figura 4. Esse é o espectro de uma lâmpada germicida, com a raia de 253,7 nm (UVC) muito 

intensa. As raias espectrais são devidas aos fótons emitidos quando um elétron de valência de 

um átomo de Hg efetua transição de um nível excitado para um nível de energia menor 

(OKUNO; VILELA. 2005, p.34). 

 

 

 



47 
 

Figura 4 – Espectro de emissão de uma lâmpada de Hg a baixa pressão. 

 

Fonte: Okuno e Vilela, 2005. 

 

À medida que a pressão dentro da lâmpada é aumentada, as linhas espectrais se 

alargam, a ponto de produzir um espectro constituído de raias espectrais com comprimento de 

onda muito próximo um do outro, assim conseguindo um espectro quase contínuo. 

Para o bronzeamento usam-se comumente lâmpadas fluorescentes de Hg com a parte 

interna do tubo de quartzo revestida com fósforo que emite radiação de espectro contínuo na 

faixa UVA e UVB, como ilustra a figura 5. 
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Figura 5 – Espectro típico de emissão de uma lâmpada usada em câmaras de bronzeamento artificial. 

 

Fonte: Okuno e Vilela, 2005. 

 

É muito comum o uso de lâmpadas de descarga elétrica de mercúrio, de sódio e de 

xenônio em laboratórios de pesquisa. Os átomos de xenônio, contidos na lâmpada, emitem um 

espectro contínuo, desde 200 nm até 1200 nm. 

 

2.3.8 - Efeitos Biológicos 

 

Nós já discutimos sobre as propriedades, sobre a interação da radiação com a matéria, 

agora vamos entrar numa parte que é extremamente importante para este trabalho, que são os 

efeitos biológicos.  

A radiação solar é essencial para a vida na superfície da terrestre: ela causa bem estar, 

ilumina, nos aquece, participa da fotossíntese entre os seres clorofilados e é síntese da 

vitamina D em humanos. Seu poder cicatrizante é conhecido deste os tempos mais remotos e 

muitos povos da antiguidade adoravam o Sol como um Deus. A radiação solar sempre foi 

usada para secar e preservar alimentos. Embora seja usada em Medicina – na fototerapia, 

fotoquimioterapia, terapia fotodinâmica e laserterapia – sua componente Ultravioleta causa 

efeitos biológicos indesejáveis no organismo humano, principalmente na pele e no aparelho 
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ocular [...] Esses são os dois órgãos mais afetados pela RUV devido a sua pequena capacidade 

de penetração no corpo humano. A exposição inadvertida sem proteção adequada é 

cancerígena para a pele, leva à depressão imunológica e ao fotoenvelhecimento, além de 

causar lesões oculares, tais como cerato-conjuntivite, pterígio e catarata (OKUNO; VILELA, 

2005, p.36).   

No início do século XX descobriu-se que a exposição à luz solar era um preventivo do 

raquitismo, e em alguns casos, a sua própria cura. Mas, se pequenas quantidades de RUV são 

benéficas e essenciais, como na produção da vitamina D, uma exposição prolongada e sem os 

devidos cuidados podem trazer sério prejuízos à saúde humana, tanto em curto prazo como 

em longo prazo. A seguir alguns danos biológicos causados pela RUV: queimaduras, reações 

fototóxicas, melanogênese, reações fotoalérgicas, catarata, imunossupressão local e sistêmica, 

alteração do colágeno e da elastina, fotossensibilidade, melanoma maligno, carcinoma 

basocelular, carcinoma espinocelular, queratose actínica, etc. 

 

2.3.9 - A interação da pele com a RUV 

 

Vamos falar primeiro da interação da radiação Ultravioleta com a pele, porque ela é o 

principal tecido atingido por esta radiação. A pele é o maior órgão do corpo humano, 

corresponde a 15% do peso corpóreo e é responsável pelo revestimento e proteção, isolando o 

corpo de agressões externas, evitando a perda da água por evaporação e colaborando na termo 

– regulação. E é constituída pela epiderme, derme e hipoderme. 

Quando a RUV atinge a pele, parte é refletida ao primeiro meio e a parte transmitida 

vai sendo absorvida pelas várias camadas até que a energia incidente seja totalmente 

dissipada. Uma pequena fração da energia absorvida é reemitida como fluorescência. A 

absorção da RUV varia muito com seu comprimento de onda, a radiação com comprimento de 

onda inferior a 315 nm (UVB + UVC) é em grande parte absorvida por proteínas e outros 

constituintes celulares epidérmicos, reduzindo muito sua penetração na pele. O remanescente 

é presumivelmente absorvido pelo DNA e outros componentes dérmicos: a elastina e o 

colágeno (OKUNO; VILELA, 2005, p.39). 
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A radiação com comprimento de onda superior a 315 nm (UVA) alcança a derme após 

absorção variável pela melanina epidérmica. É também possível que haja uma absorção 

mínima por outros pigmentos como a hemoglobina (vermelho-ferrugem), a bilirrubina 

(amarelo-avermelhado) e o beta-caroteno (alaranjado). A espessura da pele e seu teor de 

melanina interferem na absorção e difusão da radiação. A figura 6 mostra os diferentes níveis 

de penetração da RUV na pele.  

 

Figura 6 – Penetração da RUV com diferentes comprimentos de onda na pele. 

 

Fonte: Okuno e Vilela, 2005. 

 

As reações fotobiológicas são tanto mais intensas quanto mais precoce for o início da 

insolação e dependem do tempo e do número de exposições. Também influem a intensidade e 

o comprimento de onda da radiação que, no caso de RUV solar, variam de acordo com a 

altitude, latitude, estação do ano, condições atmosféricas e hora do dia. [...] Os efeitos 

biológicos consequentes são agudos ou imediatos quando surgem após algumas horas ou 

alguns dias após a exposição, e crônicos ou tardios quando são consequência da somatória de 

exposições agudas repetitivas no decorrer da vida (Okuno e Vilela, 2005, p.40). 
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A RUVC é a radiação com maior poder carcinogênico, ou seja, é a radiação que tem 

maior capacidade para provocar câncer. É letal para a epiderme e tem poder germicida. A 

RUVB é a principal indutora de câncer cutâneo. A RUVA emite fluorescência visível quando 

incide sobre determinadas superfícies e uma de suas aplicações práticas é a lâmpada de Wood, 

utilizada em Dermatologia como auxiliar diagnóstico. A RUVA-I também é carcinogênica 

mesmo em dose sub-eritematosa, ela alcança a derme profunda e sua ação é refletida nos 

vasos sanguíneos, o que explica seu uso em fototerapia. A RUVA-II cujo comprimento de 

onda é próximo à RUVB, tem a mesma capacidade eritematogênica, imunomoduladora e 

carcinogênica. Nos últimos anos houve um aumento de exposição à RUVA em decorrência de 

medidas fotoprotetoras direcionadas quase que exclusivamente para a RUVB, e também ao 

uso de câmaras de bronzeamento. 

A pele humana é classificada em seis tipos em função de sua cor, sensibilidade à 

radiação, capacidade de bronzeamento e desenvolvimento do câncer cutâneo (Okuno e Vilela, 

2005, p.41). Veja a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Classificação de tipos de pele em função da queimadura e bronzeamento. 

Tipos de pele Queima Bronzeia 

Melano-comprometida        I                                              

                                            II 

sempre raramente 

comumente algumas vezes 

Melano-competente            III                                            

                                            IV 

algumas vezes comumente 

raramente Sempre 

Melano-protegida               V                                                                                                                                                                           

                                            VI 

(pele naturalmente marrom) 

(pele naturalmente negra) 

Fonte: Okuno e Vilela 

 

A suscetibilidade da pele à RUV varia com a presença ou não de doenças genéticas ou 

metabólicas ou metabólicas que cria uma predisposição à fotossensibilidade, ou ainda pela 

ingestão de drogas fotossensibilizantes [...] Também deve ser considerado como um fator 

relevante o uso tópicos de substâncias com capacidade fotossensibilizantes, entre as quais os 

perfumes e a essência de bergamota, contida, por exemplo em limões, entre outras (Okuno e 

Vilela, 2005, p.41).  
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Na pele, os efeitos imediatos da radiação UV são o eritema ou queimadura solar, o 

bronzeamento ou melanogênese e a indução à imunossupressão. Os efeitos tardios estão 

relacionados ao fotoenvelhecimento e a fotocarcinogênese (Okuno e Vilela, 2005, p.41). 

O "vermelhão", podendo não ser notado durante a exposição ao sol, torna-se visível 

após algumas horas. De fato, o eritema ocorre 3 a 5 horas após a exposição à radiação 

Ultravioleta, alcançando um máximo entre 8 a 24 horas e desvanecendo ao longo de 3 dias. A 

vasodilatação dos capilares das áreas expostas inicia-se antes do eritema se tornar visível e 

isto ocorre da mesma forma para as crianças, jovens, adultos e idosos. Alterações benignas 

dos melanocitos podem também ocorrer como resultantes de uma sobre-exposição ao UV 

durante a infância ou a adolescência. 

Diferente do eritema é o bronzeado. Quando a pele é exposta à radiação Ultravioleta 

podem distinguir-se duas reações ao bronzeado, uma diz respeito à absorção imediata da 

radiação UV pela melanina presente na pele, e que lhe confere um tom escuro que desvanece 

poucas horas após o fim da exposição, a outra se refere ao escurecimento da pele que requer 

cerca de 3 dias a desenvolver, trata-se de um bronzeado mais persistente e resulta numa 

intensificação da produção de pigmentação. No primeiro caso a radiação mais efetiva é a 

radiação UVA, neste ultimo é a UVB. Outro efeito da exposição ao UVB é o aumento da 

espessura da epiderme a qual irá contribuir para a atenuação da radiação UV que penetra nas 

camadas mais profundas da pele, o chamado “casco” segundo os pescadores. Uma exposição 

moderada à radiação UVB mantém a capacidade da pele tolerar novas exposições. 

Ao contrário da pele humana que parcialmente se adapta à radiação UV (espessura e 

bronzeado), o olho humano não possui quaisquer mecanismos de adaptação. Como doenças 

dos olhos, a nível externo, temos principalmente a fotoqueratite e a fotocunjuntivite que 

podem ocorrer entre 0,5 e 24 horas após uma exposição prolongada a uma radiação solar 

intensa, muitas vezes em ambientes altamente refletores, de que é exemplo o caso da 

"cegueira da neve". Também o pterigium é uma doença degenerativa que afeta a parte externa 

dos olhos. Estudos diversos indicam também ser a radiação UV um fator de risco no 

desenvolvimento da catarata humana a qual resulta do aumento da opacidade da lente do olho. 

A radiação UV induz a supressão do sistema imunológico favorecendo a progressão de 

infecções originadas por vírus, bactérias e fungos. 
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2.3.10 – Câncer 

 

Agora vamos abordar o câncer, que é uma anomalia genética que tem seu início no 

DNA. Basicamente a célula em algum momento perde o controle de seus processos vitais 

como o de divisão, diferenciação e morte programada (apoptose). 

Os três tipos de câncer relacionados à exposição UV são o carcinoma basocelular, o 

carcinoma espinocelular e o melanoma. 

O aumento da incidência do câncer de pele, incluindo o melanoma que é o tipo mais 

perigoso, tem sido atribuído ao aumento da exposição da população à luz solar. E isso ocorreu 

devido às mudanças na sociedade durante o século passado, como a mudança no estilo das 

roupas, atividades recreacionais, longevidade, e outros aspectos do estilo de vida que 

resultaram em um aumento na exposição à luz solar e, por conseguinte, à radiação UV. 

Após uma queimadura desencadeada pela RUV, o DNA pode sofrer um dano bastante 

extenso e não conseguir ser reparado adequadamente. Nesse caso, a apoptose mediada pelo 

gene p-53 leva as células danificadas a cometerem suicídio, para que o corpo sobreviva 

saudável. Entretanto, se o próprio gene p-53 tiver sofrido mutação, não há como programar e 

comandar a morte celular das células danificadas (Okuno e Vilela, 2005, p.42). 

O gene p-53 é um guardião do genoma, protegendo o DNA da ação de agentes 

citotóxicos, inclusive a RUV. Além disso, ele ainda regula a continuidade do ciclo celular, o 

reparo do DNA e a apoptose. Por estas características ele é chamado de gene supressor de 

tumor, porque ele é o responsável por eliminar as células danificadas. O problema é quando 

algum agente o desativa, como a RUV por exemplo. Sua inativação desestabiliza o genoma e 

facilita as mutações. 

 

2.3.11 - Dano no DNA pela RUV 

 

O DNA possui uma estrutura em forma de dupla hélice. Esta estrutura é formada por 

duas cadeias ou fitas constituídas por fosfato e açúcar. Estas fitas contêm os códigos para a 

fabricação de todas as proteínas do nosso organismo, determinando todas as características 

genéticas dos indivíduos, como a cor dos olhos, dos cabelos, da pele, etc. Estas fitas se ligam 
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por um par de bases. Existem quatros bases no DNA, que são: uma adenina (A), uma guanina 

(G), uma citosina (C) e uma Timina (T). As bases A e G são chamadas de purinas, e as C e T 

de pirimidinas. As ligações entre as bases, ou seja, a ponte que liga uma base numa fita com 

outra base na outra fita é chamada de pontes de hidrogênio. E estas bases não se ligam de 

forma desordenada, as bases A só se ligam às T, e as bases C às G. Mas as sequencias em si, 

nas fitas, são feitas de forma desordenada, dependendo apenas das sequencias que recebemos 

de nossos pais. É por isso que existe a diversidade, porque se houvesse uma lei para essa 

sequenciação ou seríamos todos iguais e teríamos que nos reproduzirmos de forma assexuada, 

ou a diversidade em detalhes seria bem menor. Temos cerca de 3 bilhões de pares de bases, e 

se fôssemos esticar uma dessas fitas, como o cromossomo 1, que é o maior cromossomo 

humano, ele teria uns dois metros aproximadamente, e a largura do DNA está na faixa de 2,2 

nm à 2,4 nm. 

A absorção da energia de um fóton da RUV pelo DNA, onde há 2 bases pirimidinas 

adjacentes, induz à mutação. O processo começa pelo rompimento das ligações químicas em 

bases pirimidinas adjacentes, formando o que se chama dímero. O dímero de pirimidinas, que 

pode ser TT ou CC, é um par conectado por ligações covalentes. A figura 3.5 mostra um 

dímero de pirimidinas CC após a exposição do DNA à RUV e a indução de mutação genética 

após duas replicações (processo de auto duplicação do DNA) subsequentes (Okuno e Vilela, 

2005, p.43). 
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Figura 7 – Mecanismo de dano no DNA causado pela RUV. 

 

Fonte: Okuno e Vilela, 2005. 

 

Na replicação do DNA que ocorre após a formação do dímero CC induzido pela RUV, 

cada uma das cadeias é usada como gabarito ou molde para sintetizar as novas fitas parceiras. 

À esquerda é mostrado o que ocorre quando o lado esquerdo da fita é usado como gabarito. À 

direita vemos o que ocorre devido ao uso do lado direito da cadeia contendo o dímero CC 

que, por não se comportar como duas bases C adjacentes, tem a tendência de se associar 

quimicamente a duas bases A. Na replicação seguinte o erro se repete. Ao usar o lado 

esquerdo da fita como gabarito (figura à esquerda) ocorre a mutação de duas bases C 

adjacentes para duas bases T adjacentes. O uso da fita direita continua contendo o dímero CC 

(Okuno e Vilela, 2005, p.43). 

Embora o dímero CC possa ser posteriormente reparado, a mutação de C para T é 

permanente. Esse é o início do câncer de pele que só será detectado muito tempo depois. 
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2.3.12 - Efeitos da RUV na pele 

 

Depois de falarmos do mecanismo pelo qual a célula perde o controle literalmente pela 

interação da molécula de DNA com a RUV. Agora vamos falar um pouco dos efeitos da RUV 

na pele de modo geral. 

Para começarmos vamos classificar estes efeitos devido a estas interações, estes 

efeitos podem ser imediatos ou tardios.  

Efeitos imediatos aparecem poucas horas ou poucos dias após a exposição. 

Já os efeitos tardios, como o próprio nome sugere, podem aparecer anos depois da 

exposição, ou melhor, anos após o início da exposição.    

 

2.3.12.1 – Efeitos Imediatos 

 

Como exemplos de efeitos imediatos, podemos citar o Eritema e o famoso 

Bronzeamento. Além destes há outros também como a depressão imunológica que facilita o 

desenvolvimento do câncer de pele, principalmente em pele tipo I e II ( Tabela 6, página 51). 

O eritema ou queimadura desencadeada pela RUV ocorre principalmente nas pessoas 

de pele clarinha (peles tipo I e II), como o autor deste trabalho, que após um pequeno 

intervalo de tempo de exposição sem as devidas medidas de segurança tomadas, mudamos de 

cor. 

Além da pele ficar com aquela cor avermelhada, surge um edema caracterizado pelo 

aumento de espessura da pele em decorrência do extravasamento de plasma na derme e/ou 

hipoderme. Eventualmente podem surgir bolhas, dependendo do total de radiação absorvida e 

da inflamação consequente. Este processo é desencadeado principalmente pela RUVB, com 

menor participação da RUVC e RUVA. A RUVB lesa as células epiteliais, altera o DNA e 

libera substâncias orgânicas que promovem a inflamação e dilatação dos vasos. Os sintomas 

causados pela RUVB surgem entre 4 e 8 horas após a exposição. A RUVA, por sua vez, atua 

diretamente nos vasos sem promover a inflamação, causando um eritema mais tardio e 

gradual que surge entre 12 e 24 horas após a exposição (Okuno e Vilela, 2005, p.45). 
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O eritema depende do tempo de exposição, do tipo de pele e da espessura da camada 

córnea (ainda estamos falando da pele, não do olho, qualquer coisa volte à figura 6). O quadro 

clínico pode requerer um tratamento local e/ou sistêmico (tratamento com medicações orais 

ou injetáveis). 

E o eritema pode ocorrer também através de um processo chamado de 

fotossensibilização, que é quando uma substância fotossensibilizante como a bergamota, 

presente no limão, entra em contato com a nossa pele quando estamos expostos à radiação 

solar. 

Agora vamos ao outro efeito imediato, que é o bronzeamento, um efeito mais famoso e 

popular resultante da interação da RUV com a nossa pele. Tão famoso que inventaram uma 

forma artificial de pegar aquela corzinha. 

O bronzeamento ou melanogênese é o aumento da pigmentação da pele pela ação da 

RUV consequente a alterações que ocorrem nos melanócitos. Os melanócitos são células que 

produzem a melanina, que é uma sustância pigmentar que protege a célula da exposição solar. 

O bronzeamento pode ser imediato ou tardio. O imediato surge minutos após a 

exposição solar em indivíduos morenos ou pardos e desaparece gradualmente nas horas 

subsequentes e está relacionado à RUVA e à luz visível até 450 nm. O bronzeamento tardio 

também ocorre em indivíduos morenos a partir do terceiro dia de exposição à radiação UVB, 

com pequena participação da RUVA, e é influenciado por fatores raciais e genéticos. É mais 

duradouro e persiste por semanas ou meses (Okuno e Vilela, 2005, p.46).  

 

2.3.12.2 – Efeitos Tardios 

 

De efeitos tardios na pele vamos citar o fotoenvelhecimento e a fotocarcinogênese. 

O fotoenvelhecimento é uma deterioração gradual dos constituintes e funções da pele 

em consequência da exposição prolongada e recorrente à RUV solar ou a fontes artificiais de 

RUV. A ação cumulativa da radiação sobre o DNA se superpõe às características do 

envelhecimento intrínseco e genético. Surgem alterações dermo-epidérmicas desencadeadas 

principalmente pela RUVB, sendo que a RUVA é sobre tudo responsável pela deterioração 
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dos componentes dérmicos [...] a pele torna-se enrugada, seca, de cor amarelada, com menor 

elasticidade e maior flacidez e surgem vasos superficiais, manchas brancas e pigmentadas, 

comedos (cravos) e há maior propensão ao desenvolvimento de câncer (Okuno e Vilela, 2005, 

p.46) 

Definitivamente, só a indústria cosmética que fica feliz com isso. 

E como já é de se esperar, o fotoenvelhecimento depende do tipo de pele, da 

intensidade e duração da exposição à RUV, e no geral ocorre entre os 30 e 40 anos. E segundo 

a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, a principal responsável pelo 

fotoenvelhecimento é a RUVA, porque penetra mais na pele do que a RUVB, e ainda emite 

um alerta relacionado ao processo de bronzeamento artificial que usa a RUVA. E já existem 

diversos artigos que relacionam o fotoenvelhecimento ao uso de câmaras de bronzeamento 

artificial. E vale lembrar que nenhuma forma de bronzeamento é saudável, saudável é o banho 

de sol para produzirmos a vitamina D, e mesmo assim poucos minutos bastam, uns 20 

minutos. 

E vamos ao último efeito tardio, mas nem por isso menos importante que os outros, a 

fotocarcinogênese. A carcinogênese é o processo de formação do câncer, logo a 

fatocarcinogênese é o processo de formação de câncer devido aos fótons. O câncer de pele 

tem várias causas, sendo a principal a exposição à RUV, e é o tipo mais comum de câncer. E 

como já foi mencionado anteriormente, os três tipos de câncer relacionados à RUV são o 

carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, mas eu não vou especificar 

cada caso. 

Mas antes de falarmos sobre dados, valores e projeções sobre o tema, vou ter que fazer 

duas definições primeiro, vou ter que definir câncer melanoma e não melanoma. 

 Melanoma é um tumor de pele derivado de células que produzem melanina, que é um 

pigmento encontrado na pele, pelos e outros órgãos. É considerado o mais maligno dos 

cânceres da pele. Ele tem grande potencial de metastatização, ou seja, pode se espalhar com 

facilidade. A letalidade depende do diagnóstico e tratamento adequados, porém a incidência é 

pequena, embora venha aumentando gradativamente. Tem várias causas, sendo a principal 

delas a RUV. 
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Embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil e corresponda a 25% de todos 

os tumores malignos registrados no País, o melanoma representa apenas 4% das neoplasias 

malignas do órgão, apesar de ser o mais grave devido à sua alta possibilidade de metástase 

(INCA, 2012). 

O câncer não melanoma são todos os outros cânceres de pele, como o basocelular, o 

espinocelular e vários outros. 

É o câncer mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os tumores 

malignos registrados no país. Apresenta altos percentuais de cura, se for detectado 

precocemente. Entre os tumores de pele, o tipo não-melanoma é o de maior incidência e mais 

baixa mortalidade (INCA, 2012).  

 

2.3.12.3 – Estatística 

 

No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Ministério da 

Saúde (MS), a estimava para o ano de 2013 é a ocorrência de aproximadamente 518.510 

novos casos de câncer. Sendo 134.170 novos casos de câncer não melanoma e 6.230 novos 

casos para o tipo melanoma. Veja mais detalhes na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Estimativas de cânceres para 2013. 

Localização Primária 

Neoplasia Maligna 

Estimativa dos Casos Novos 

Homens Mulheres 

Estados Capitais Estados Capitais 

Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta 

Próstata 60.180 62,54 15.660 75,26 - - - - 

Mama Feminina - - - - 52.680 52,50 18.160 78,02 

Colo do Útero - - - - 17.540 17,49 5.050 21,72 

Traqueia, Brônquio e Pulmão 17.210 17,90 4.520 21,85 10.110 10,08 3.060 13,31 

Cólon e Reto 14.180 14,75 4.860 23,24 15.960 15,94 5.850 25,27 

Estômago 12.670 13,20 3.200 15,34 7.420 7,42 2.170 9,47 

Cavidade Oral 9.990 10,41 2.760 13,34 4.180 4,18 1.130 4,92 

Laringe 6.110 6,31 1.540 7,56 - - - - 

Bexiga 6.210 6,49 1.900 9,28 2.690 2,71 880 3,72 

Esôfago 7.770 8,10 1.500 7,26 2.650 2,67 520 2,27 

Ovário - - - - 6.190 6,17 2.220 9,53 

Linfoma não Hodgkin 5.190 5,40 1.560 7,66 4.450 4,44 1.560 6,85 

Glândula Tireoide - - - - 10.590 10,59 3.490 14,97 

Sistema Nervoso Central 4.820 5,02 1.190 5,82 4.450 4,46 1.200 5,23 

Leucemias 4.570 4,76 1.180 5,81 3.940 3,94 1.180 5,02 

Corpo do Útero - - - - 4.520 4,53 1.700 7,39 

Pele Melanoma 3.170 3,29 810 4,05 3.060 3,09 790 3,46 

Outras Localizações 43.120 44,80 11.100 53,33 38.720 38,61 10.320 44,50 

Subtotal 195.190 202,85 51.780 248,60 189.150 188,58 59.280 254,86 

Pele não Melanoma 62.680 65,17 14.620 70,39 71.490 71,30 15.900 68,36 

Todas as Neoplasias 257.870 267,99 66.400 318,79 260.640 259,86 75.180 323,22 

Fonte: INCA 

 

Ainda usando os dados do INCA, em 2010, o número de óbitos devido ao câncer não 

melanoma foi de 1.521 pessoas, sendo 841 homens e 680 mulheres. E devido ao câncer tipo 

melanoma foi de 1.507 pessoas, sendo 842 homens e 665 mulheres. 

 

2.3.13 - Olhos 

 

Depois de falar sobre a interação da radiação Ultravioleta com a pele, agora para 

finalizar esta parte sobre interações vamos falar da interação da RUV com os olhos. 

Assim como a pele nos olhos os efeitos podem ser classificados como imediatos ou 

tardios dependendo do tempo de latência entre a exposição e o aparecimento do efeito. 
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2.3.13.1 – Efeitos Imediatos 

 

Como efeito imediato tem a Cerato-Conjuntivite que é uma inflamação severa da 

córnea e da conjuntiva, e para quem não entende muito da anatomia do olho humano, a Figura 

8 esclarece. Dentre outros sintomas temos a sensação de areia, a fotofobia e o borramento da 

visão. 

 As lesões oculares são dolorosas e temporárias, pois o olho tem uma grande 

capacidade de regeneração, e no geral persistem por um ou dois dias. 

 

Figura 8 – anatomia do olho humano. 

 

Fonte: luizmeira.com/anatomia.htm 

 

2.3.13.2 – Efeitos Tardios 

 

Dentre os efeitos tardios temos o Pterígio e a Catarata. 

O pterígio é uma produção carnosa. É um processo anormal onde a conjuntiva cresce 

invadindo a córnea. Ocorre comumente no canto interno do olho e causa distúrbios à visão 

principalmente se atingir a pupila. 

E a catarata é a opacidade do cristalino, de forma parcial ou total. Dentre as causas 

está a exposição à RUVB. 

Segundo dados de 2010 da Organização Mundial da Saúde (OMS) 51% dos casos de 

cegueira no mundo é devido à catarata, aproximadamente 20 milhões de pessoas. 
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2.4 – PROTEJAM-SE! 

 

Para uma radiação que atua em tantos processos biológicos, químicos e físicos, que na 

dose certa é essencial a vida, como por exemplo a sua participação na fotossíntese e na síntese 

da vitamina D, e que para além da dose certa é nocivo não só a nós humanos, ela causa a 

atenuação do crescimento de lavouras e frutos, provoca cânceres e mutações genéticas em 

peixes e anfíbios, causa o desgaste e a deterioração de tintas e polímeros, provoca a 

diminuição da produção de fitoplâncton, que são organismos vegetais microscópicos que está 

na base da cadeia alimentar e há trabalhos científicos que afirmam que ele é responsável pela 

produção de 98% do oxigênio presente na atmosfera. 

Para uma radiação que possui tantas aplicações na indústria, desde efeitos visuais 

interessantes em casas noturnas até na esterilização de alimentos. É óbvio que tem que existir 

um órgão responsável por pensar limiares, limites de exposição que proteja não só os 

trabalhadores que trabalham em laboratórios expostos a ela, mas também o cidadão que não 

trabalha exposto ao Sol, mas gosta de pegar uma praia no fim de semana, ou fazer alguma 

atividade ao ar livre. 

Esta ideia de se criar uma instituição para criar regras e limiares começou em 1964 

quando foi criada em Paris a International Radiation Protection Association (IRPA) com o 

objetivo de estabelecer normas relativas à radiações ionizantes. Posteriormente, em 1977, ela 

criou um comitê, o International Non-Ionizing Radiation Committee (IRPA/INIRC), que 

ficou responsável pela parte relativa às radiações não-ionizantes. Entre outros documentos 

este subcomitê elaborou o Environmental criteria 14 – ultraviolet radiation. Este documento 

contém uma revisão dos efeitos biológicos relatados na literatura e serviu de base para a 

preparação do Guia sobre limites de exposição à radiação com comprimentos de onda entre 

180 nm e 400 nm elaborado pela INIRC/IRPA em 1985. Quatro anos depois, este mesmo 

comitê propôs algumas mudanças no guia, levando em consideração as novas descobertas que 

surgiram neste período de quatro anos. Já em 1992 este comitê acabou se transformando em 

uma comissão científica independente denominada International  Commission on Non – 

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Sua função específica foi o de elaborar 

recomendações e guias para exposição às radiações não-ionizantes e estimar riscos à saúde. 
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Em 1994, a ICNIRP, em colaboração com a WHO (World Health Organization), a 

UNEP (United Nations Environmental Protection) e ILO (International Labour Office), fez 

uma revisão cuidadosa das pesquisas mais recentes publicadas e elaborou a Environmental 

Health Criteria 160 – Ultraviolet Radiation. 

 

2.4.1 -  Índice UV 

 

 Com a difícil tarefa de estabelecer limites para a exposição ao Sol, num cenário onde 

a incidência de câncer vinha aumentando no mundo todo, e que já havia alertas sobre a 

necessidade de mudanças de hábitos deste a década de 1970 , a WHO, junto com a UNEP, a 

WMO (World Meteorological Organization) e a ICNIRP, desenvolveram o que viria a ser 

chamado de Índice UV, que fora publicado em 2002 sob o título “ The Global Solar UV Index 

(UVI): A Pratical Guide”, que foi e ainda é uma forma de alertar a população para que se 

protejam dos efeitos danosos da RUV. Mas a grande verdade é que este documento é bem 

mais que um alerta, ele foi pensado principalmente para ser uma ferramenta educacional, que 

fosse divulgada nas mídias e trabalhada nas escolas, porque o documento em si é uma 

proposta de mudança de hábitos destas novas gerações, e assim tentar interromper o crescente 

número de incidência de câncer que vinha aumentando espantosamente desde a década de 

1970, e por conseguinte diminuir o número de óbitos também. 

 

As taxas de cânceres vem aumentando desde o início dos anos 1970, e apenas 

mudanças no estilo de vida pode parar esta tendência. A educação pública visa 

melhorar o conhecimento das pessoas sobre os riscos à saúde devido à exposição 

excessiva ao sol, e para alcançar uma mudança de atitudes e comportamentos (The 

Global Solar UV Index (UVI): A Pratical Guide, 2002). 

 

Ou seja, o documento é uma proposta didática com uma metodologia bem definida a 

ser aplicada, o documento mostra que a proposta é viável economicamente, define interações 

da sociedade com a escola e destas com o Estado, define o papel do Estado, de autoridades 

locais, agencias de saúde e da mídia. Traz estratégias, dicas de avaliação e continuidade, uma 

vez que os dados a respeito da interação da RUV com a matéria têm que ser continuamente 

atualizados a fim de obter melhores resultados. 
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 No documento em questão de 2002, eles pensaram até na melhor forma visual de 

apresentar o Índice Ultravioleta (IUV), por isso a variedade nas cores. E depois de todas estas 

informações, vamos apresentar o IUV, para isso vou citar uma reportagem do jornal O Globo 

de 5/01/2012.  

“Dermatologista alerta para cuidados com alta radiação ultravioleta no RS. Segundo o 

CPTEC/INPE, índice está entre 12 e 13, considerando extremo. Além do filtro solar, é 

indicado usar acessórios como chapéus e bonés (O Globo, 2012).” 

Como se pode perceber na reportagem acima do jornal, que é de um jornal de grande circulação no 

país, um dos objetivos do ‘The Global Solar UV Index (UVI): A Pratical Guide’ foi alcançado, 

que foi a utilização por parte da mídia do índice, o que torna o índice uma ferramenta popular 

de alerta. O IUV é uma forma de alertar sobre possíveis riscos a saúde devido à exposição de 

radiação ultravioleta. Ele usa uma escala numérica para alertar sobre os níveis de radiação 

ultravioleta solar em algum lugar sobre a superfície terrestre e em determinado dia. Quanto 

maior for o número, maior o risco de danos à pele e de possíveis complicações devido à 

exposição, como o aparecimento de câncer, por exemplo. As categorias de exposição à RUV 

com respectivos valores de índice UV e ação protetora estão listados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Categorias de exposição à RUV, intervalo respectivo de índice UV e ação protetora. 

Categoria de 

exposição 

Intervalo de 

índice UV 

Cor do número do 

índice 

Ação protetora 

Baixa < 2 Verde Nenhuma; pode-se permanecer ao ar 

livre 

Moderada 3 a 5 Amarela Proteção requerida; fique na sombra 

ao redor de meio dia; use protetor 

solar + óculos + chapéu 

Alta 6 a 7 Alaranjada Proteção requerida; fique na sombra 

ao redor de meio dia; use protetor 

solar + óculos + chapéu 

Muito alta 8 a 10 Vermelha Proteção extra; evite sair ao redor de 

meio dia; use protetor solar + óculos 

+ chapéu 

Extrema ˃ 11 Violeta Proteção extra; evite sair ao redor de 

meio dia; use protetor solar + óculos 

+ chapéu 
Fonte: Okuno e Vilela 
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Para o cálculo do índice UV são levados em conta vários fatores que já foram citados 

no texto, que são os agentes que modificam a irradiância, como a camada de ozônio, a hora do 

dia, a estação do ano, condições atmosféricas ( presença ou não de nuvens, aerossóis, etc), 

latitude, altitude, etc. Todas essas características acima são levadas em consideração como 

parâmetros de entrada no modelo computacional utilizado para os cálculos. As irradiâncias 

espectrais (quantidade de energia por unidade de área e por comprimento de onda) são 

calculadas a partir dos parâmetros de entrada: quantidade de ozônio (avaliada de acordo com 

o nível da superfície em relação ao nível do mar), posição do Sol, tipo de superfície e 

cobertura de nuvens e aerossóis. E assim temos o cálculo do IUV que varia de região para 

região. 

Abaixo alguns sites da internet que dão o índice UV diário em seus boletins 

metereológicos: 

http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 

http://www.epa.gov/sunwise/uvindex.html 

http://www.ipma.pt/pt/ 

 

2.4.2 - Protetores Solares 

 

Para nos protegermos dos efeitos nocivos dos raios UV devemos tomar alguns 

cuidados. A recomendação básica é a de evitar a exposição ao sol entre dez da manhã e três da 

tarde, horário em que ocorre maior incidência da radiação solar, e além disso, ao praticarmos 

atividades ao ar livre ou ao passarmos o dia na praia, devemos nos proteger com chapéus, 

óculos de sol e aplicar o protetor solar na pele. 

           E quanto ao filtro solar, a Organização Mundial da Saúde recomenda, conforme visto 

na Tabela 8, que devemos usá-lo quando o IUV for maior que 3. Os protetores solares ou 

filtros solares surgiram quando se observou que existiam substâncias capazes de prevenir a 

queimadura da pele (eritema) pelos raios solares. Eles são capazes de diminuir a quantidade 

de radiação UV que atinge a pele humana por absorção e/ou reflexão desta radiação. Eles 

devem recobrir e proteger a superfície da pele, mas não devem penetrá-la, para que não se 

tenha uma exposição sistêmica a essas substâncias. E os filtros solares não devem ser tóxicos, 

http://www.epa.gov/sunwise/uvindex.html
http://www.ipma.pt/pt/
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já que são absorvidos traços deste através da pele ou ingeridos após a aplicação nos lábios. 

Finalmente, um bom protetor solar deve ser resistente à água, insípido, inodoro e incolor, e 

deve ser compatível com formulações cosméticas (ARAUJO; SOUZA, 2008). 

E segundo a Araujo & Souza (2008), para preparar um protetor solar é necessária a 

presença de dois componentes básicos: os ingredientes ativos (filtros orgânicos e/ ou 

inorgânicos) e os veículos, que são diversos, desde simples soluções até estruturas mais 

complexas como emulsões. Os principais veículos empregados em preparações fotoprotetoras 

são: loções hidro-alcoólicas, cremes, loções emulsionadas e géis. 

Em relação aos filtros inorgânicos, as duas substâncias mais usadas são o dióxido de 

titânio e o óxido de zinco, embora os dois sejam oriundos de metais, ambos possuem 

propriedades óticas diferentes, especialmente quando na forma de micropartículas. 

As micro-partículas de óxido de zinco propiciam uma proteção maior contra os UVA. 

O problema destes filtros é o inconveniente antiestético, pois como depositam sobre a pele e 

refletem toda luz visível, o efeito final é um visual branco difícil de mascarar. Com a redução 

do tamanho das partículas destes compostos, estes produtos passaram a ter uma maior 

aceitação. As partículas mais brancas e conseqüentemente as que são mais visíveis, são 

aquelas que difundem a luz com maior eficiência. O tamanho da partícula na qual isto 

acontece varia de um material para outro. No caso do óxido de zinco, a eficiência máxima de 

difusão é atingida com partículas de cerca de 0,8 μm de diâmetro (800 nm). No caso do 

dióxido de titânio, o melhor tamanho para difusão é de 0,25 μm. Abaixo de 0,8 μm a 

eficiência de difusão cai drasticamente. Em partículas abaixo de 0,2 μm as mesmas tornam-se 

virtualmente transparentes (ARAUJO; SOUZA, 2008). 

Os protetores orgânicos são formados por moléculas orgânicas que possuem como 

característica a absorção de um ou mais comprimentos de onda específicos, transformando-o 

em outro tipo de energia. Estas moléculas são, essencialmente, compostos aromáticos com 

grupos carboxílicos. No geral, apresentam um grupo doador de elétrons, como uma amina ou 

um grupo metoxila, na posição orto ou para do anel aromático. Ao absorver a radiação UV, os 

elétrons situados no orbital π HOMO (orbital molecular preenchido de mais alta energia) são 

excitados para orbital π* LUMO (orbital molecular vazio de mais baixa energia) e, ao 

retornarem para o estado inicial, o excesso de energia é liberado em forma de calor. As 

transições eletrônicas que estão envolvidas durante a absorção da luz UV ocorrem entre a 

diferença de energia HOMO – LUMO. Um dos filtros orgânicos UVA mais usados no mundo 
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hoje é o butil metoxidibenzoilmetano, um derivado dibenzoilmetano (ARAUJO; SOUZA, 

2008). 

O conceito de fator de proteção solar (SPF – sun protection factor) foi introduzido pelo 

cientista austríaco Franz Greiter e depois adotado pelas agências reguladoras e pelas 

indústrias de cosméticos e farmacêuticos. O SPF é definido como a razão entre a quantidade 

mínima de energia da RUV requerida para produzir eritema mínimo na pele desprotegida pelo 

filtro protetor e a quantidade de energia requerida para produzir o mesmo efeito na pele sem o 

filtro. Pode-se, assim, interpretar o SPF 10 como sendo de 1/10 a quantidade de RUV solar 

recebida com o uso de filtro, comparada quando não se usa o filtro. É importante, contudo, 

deixar claro que o filtro solar não é uma forma de prolongar a permanência sob o Sol, como é 

comumente entendido, mas é uma forma de proteger a pele (OKUNO; VILELA, 2005, p.65). 

A eficácia de um protetor solar é medida em função de seu fator de proteção solar 

(FPS), o qual indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol, sem o risco de eritema, pode 

ser aumentado com o uso do protetor. Considerando, por exemplo, as mesmas localizações 

geográficas, estação do ano, condições climáticas e período do dia, uma pessoa de pele clara 

que pode ficar 20 min exposta ao sol sem protetor solar, poderá ficar 300 min exposta ao sol 

com um protetor de FPS = 15, pois 20 x 15 = 300 (FLOR; DAVOLOS; CORREA, 2007, 

p.157). 

Na Tabela 9 tem uma ilustração de como funciona o filtro solar. E lembrando que a 

quantidade do filtro solar também é importante, muitas pessoas passam pouco filtro solar na 

pele, e acaba não se protegendo adequadamente. 

Para a medida do FPS deve ser dada atenção especial à necessidade da aplicação 

correta do produto sobre a pele. Segundo Diffey, o padrão quantitativo de protetor solar por 

unidade de pele necessária para medir o FPS em humanos é 2 mg/cm2. Assim, a cada 

aplicação deverá ser usada a quantidade de 30 a 40 g do produto por um indivíduo adulto, de 

tamanho e peso normais (FLOR; DAVOLOS; CORREA, 2007, p.157). 

 

 

 

Figura 9 – Ação do filtro solar. 
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Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/quimica-como-funciona-protetor-solar-

450802.shtml 

 

Os primeiros filtros solares só protegiam contra a RUVB, mas podem ficar 

despreocupados porque agora todos eles protegem contra a RUVA e RUVB. Estas 

substâncias podem ser físicas ou químicas. As químicas são substâncias orgânicas e agem 

absorvendo a RUV e dissipando sua energia. As físicas são inorgânicas ou misturadas com 

orgânicas e agem aumentando a reflexão e absorção. 

 

2.4.3 - Bronzeamento Artificial 

 

Para fechar esta seção sobre proteção, eu quero ressaltar que o bronzeamento não é 

saudável, não reflete saúde. No Brasil há um culto muito grande ao bronzeamento, tanto que 

já virou um padrão beleza, mas não é saudável, por causa disso existem recomendações 

internacionais e nacionais contra o bronzeamento artificial. Mas como é muito difícil 

convencer as pessoas disso, órgãos reguladores como a ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) no Brasil, já tomou algumas providências a respeito. Por exemplo, as 

pessoas que optarem por realizar o bronzeamento artificial terá de assinar um Termo de 

Consentimento do Cliente (portaria CVS – 12 de dezembro de 2000, do Centro de Vigilância 

Sanitária do Estado de São Paulo), neste termo o cliente atesta estar ciente dos principais 

http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/quimica-como-funciona-protetor-solar-450802.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/quimica-como-funciona-protetor-solar-450802.shtml
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riscos devido à exposição não controlado à RUV, declara que foi submetido à avaliação 

médica e declara consentir com a aplicação do procedimento de bronzeamento artificial. 

Além disso, a ANVISA elaborou a Resolução RDC NÚMERO 308 de 14/11/2002, 

esta resolução é relativa aos fornecedores das câmaras de bronzeamento e aos 

estabelecimentos que usam estes aparelhos, obrigando-os a atender às prescrições da Norma 

Técnica Brasileira NBR IEC 60335-2-27 e disposições complementares estabelecidas na 

referida resolução.   

 

2.5 – CURIOSIDADES 

 

Na Tabela 9 estão listados alguns mitos e verdades sobre a RUV. 

 

Tabela 9 – Mitos e Verdades 

Falso Verdadeiro 

A pele bronzeada é sinal de saúde. O bronzeado é uma forma de defesa do 

corpo contra futuros danos da RUV. 

O bronzeamento nos protege do Sol. Um bronzeado escuro em pele branca 

equivale a SPF 4. 

A pele não se queima num dia nublado. Até 80% da RUV pode penetrar finas 

camadas de nuvens e causar fortes 

queimaduras. 

Não nos queimamos dentro da água. A água oferece mínima proteção. 

A RUV não é perigosa no inverno. No inverno, a intensidade da RUV cai, 

mas ainda oferece riscos á saúde. 

O protetor solar protege e usando-o pode-

se ficar muito tempo sob o Sol. 

A proteção depende criticamente da 

aplicação correta. 

Permanecer à sombra entre uma exposição 

e outra evita queimaduras. 

Os efeitos da RUV são cumulativos. 

Se a pele não se esquentar, ela não se 

queimará. 

A queimadura é causada pela RUV que 

não é sentida pela pele. O que esquenta é 

principalmente a RIV. 

É preciso tomar banho de Sol para a 

produção de vitamina D. 

O tempo necessário para a produção de 

vitamina D é muito pequeno, não havendo 

necessidade de banho de Sol. 
Fonte: (The Global Solar UV Index (UVI): A Pratical Guide) 
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2.5.1 – RUV e os Cabelos 

 

Agora um assunto que preocupa a muitas mulheres, que são os danos no cabelo devido 

à exposição ao sol, neste caso à radiação ultravioleta. 

Na sua dissertação de mestrado, que era sobre os efeitos da Radiação Ultravioleta na 

cor, na perda protéica e nas propriedades mecânicas do cabelo, a Ana Nogueira (2003) fez 

uma análise com vários tipos de cabelo que foram expostos ao sol e às radiações UV emitidas 

por uma lâmpada de vapor de mercúrio. Dentre as muitas conclusões que ela obteve, estão as 

seguintes: 

 A variação na cor é observada para todos os tipos de cabelo a partir de 224 h de 

exposição às RUVB, RUVA e a radiação na faixa do visível de uma lâmpada de vapor 

de mercúrio e após 91 h de exposição à radiação solar. 

 A radiação UVA é a principal responsável pela alteração na cor dos cabelos. 

 A perda protéica do cabelo ocorre principalmente devido a sua exposição à RUVB. 

 

2.5.2 - Lentes fotossensíveis 
 

 

Desenvolvidas pela Corning no final da década de 60 e popularizada pela Transitions 

na década de 90, estas lentes são ativadas pela luz ultravioleta e escurecem.  

Estas lentes possuem em sua composição o cloreto de prata (substância usada por 

Johann Ritter em seu experimento em 1801 para evidenciar a existência de uma frequência 

além do violeta, na parte invisível do espectro). Estas moléculas são transparentes à luz 

visível, mas não à luz UV, as moléculas sofrem um processo químico que faz com que 

mudem sua forma. A nova estrutura molecular absorve partes da luz visível, fazendo com que 

as lentes escureçam. 

Além deste belo processo físico, ainda absorve a RUVA e a RUVB, e assim 

protegendo nossos olhos. 
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2.5.3 – Detectando a RUV 

 

E como detectar a radiação ultravioleta? 

A quantidade de radiação UV que atinge a superfície pode ser medida por 

instrumentos terrestres, como os piranômetros (mostrado na figura 10), ou estimada por 

instrumentos de satélite (o Nimbus 7, lançado pela NASA em 1978, estava equipado com o 

Total Ozone Mapping Spectrometer, TOMS, aparelho que coletou os dados que levaram à 

descoberta do buraco na camada de ozônio sobre a Antártica). Os instrumentos terrestres são 

melhores na medida para um dado local. Necessitam de calibração e de padronização das 

observações. Os instrumentos de satélite dão uma cobertura global. As observações precisam 

ser corrigidas por causas das nuvens. 

 

Figura 10 - Piranômetro 

  

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/cancer-de-pele/radiacao-ultravioleta-3.php 

 

 

No Brasil o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mantém uma importante 

rede de monitores de UVB no território nacional, e tem oferecido estas informações à 

comunidade médica. Um dos objetivos do INPE é divulgar o índice de UVB, um número 

numa escala de 0 a 16 que mede o risco do efeito biológico de eritema sobre a pele humana 

exposta à radiação solar, e assim como o IUV, quanto maior o índice UVB, maior é o risco. 

Um detector de raios ultravioleta é um dispositivo que utiliza células fotoelétricas para 

detectar a presença de raios UV e os montantes em que eles podem ser encontrados. Eles 

geralmente são usados para testar equipamentos de iluminação e componentes 

eletrônicos para descobrir a quantidade de raios UV emitidos antes de serem vendidos aos 

consumidores. Dispositivos detectores de UV também podem ser utilizados pelos 

consumidores para descobrir quanta radiação UV está presente em suas casas, empresas e 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/cancer-de-pele/radiacao-ultravioleta-3.php
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outros locais e, por vezes, de onde os raios são provenientes. Dispositivo como o modelo 

mostrado na Figura 11. 

Figura 11 – Detector portátil de RUV. 

 

Fonte: http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/6281-detector-de-raio-ultravioleta/ 

 

No parágrafo anterior foi mencionado que estes detectores possuem um dispositivo 

chamado de célula fotoelétrica, estes dispositivos têm ampla utilização no mercado, desde os 

sensores que ascendem e apagam as luzes dos postes até a conversão da energia luminosa em 

energia elétrica nos painéis solares. E a explicação deste fenômeno rendeu um prêmio Nobel 

de Física ao Albert Einstein em 1921, que é o chamado efeito fotoelétrico, que nada mais é 

que a interação da radiação eletromagnética com a matéria, neste caso a radiação 

eletromagnética, como a ultravioleta por exemplo, atinge uma superfície (geralmente 

metálica) e arranca elétrons dela. 

 

2.5.4 – Visão Ultravioleta 

 

O processo de percepção das cores na natureza não é única, aquilo que aos nossos 

olhos se apresenta como uma pétala amarela, por exemplo, pode apresentar um padrão 

colorido muito mais rico e estruturado para um inseto que vê em comprimentos de onda UV. 

http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/6281-detector-de-raio-ultravioleta/
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Os insetos, por exemplo, possuem olhos compostos, formados por centenas de 

pequenas unidades fotorreceptoras, os omatídeos, que captam individualmente uma pequena 

parte da imagem que está à sua frente. Os olhos dos vertebrados, como nós humanos, são 

como uma câmara escura com uma lente de focagem o que melhora bastante a visão quando 

comparada com a de um inseto. 

A percepção das cores depende do tipo e quantidade de células especiais situadas na 

retina, no fundo do olho, chamadas cones. A nossa espécie possui três tipos de cones, que 

correspondem à captação de três comprimentos de onda, que correspondem ao azul, verde e 

vermelho. Os insetos também possuem três cones diferentes. Mas em vez do vermelho, 

possuem um tipo no UV, o que lhes confere uma visão ultravioleta. 

Cada organismo enxerga, com os seus olhos, o espaço a sua volta de forma diferente 

por causa das características de seus olhos. Nós e a maioria dos primatas possuímos três tipos 

de cones para as cores. O restante dos mamíferos possuem apenas dois, e assim enxergam 

menos cores. Mas as aves, muitos répteis e peixes têm uma capacidade de percepção das cores 

muito superior à nossa, por terem quatro tipos de cones, um dos quais no ultravioleta. O 

recordista é um pequeno crustáceo marinho com 11 tipos de cones. Não se sabe para que este 

crustáceo precisa de uma realidade tão psicodélica. 
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CAPÍTULO 3  

PROPOSTA DE AULA 

 

 
Nos últimos anos, tem-se observado uma crescente preocupação dos educadores com o 

ensino de algumas disciplinas, em especial, a de Física. Principalmente por causa das questões 

referentes aos altos índices de evasão e reprovação, e tem preocupado tanto gestores da 

educação como professores que trabalham em sala de aula. A busca por soluções para esses 

problemas tem incentivado os educadores a buscar alternativas metodológicas para o ensino 

destas disciplinas de modo que ele se torne mais atraente e com um significado mais concreto 

e usual para os alunos. 

A proposta inicial deste trabalho era uma proposta voltada exclusivamente para a sala 

de aula, mas depois da entrevista com o mestre Cícero Barros eu considerei que seria uma boa 

ideia trabalhar o assunto de forma mais coletiva e interativa, onde pudessem participar várias 

turmas de uma vez só, mais do que isso, podendo participar qualquer pessoa da comunidade. 

A partir desta consideração resolvi montar uma metodologia que permitisse ser usada tanto 

em um espaço alternativo, como dentro de uma sala de aula, com algumas adaptações é claro. 

Para montar a metodologia eu busquei inspiração na definição da Stieler e da Bisognin 

(2006), a respeito do objetivo de uma metodologia. Segundo elas esta tem que estimular a 

criatividade, aguçar o senso crítico, e possibilitar a discussão de temas de relevância 

comunitária. Assim possibilitando aos envolvidos um papel de destaque na sociedade, de 

atuantes sociais, ou seja, agentes modificadores e construtores sociais. 

Para esta metodologia vamos usar vários elementos do cotidiano como reportagens de 

jornais com alertas para alto índice UV, diferenças entre bronzeamento natural e artificial, e 

efeitos luminosos muito comuns em festas. Esta metodologia dá atenção especial para as 
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concepções alternativas, como a associação do processo de bronzeamento com a sensação de 

calor. 

Para aplicar esta metodologia precisamos de um espaço onde a luminosidade possa ser 

controlada, tanto no sentido de controlar a incidência de radiação natural (luz solar) como 

também haja a possibilidade de serem usados no espaço alguns tipos de lâmpadas, a 

fluorescente normal e a sem o revestimento de fósforo (luz negra). Vamos por passos. 

 Passo 1:  

Para a aula não ficar tediosa, seria interessante acrescentar um pouco de música, afinal 

curtir os efeitos da luz negra com música é bem mais interessante e estimulante, a ideia é criar 

um ambiente de festa porque isso foge do comodismo clássico do ambiente de sala de aula 

aumentando o interesse no que está acontecendo no espaço. Isso possibilita que os envolvidos 

se entusiasmem com o ambiente, se divirtam e fiquem mais receptivos a entenderem e se 

questionarem por que alguns objetos brilham na presença da luz negra diferentemente da 

lâmpada normal. Com isso fugimos do classicismo da sala de aula e não do objetivo que é a 

aprendizagem.   

Depois com a música desligada, a ideia é fazer uma breve discussão oral com os 

alunos a respeito dos efeitos presenciados, para saber se eles já conheciam, se eles sabem que 

tipo de “luz” é aquela, se eles sabem a diferença física e funcional entre as duas lâmpadas que 

foram usadas. Mas nada de dar respostas porque o objetivo inicial é a curiosidade. 

Tempo estimado: 10 minutos. 

 Passo 2:  

Exibir reportagens que alertam sobre a redução da camada de ozônio, como a 

reportagem exibida pelo Jornal Nacional em 21/10/2005, intitulada ‘Redução da camada de 

ozônio’. E reportagens que alertam para o alto índice UV em certos dias do ano, como a do 

portal online do jornal O Globo, o G1 em 5/01/2012 intitulada ‘Dermatologista alerta para 

cuidados com alta radiação ultravioleta no RS’. São reportagens pequenas em torno de 3 

minutos de duração.  
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Expostas as reportagens, pergunte se eles sabem a relação entre as duas, deixe-os livre 

para pensar qual seria a relação entre as duas. Mas ainda nada de respostas, o objetivo 

continua sendo aumentar a curiosidade. 

E caso eles questionem sobre o que vem a ser o índice UV, é bom dar uma rápida 

explicação a respeito do significado dos números e suas respectivas recomendações. Mas 

como dificilmente eles saberão o significado do IUV, já vou considerar esta explicação como 

parte deste passo. 

Tempo estimado: 20 minutos. 

 Passo 3: 

Faça uma breve pesquisa com os alunos a respeito dos processos de bronzeamento 

natural e artificial. Pergunte sobre preferências pessoais, sobre qual é o mais saudável na 

opinião deles, e explore as concepções alternativas que provavelmente irá aparecer. Como as 

que associem as queimaduras solares com as sensações de calor que sentimos na pele em um 

dia quente de verão, ou a de que não precisamos usar protetor solar na praia em um dia 

nublado. Para achar estas concepções entre os alunos basta o professor perguntar se é possível 

se bronzear ou adquirir uma queimadura solar num dia nublado e frio de inverno. 

Tempo estimado: 30 minutos. 

 Passo 4: 

Neste passo o objetivo é aumentar ainda mais a curiosidade dos alunos com os 

seguintes questionamentos: 

 Existe alguma relação, ou elemento comum, entre as lâmpadas usadas, a redução da 

camada de ozônio, o IUV e o processo de bronzeamento natural e artificial? 

Para aqueles que acham que não, afirme que há um elemento comum entre os 

elementos abordados. Para deixar os alunos ainda mais curiosos pode-se falar sobre 

outras aplicações da RUV, como as aplicações industriais devido ao seu efeito 

bactericida, que é usado nas artes e também usado pelo nosso corpo para a fabricação 

de vitamina D. 

 Existe alguma relação entre as lâmpadas de luz negra e as lâmpadas utilizadas nas 

câmaras de bronzeamento artificial?  
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Depois de tantos questionamentos levantados é a hora do professor esclarecer todas as 

dúvidas, curiosidades e relações entre estes assuntos. O capítulo 2 deste trabalho foi todo 

dedicado para este momento de esclarecimento no passo 4, não que ele tenha que ser usado, 

ele é apenas um material de apoio ao professor. 

É recomendado que faça parte destes esclarecimentos uma relação de malefícios e 

benefícios devido à RUV, principalmente para desmistificar que a radiação é algo 100% 

nocivo. E que se utilize para isso as diversas aplicações desta radiação como o seu uso como 

bactericida pela indústria, seu uso estético em câmaras de bronzeamento artificial mesmo isso 

não sendo uma prática saudável, e não foi mencionado no capítulo 2, mas ela pode ser usada 

também na detecção de petróleo já que certos elementos presente nesta substância emitem no 

Ultravioleta, então através da análise do espectro de emissão de certas substâncias presentes 

em certos locais, dá-se para afirmar que existe uma probabilidade muito grande de que ali 

existe petróleo, esta técnica é muito usada pelas companhias petrolíferas. 

Ao fim, ligue o som novamente para que todos possam comemorar o novo 

conhecimento. E para aqueles que não aprenderam nada, que comemorem também, a festa do 

conhecimento é democrática, sem preconceitos e para todos. 

Tempo estimado: 60 minutos.  

Para a sala de aula recomendamos a troca da festa no passo 1 por vídeos mostrando o 

efeito da luz negra, no Youtube existem muitos vídeos interessantes como de maquiagens, 

esmaltes, máscaras de carnaval e muitos outros objetos que brilham quando expostos à luz 

negra. Abaixo alguns links úteis. 

 Um vídeo de uma maquiagem que brilha quando exposta à luz negra:  

http://www.youtube.com/watch?v=7mkcDIHLyZQ&feature=endscreen&NR=1 

 Um vídeo de esmalte que brilha exposta à luz negra: 

http://www.youtube.com/watch?v=igee1dyu0qE 

 Um vídeo de um pequeno espetáculo chamado Meu Universo do grupo de teatro 

Baluarte, Teatro Luz Negra – HF:  

               http://www.youtube.com/watch?v=DAoOSqrV-14 

http://www.youtube.com/watch?v=7mkcDIHLyZQ&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=igee1dyu0qE
http://www.youtube.com/watch?v=DAoOSqrV-14
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Os tempos estimados foram estimados visando uma aula em uma espaço alternativo, 

para o espaço da sala de aula, com a adaptação acima e considerando que cada aula dura 50 

minutos, estimamos que para uma boa aula seria necessário 4 tempos de aula, mas devido à 

quantidade de conteúdo que consta no currículo da disciplina de Física das escolas, 

precisamos passar por uma segunda adaptação e encurtar este tempo de aula para 2 tempos. 

O objetivo desta metodologia é, através de elementos conhecidos por eles como os 

efeitos da luz negra, o bronzeamento, uma matéria de jornal, a luz do Sol e outros, entrar em 

assuntos, digamos mais acadêmicos, de forma que o conhecimento fique acessível a eles, e 

que seja estimulante porque não é algo abstrato ou que ele não vê no seu cotidiano, estamos 

falando de um assunto que eles vivenciam em seu dia-a-dia, que pode virar motivo de 

conversa com os pais, com os amigos que não assistiram a aula, porque é um assunto sério, 

afeta a todos, tem efeitos benéficos e maléficos, alta aplicabilidade na industria, ou seja, pode 

virar tema de uma conversa informal com muita facilidade. Pode até virar assunto para um 

chaveco, afinal o conhecimento é multiuso.  

Assim os educandos ganham um papel de destaque na sociedade, eles passam de 

simples aprendizes para atuantes sociais, ou seja, agentes modificadores e construtores 

sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta é viável legalmente porque possui bases legais e é viável socialmente 

porque atende uma necessidade social de ensino de um tema atual, tecnológico e que faz parte 

do cotidiano de todos. 

Depois da entrevista com o mestre Cícero, eu percebi que este tema seria melhor 

aproveitado se fosse trabalhado em conjunto com as disciplinas de Biologia e Química, e que 

não necessariamente precisaria ser ministrado dentro do espaço de uma sala de aula por uma 

destas disciplinas, já que este tema envolve discussões que vão além, como por exemplo, 

temas que envolvem saúde e hábitos, a melhor solução para este tema seria se ele fosse 

trabalhado como uma palestras para todos os alunos, professores, funcionários e membros da 

comunidade. Seria uma forma eficiente de unir a escola e a comunidade, e estas palestras 

ainda estariam fazendo outro papel educacional muito importante que é a divulgação da 

Ciência. 

A metodologia empregada visa a interação dos envolvidos, e estes podem ser em 

grande número, o que impossibilitaria esta metodologia pode ser aplicada em sala de aula, 

mas com uma pequena adaptação, como mostrado no capítulo 3, ela poderia ser utilizada em 

sala de aula também. A metodologia é multidisciplinar porque utiliza elementos do cotidiano 

para introduzir conceitos de Física, Química e Biologia, além de abordar tópicos relacionados 

à saúde das pessoas. 
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APÊNDICE A - Fotos da comunidade de pescadores em Jurujuba. 

 

Foto 3 – Eu fui! 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 

Foto 4 – Jurujuba, Niterói

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Foto 5 – Jurujuba, Niterói 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

Foto 6 – Jurujuba, Niterói. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013 
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APÊNDICE B - Tabela de prefixos matemáticos no SI. 

 

Prefixos SI 

10
n
 Prefixos Símbolo Escala curta Equivalente decimal 

10
15 

peta P Quadrilhão 1 000 000 000 000 000 

10
12 

tera T Trilhão 1 000 000 000 000 

10
9 

giga G Bilhão 1 000 000 000 

10
6 

mega M Milhão 1 000 000 

10
3 

quilo k Milhar 1 000 

10
2 

hecto h Centena 100 

10
1 

deca da Dezena 10 

10
0 

nenhum nenhum Unidade 1  

10
-1 

deci d Décimo 0,1 

10
-2 

centi c Centésimo 0,01 

10
-3 

mili m Milésimo 0,001 

10
-6 

micro µ Milionésimo 0,000 001 

10
-9 

nano n Bilionésimo 0,000 000 001  

10
-12 

pico p Trilionésimo 0,000 000 000 001  

10
-15 

fento f Quadrilionésimo 0,000 000 000 000 001 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Micro 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Micro

