
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE DO NORTE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS CLIMÁTICAS 

Tese de Doutorado 

 

 

 

Características da Radiação Ultravioleta Solar e seus efeitos 

na saúde humana nas cidades de La Paz – Bolívia e Natal - 

Brasil 

 

 

Orientador: Prof. Dr. José Henrique Fernandez (UFRN) 

Co-Orientadora: Profa. Dra. Maria Helena Constantino Spyrides (UFRN) 

Co-Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Paula Corrêa (UNIFEI) 

 

 

 

 

Discente: Jaime Rodriguez Coariti 

Natal 

Rio Grande do Norte – Brasil 

Dezembro de 2017 

 

 

 



 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial 
Centro de Ciências Exatas e da Terra-CCET 

 
 
Rodriguez, Jaime Coariti. 
    Características da Radiação Ultravioleta Solar e seus efeitos na saúde 
humana nas cidades de La Paz – Bolívia e Natal – Brasil / Jaime Rodriguez 
Coariti.  – Natal/RN, 2017. 
   110f.:  il. 
 
    Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Exatas e 
da Terra, Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas. 
   
    Orientador: Prof. Dr. José Henrique Fernandez. 
    Coorientador: Prof. Dra. Maria Helena Constantino Spyrides. 
    Coorientador: Prof. Dr. Marcelo de Paula Corrêa. 
 
   1. Radiação Ultravioleta. 2. Índice Ultravioleta. 3. Fotodermatoses. I. 
Fernandez, José Henrique. II. Spyrides, Maria Helena Constantino. III. Corrêa, 
Marcelo de Paula. IV. Título. 
 
RN/UF/BSE-CCET                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus amados pais Jaime e Justina, as minhas irmãs Vanessa e Dayana, a meu cunhado 
Daniel e aos meus amados sobrinhos Daniel e Gabriel. 



  P á g i n a  | V 

 

AGRADECIMENTOS  

Gostaria de agradecer principalmente a Deus por me permitir concluir este processo de 
formação profissional na minha vida. 

Agradecer aos meus pais, irmãs, cunhado e sobrinhos pelo grande apoio ao longo 
destes anos de aprendizado, por suas palavras que, mesmo tão longe, me faziam senti-los ao 
meu lado. 

 Agradecer aos meus Professores: José Henrique, Maria Helena Constantino Spyrides, 

Marcelo de Paula Corrêa e Neusa Maria Paes Leme, pela confiança e apoio incondicional ao 

longo do curso, pelas palavras de reflexão nos momentos necessários e sobre tudo pela 

amizade.  

Agradecer ao Departamento Administrativo do Hospital “Caja Nacional de Salud” por 

permitir o acesso aos arquivos e registros de consulta externa da especialidade de 

dermatologia na cidade de La Paz - Bolívia. 

Agradecer a uma pessoa muito especial Aline, porque desde que a conheci, tornou-se 

uma benção na minha vida me estendendo a mão para não cair nos momentos difíceis e para 

comemorar as vitórias.  

Um agradecimento especial aos meus amigos e amigas que me apoiaram e me 

acolheram: Ana Carla, Edmilson, Eliane, Marcos Felipe, Mayte, Patrícia, Professor Francisco, 

Ronabson, Sra. Lucina, Sra. Cleide, Sra. Rosa e Washington.  

Um agradecimento MUITO especial, aos meus amigos e parceiros que se 

comportaram como irmãos, George Ulguim Pedra, Francisco Raimundo da Silva 

(Lampadinha), Tércio Luiz Bezerra Penha, que me apoiaram e ajudaram sempre que 

necessário. Agradeço ainda mais pela grande e valiosíssima amizade que foi construída ao 

longo deste tempo, pela força nos momentos difíceis. 

Um agradecimento muito especial ao CRN - INPE que além de me acolher para o 

desenvolvimento da minha pesquisa, disponibilizou os dados de Radiação Ultravioleta e me 

capacitou no processo de validação dos dados do Brewer. Agradeço em especial ao Dr. 

Francisco Raimundo da Silva pelos valiosíssimos conhecimentos transmitidos sobre o 

funcionamento do instrumento e no manuseio dos softwares do equipamento. 

Agradecer pelo apoio no financiamento para o deslocamento e coleta da informação 

em La Paz – Bolívia. Os autores agradecem aos projetos: 



  P á g i n a  | VI 

 

 Determinação do perfil vertical de variáveis atmosféricas no Rio Grande do 

Norte para validação de dados obtidos por satélites: DEPEVARN – SAT. 

Edital AEB /MCT /CNPq No 033/2010. Processo CNPq n° 560314/2010-8 

 Apoio à formação de recursos humanos em clima e eventos climáticos 

extremos provocados por mudanças globais do clima. Edital/Chamada: MCTI 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Processo 

01200.002657/2010-06 Encomenda 2009/2010/2011 (APQ). Processo CNPq 

n° 402555/2011-2. 

 Monitoramento da Camada de Ozônio e da radiação UV, na América do Sul e 

na Antártica (ATMANTAR). Processo CNPq n°52.0182/2006-5.  

Por último, mas não menos importante, gostaria de agradecer a CAPES – Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - convênio de pós-graduação – PEC/PG 

pela bolsa de estudo e pela oportunidade de ser escolhido para este programa de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P á g i n a  | VII 

 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ IX 

LISTA DE TABELAS ....................................................................................................... XI 

LISTA DE ABREVIATURAS ......................................................................................... XII 

RESUMO ........................................................................................................................ XIII 

ABSTRACT .................................................................................................................... XIV 

CAPITULO I ....................................................................................................................... 1 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 1 

1.1  OBJETIVOS ......................................................................................................... 3 

1.2. Objetivo Geral ..................................................................................................... 3 

1.3. Objetivos Específicos ........................................................................................... 4 

CAPITULO II ...................................................................................................................... 5 

1. REVISÃO DE LITERATURA .................................................................................... 5 

1.1. Radiação Solar ..................................................................................................... 5 

1.2. Radiação Ultravioleta Solar e suas interações ..................................................... 6 

1.2.1. Atmosfera ......................................................................................................... 7 

1.2.2. Nebulosidade .................................................................................................... 8 

1.2.3. Ozônio .............................................................................................................. 9 

1.2.4. Aerossóis ........................................................................................................ 10 

1.3. Espectro de ação da radiação ultravioleta ......................................................... 11 

1.4. O Índice Ultravioleta.......................................................................................... 13 

1.5. Efeitos da R-UV sobre a saúde ........................................................................... 14 

1.5.1. A pele humana ................................................................................................ 14 

1.5.2. Lesões causadas na pele pela R-UV ................................................................ 15 

1.5.3. Câncer de pele não melanoma ........................................................................ 17 

1.5.4. Melanoma Cutâneo ......................................................................................... 18 

1.5.5. Outras doenças dermatológicas ...................................................................... 19 

CAPITULO III .................................................................................................................. 21 

ARTIGO 1: ......................................................................................................................... 21 

METHODOLOGY FOR VALIDATION OF BREWER SPECTROPHOTOMETERS COLLECTED DATA ... 21 

Artigo submetido na Revista Brasileira de Geografia Física – Qualis B1 ...................... 21 

ARTIGO 2: ......................................................................................................................... 33 



  P á g i n a  | VIII 

 

ANÁLISE DOS FLUXOS DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (RUV) EM LA PAZ – BOLÍVIA E NATAL - 

BRASIL ............................................................................................................................. 33 

ARTIGO 3: ......................................................................................................................... 52 

RADIAÇÃO SOLAR ULTRAVIOLETA E FOTODERMATOSES EM LA PAZ – BOLÍVIA.................... 52 

Artigo publicado na Revista Brasileira de Geografia Física – Qualis B1 ...................... 52 

CONCLUSÕES .................................................................................................................. 64 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 69 

ANEXOS E APENDICES.................................................................................................. 75 

Apêndice 1: Guia de procedimentos técnicos referente ao manuseio do 

Espectrofotômetro Brewer ............................................................................................ 75 

Apêndice 2: Fluxograma da metodologia na avaliação da informação de R-UV pelo 

Brewer .......................................................................................................................... 85 

Apêndice 3: Informação complementar da coleta da informação de saúde na cidade de 

La Paz - Bolívia ............................................................................................................ 86 

Anexo 1: Relatório de calibração do Brewer pela empresa IOS .................................... 89 

Anexo 2: Arquivo “UVR034207” Brewer 056 ............................................................... 90 

Anexo 3: Planilha final de exportação correspondente ao mês de janeiro do ano 2011 do 

Brewer 056 ................................................................................................................... 92 

Anexo 4: Registro de consulta externa no hospital da Bolívia ....................................... 93 

Anexo 5: Banco de Definições ....................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P á g i n a  | IX 

 

LISTA DE FIGURAS  
FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE UMA ONDA ELETROMAGNÉTICA. ...................... 5 

FIGURA 2: INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR COM A ATMOSFERA. ............................................ 7 

FIGURA 3: ESTRUTURA VERTICAL DA ATMOSFERA TERRESTRE (VALORES MÉDIOS) ................... 8 

FIGURA 4: ESPECTROS DE AÇÃO PARA ERITEMA, DNA E PLANTAS. ....................................... 11 

FIGURA 5: ÍNDICE UV .......................................................................................................... 14 

FIGURA 6: CAMADAS DA PELE .............................................................................................. 15 

FIGURA 7: CARCINOMA BASOCELULAR ................................................................................ 17 

FIGURA 8: CEC ULCEROSO ................................................................................................... 18 

FIGURA 9: CEC NODULAR .................................................................................................... 18 

FIGURA 10: CEC NODULAR-QUERATÓSICO ........................................................................... 18 

FIGURA 11: CEC VEGETATIVO ............................................................................................. 18 

FIGURA 12: ABCD DAS LESÕES DA PELE CAUSADAS PELA R-UV NO MELANOMA CUTÂNEO.... 19 

FIGURA 13: EPLS, LOCALIZADA NA FACE. ............................................................................ 20 

FIGURA 14: EPLS, LOCALIZADA NO COLO. ............................................................................ 20 

FIGURA 15: QUEILITE ACTÍNICA ........................................................................................... 20 

FIGURA 16: ROSÁCEA .......................................................................................................... 20 

FIGURA 17: ESPECTROFOTÔMETRO BREWER: (A) EM LA PAZ–BOLÍVIA, NO LABORATÓRIO DE 

FÍSICA DA “UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” E (B) EM NATAL – RN, BRASIL, NO 

LABORATÓRIO DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – REGIONAL NORDESTE.

 ..................................................................................................................................... 22 

FIGURA 18: FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA NA AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE R-UV PELO 

BREWER. ....................................................................................................................... 25 

FIGURA 19: SÉRIES TEMPORAIS DE IUV DIÁRIOS (A) DOS ARQUIVOS REP073.DAT – DE NATAL – 

BRASIL REFERENTE AO PERÍODO DE 1996 A 2012 E (B) REP056 DE LA PAZ – BOLÍVIA 

REFERENTE AO PERÍODO DE 2006 A 2012. ....................................................................... 27 

FIGURA 20: COEFICIENTES DE CALIBRAÇÃO DA LÂMPADA PADRÃO DO BREWER 056 DA CIDADE 

DE LA PAZ – BOLÍVIA. ................................................................................................... 28 

FIGURA 21: COEFICIENTES DE CALIBRAÇÃO R5 E R6 DA LÂMPADA PADRÃO DO BREWER 056 

CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2006 A 2013 DA CIDADE DE LA PAZ – BOLÍVIA. ......... 29 

FIGURA 22: COEFICIENTES DE CALIBRAÇÃO R5 E R6 DA LÂMPADA STANDARD DO BREWER 073 

CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1996 A 2012 DA CIDADE DE NATAL – BRASIL. ............ 29 



  P á g i n a  | X 

 

FIGURA 23: SÉRIE TEMPORAL DA TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO DO DIA DA MEDIÇÃO 

EXTRAÍDA DA CONSTANTE HG DO BREWER 073 CORRESPONDENTE AO PERÍODO 1996 – 

2012 NA CIDADE DE NATAL – BRASIL. ............................................................................ 30 

FIGURA 24: SÉRIES TEMPORAIS HORÁRIA DE IUV DO BREWER DAS CIDADES DE (A) LA PAZ E (B) 

NATAL REFERENTE AO PERÍODO DE 1997 A 2012............................................................. 30 

FIGURA 25: ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE O BREWER E O MODELO TUV REFERENTE A 

CIDADE DE LA PAZ -  BOLÍVIA. ....................................................................................... 31 

FIGURA 26: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO DE NATAL – BRASIL E LA PAZ - 

BOLÍVIA ........................................................................................................................ 38 

FIGURA 27: TESTE NÃO PARAMÉTRICO DE MANN-KENDALL DA SÉRIE TEMPORAL DE MÁXIMAS 

MENSAIS DE IUV. .......................................................................................................... 40 

FIGURA 28: BOXPLOT HORÁRIO DE IUV POR ESTAÇÃO DO ANO NAS CIDADES DE NATAL E LA 

PAZ PARA O PERÍODO DE 1997-2012. ............................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

FIGURA 29: FREQUÊNCIAS PERCENTUAIS DO IUV POR INTERVALOS DE HORÁRIO, SEGUNDO A 

CLASSIFICAÇÃO DA OMS EM LA PAZ E NATAL REFERENTE AO PERÍODO DE 1997 – 2012. . 43 

FIGURA 30: MÁXIMAS HORÁRIAS DAS DOSES ERITEMATOSAS ACUMULADAS (DEA) POR 

ESTAÇÃO DO ANO NAS CIDADES DE LA PAZ - BOLÍVIA E NATAL - BRASIL, REFERENTE AO 

PERÍODO DE 1997 – 2012. ............................................................................................... 44 

FIGURA 31: DIAGRAMA DE BOXPLOT MENSAIS DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E BOXPLOT DAS 

MÁXIMAS MENSAIS DE IUV REFERENTE AO HORÁRIO DE MEIO DIA EM LA PAZ - BOLÍVIA E 

NATAL – BRASIL.......................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

FIGURA 32: HISTOGRAMA DE IUV, POR INTERVALOS DE HORÁRIO, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO 

DA OMS EM LA PAZ – BOLÍVIA REFERENTE AO PERÍODO DE 1998 – 2012. ....................... 57 

FIGURA 33: BOXPLOT HORÁRIO DE IUV POR ESTAÇÃO DO ANO EM LA PAZ – BOLÍVIA, PERÍODO 

1998 – 2012. ................................................................................................................. 58 

FIGURA 34: MÁXIMAS HORÁRIAS DAS DEA POR ESTAÇÃO EM LA PAZ – BOLÍVIA, NO PERÍODO 

DE 1998 – 2012. ............................................................................................................. 58 

FIGURA 35: DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS DO MODELO EEG. .................................................. 60 

FIGURA 36: SITE OFICIAL QUE DISPONIBILIZA OS PROGRAMAS DE ANÁLISE DE DADOS DO 

ESPECTROFOTÔMETRO BREWER. .................................................................................... 75 

FIGURA 37: SITE OFICIAL QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÃO SOBRE AS DATAS DE CALIBRAÇÃO 

DA REDE INTERNACIONAL DOS ESPECTROFOTÔMETROS BREWER. .................................... 76 

FIGURA 38: PROGRAMA EXECUTÁVEL “SUMMARY” GERADOR DO ARQUIVO REP.DAT. ........... 78 

FIGURA 39: ARQUIVO RELATÓRIO (REP) DO BREWER 056 DA CIDADE DE LA PAZ. ................ 79 



  P á g i n a  | XI 

 

FIGURA 40: PROGRAMA EXECUTÁVEL BREWER TEST - STANDARD LAMP TEST. ..................... 79 

FIGURA 41: CONSTANTES UVR DDDYY## PARA OS BREWER 110 E 056 NA CIDADE DE LA PAZ - 

BOLÍVIA. ....................................................................................................................... 80 

FIGURA 42: TELA INICIAL DO PROGRAMA BREWER. ............................................................... 81 

FIGURA 43: MENU PRINCIPAL DO PROGRAMA BREWER. ......................................................... 82 

FIGURA 44: PASTA DE ARQUIVO DE LEITURA DOS DADOS. ...................................................... 82 

FIGURA 45: MENU DE INICIALIZAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS ARQUIVOS DE REFERÊNCIA DO 

INSTRUMENTO. .............................................................................................................. 83 

FIGURA 46: MENU DE CORREÇÕES PARA CÁLCULOS. ............................................................. 83 

FIGURA 47: ORGANIZAÇÃO DA EXPORTAÇÃO. ....................................................................... 84 

FIGURA 48: COLETA DE INFORMAÇÃO NA POLICLÍNICA CENTRAL DO HOSPITAL “CAJA NACIONAL 

DE SALUD” DA CAPITAL BOLIVIANA. ............................................................................... 86 

 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1: TIPOS DE PELE E REAÇÃO À EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO RUV-B ------------------------ 12 

TABELA 2: GRUPO DE FOTODERMATOSE DE ACORDO COM A ETIOLOGIA ------------------------- 16 

TABELA 3: TESTES NÃO PARAMÉTRICOS DE MANN-KENDALL E KRUSKAL-WALLIS DA SÉRIE 

TEMPORAL DE MÁXIMAS MENSAIS DE IUV ------------------------------------------------------- 41 

TABELA 4: TAXAS DE INCIDÊNCIA DAS FOTODERMATOSES PARA A CIDADE DE LA PAZ -------- 59 

TABELA 5: TAXAS DE INCIDÊNCIA DAS FTD POR FAIXA ETÁRIA E SEXO NOS ANOS DE 2000 E 

2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 

TABELA 6: ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS DO MODELO DE EQUAÇÕES DE ESTIMATIVAS 

GENERALIZADAS REFERENTE À CONTAGEM DE CASOS DE FTD NO SEXO FEMININO NA 

CIDADE DE LA PAZ ---------------------------------------------------------------------------------- 60 

TABELA 7: CRONOGRAMA DE CALIBRAÇÕES DO BREWER EM LA PAZ – BOLÍVIA E NATAL - 

BRASIL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 76 

TABELA 8: CONSTANTES UVR DOS ESPECTROFOTÔMETROS BREWER NAS CIDADES DE LA PAZ – 

BOLÍVIA E NATAL – BRASIL ----------------------------------------------------------------------- 81 

 

 

 



  P á g i n a  | XII 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

ADN   Ácido Desoxirribonucléico  

APA   Agência de Proteção Ambiental 

AZS   Ângulo Zenital Solar 

CBC    Carcinoma Basocelular  

CEC   Carcinoma Espinocelular 

CFCs   Cloro-flúor-carbonos 

CID BR 10 Siglas utilizadas para Neoplasia Maligna da Pele pelo Banco de Dados                         

do Sistema Único de Saúde DATASUS 

“http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10mg.def” 

CPNM   Câncer de Pele não Melanoma 

CS   Constante Solar 

DEM   Dose Eritematosa Mínima 

EPA   Environmental Protection Agency 

EPLS   Erupção Polimorfa à Luz Solar  

FMUSP  Faculdade de Medicina Universidades de São Paulo 

IGC   Instituto Geográfico e Cartográfico 

MC   Melanoma Cutâneo  

OMM   Organização Mundial de Meteorologia  

OMS   Organização Mundial da Saúde 

RE   Radiação Eletromagnética 

R-UV   Radiação Ultravioleta 

RUV-A  Radiação Ultravioleta faixa “A” 

RUV-B  Radiação Ultravioleta faixa “B” 

RUV-C  Radiação Ultravioleta faixa “C” 

TME   Tempo Máximo de Exposição 

UD   Unidades Dobson 

UNEP    Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

UT   Tempo Universal 

 

 

 

 

 

 



  P á g i n a  | XIII 

 

RESUMO 
Nos últimos anos diversos estudos mostraram que a Radiação Ultravioleta Solar (R-UV) 
provoca impactos em diversas áreas, entre elas, destacam-se a saúde humana e a climatologia. 
As cidades de La Paz – Bolívia e Natal – Brasil caracterizam-se por apresentar fluxos de R-
UV elevados ao longo de todo o ano. Tais cidades possuem características típicas e próprias: 
Natal é uma cidade litorânea, com clima tropical, enquanto La Paz está localizada a uma 
altitude acima de 3.600 m, nos Andes. Este trabalho teve como principais objetivos: 1) avaliar 
o comportamento dos níveis de R-UV em solo, por meio do índice ultravioleta (IUV); as 
Doses Mínimas Eritematosas (DEM) e a Dose Eritêmica Acumulada (DEA), nas cidades de 
La Paz e Natal, no período compreendido entre 1997 a 2012; 2) realizar uma descrição das 
principais características climáticas destas cidades que possam detectar potenciais fatores que 
justifiquem patamares tão elevados de radiação e 3) avaliar a incidência de fotodermatoses 
(FTD) observadas em La Paz, buscando sua possível associação com fatores climáticos. As 
informações de casos de FTD na cidade de La Paz foram coletadas na Policlínica Central do 
Hospital “Caja Nacional de Salud” (CNS). As informações de R-UV foram obtidas por 
espectrofotômetros Brewer, instalados em ambas as localidades. Referente à área de saúde, 
utilizou-se as equações de estimação generalizada para a determinação do risco relativo de 
FTD por sexo e faixa etária e as taxas de incidência de FTD foram assim avaliadas. Com 
relação à intensidade da R-UV, realizou-se uma validação da informação coletada pelos 
espectrofotômetros por meio de modelagem. Observou-se que, independente da época do ano, 
no horário próximo ao meio dia, os registros de IUV corresponderam às escalas “Muito Alto e 
Extremo” nas duas cidades. A DEM para fototipos IV (450 Jm-2) foi atingida já nas duas 
primeiras horas do dia. Nos verões, a DEA atingiu um máximo de 12.950 Jm-2 em La Paz e 
7.546 Jm-2 em Natal. Em La Paz, registraram-se 12.153 casos de FTD dos quais 63,7% 
correspondem ao sexo feminino. A Taxa média de Incidência (TI) foi de 31 casos por 100.000 
habitantes, evidenciando um risco 4,7 vezes maior nos idosos comparado àquele da faixa de 0 
a 4 anos. Uma das principais dificuldades no desenvolvimento desta pesquisa foi referente ao 
acesso à informação de saúde em Natal em um hospital de referência (Hospital Universitário 
Onofre Lopes - HUOL-UFRN). Dado que a pesquisa teria que ser submetida a um comitê de 
ética para avaliação e/ou aprovação. Porém, não havia garantia de ser aprovada. No intuito de 
não adiar o estudo decidiu-se por restringir a análise dos casos clínicos apenas à cidade de La 
Paz. Referente à saúde da população em La Paz destaca-se que a incidência de FTD no sexo 
feminino é maior em relação ao masculino, com especial destaque na faixa etária de 15 a 59 
anos. Conclui-se que há necessidade de adoção de novas políticas e estratégias educativas de 
proteção individual, tanto em La Paz quanto em Natal, devido à exposição das populações 
dessas cidades aos altos fluxos de R-UV observados em solo. 
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Characteristics of the Solar Ultraviolet Radiation and its effects on 
human health in the cities of La Paz - Bolivia and Natal - Brazil 

ABSTRACT 
In recent years several studies have shown that ultraviolet radiation (R-UV) causes impacts in 
several areas, among them, human health and climatology. The cities of La Paz - Bolivia and 
Natal - Brazil, are characterized by high R-UV fluxes throughout the year. These cities have 
typical and proper characteristics: Natal is a coastal city with a tropical climate, while La Paz 
is located at an altitude above 3,600 m in the Andes. The main objectives of this work were: 
1) to evaluate the behavior of R-UV levels by means of the ultraviolet index (UVI); the 
Minimum Erythemical Dose (DEM) and the Cumulative Erythema Dose (DEA) 
determination, in the cities of La Paz and Natal, between 1997 and 2012; 2) to perform a 
description of the main climatic characteristics of these cities that can detect potential factors 
that could justify such high levels of radiation and 3) to evaluate the incidence of 
photodermatoses (FTD) observed in La Paz, seeking its possible association with climatic 
factors. The information on FTD cases in the city of La Paz was collected at the Central 
Polyclinic of the Hospital "Caja Nacional de Salud" (CNS). The R-UV information was 
obtained by Brewer spectrophotometers, installed in both locations. Regarding the health area, 
the generalized estimation equations were used to determine the relative risk of FTD by sex 
and age group and so the incidence rates of FTD were evaluated. About the intensity of the R-
UV, it was carried out a validation of the information collected by the spectrophotometers 
through modeling. It was observed that, regardless of the time of the year, around midday, 
IUV records corresponded to the "Very High and Extreme" scales in the two cities. The DEM 
for phototypes IV (450 Jm-2) was reached already in the first two hours of the day. In 
summers, the DEA reached a maximum of 12,950 Jm-2 in La Paz and 7,546 Jm-2 in Natal. In 
La Paz, there were 12,153 cases of FTD, of which 63.7% were female. The average Incidence 
Rate (TI) was 31 cases per 100,000 inhabitants, showing a 4.7 times higher risk in the elderly 
compared to the 0 to 4 year age range. One of the main difficulties in the development of this 
research was the access to health information in Natal in a reference hospital (Hospital 
Universitário Onofre Lopes - HUOL-UFRN) due to the research would have to be submitted 
to an ethics committee for evaluation and / or approval. However, there was no guarantee of 
approval. In order to not postpone the study, it was decided to restrict the analysis of the 
clinical cases only to the city of La Paz. Concerning the health of the population in La Paz it 
is emphasized that the incidence of FTD in the female sex is greater in relation to the male, 
with special emphasis on the age group of 15 to 59 years. It is concluded that there is a need 
to adopt educational policies and strategies for individual protection, both in La Paz and 
Natal, due to the exposure of the populations of these cities to the high fluxes of R-UV 
observed in soil.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUÇÃO  
A faixa da Radiação Ultravioleta (R-UV, 100 <  < 400 nm) constitui 

aproximadamente 8% do total da radiação eletromagnética total emitida pelo Sol 

(ROBINSON, 1966).  Porém, a quantidade de R-UV que atinge a superfície da Terra é muito 

inferior ao que chega no topo da atmosfera, uma vez que esse tipo de radiação sofre forte 

atenuação, devido às suas interações com os constituintes atmosféricos em sua trajetória até a 

superfície terrestre. A exposição inadequada à R-UV produz efeitos nocivos aos seres vivos e, 

no caso dos humanos, pode provocar o envelhecimento precoce da pele, fotodermatose 

(FTD), depressão do sistema imunológico, doenças nos olhos (como pterígio e catarata), e, 

principalmente, o câncer de pele (WHO, 2008). Este último tem mostrado um aumento 

mundial de 4% (MOTA, 2003; MULERO, 2004; OLIVEIRA, 2005; GARCÍA, 2005). No 

Brasil a incidência de Câncer de Pele Não Melanoma (CPNM) ultrapassa os 30% do total de 

novos casos de câncer diagnosticados no país (SCHALKA e STEINER, 2013). 

Segundo Bessat (2003), o estudo do clima encontra-se regido por múltiplas interações 

entre os diversos reservatórios (atmosfera, oceano, hidrosfera, criosfera, biosfera) em um 

amplo espectro de escalas temporais e espaciais. Mudanças climáticas planetárias podem 

causar consequências com impactos sensíveis para a população mundial, dentre estas, pode-se 

destacar, variações na camada de ozônio na estratosfera que, por sua vez, podem causar 

variações nas intensidades de R-UV absorvidas alterando a estruturação da atmosfera terrestre 

com ação direta na biosfera. 

Nesse sentido, desde a década de 1990, a comunidade científica tem estudado muito os 

efeitos nocivos da R-UV na saúde humana. Pelas características geográficas e latitudinais das 

cidades de La Paz – Bolívia e Natal – Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) monitora os fluxos de R-UV e a concentração de gases (como O3 e SO2) nessas 

localidades e outras cidades na América do Sul com uma rede de espectrofotômetros Brewer.  

O espectrofotômetro Brewer é reconhecido internacionalmente como instrumento 

padrão de medições de R-UV e ozônio; constitui um equipamento sofisticado que requer 

amplo conhecimento técnico para o gerenciamento de seu funcionamento. Na literatura 

existem poucas pesquisas que proporcionem instruções sobre a forma que deve ser operado, 

entre elas destacam-se: Brewer (1973); Sci-Tec (1995); Bais (1997); Fioletov et al (1998); 

Sci-Tec (1999); Carvalho & Henriques (2000); Da Silva (2001); Zamorano (2003).  
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La Paz (16º29’ S, 68º08’ W, 3.600m), capital da Bolívia, encontra-se localizada na 

cordilheira dos Andes e é considerada como um dos aglomerados populacionais de maior 

altitude no mundo (OKUNO, 1996; KIRCHHOFF, 2000; CORRÊA, 2015), e a cidade de 

Natal (5º47’ S, 35º12’ W, 31m), capital do Estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, 

encontra-se localizada no litoral do Nordeste Brasileiro (NEB), já próxima à linha do 

Equador. Ambas as cidades caracterizam-se por registrar Índices Ultravioleta (IUV) que 

ultrapassam a categoria de “Extremo” na classificação estabelecida pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) ao longo de todo o ano (KIRCHHOFF, 2000, ZARATTI, 2003).  

A Dose Eritematosa Mínima (DEM) (Jm-2) (FITZPATRICK. 1998; HAMMOND. 

2009; CORREA MP, 2013) refere-se à quantidade de R-UV efetiva necessária para 

desencadear o processo de eritema da pele após 24h de exposição ao Sol (WADHWANI, 

2013). Nas duas cidades esse valor é atingido logo nas duas primeiras horas do nascer do sol, 

são mais intensas nos horários próximos ao meio dia durante a estação do verão (SILVA, 

2008). Assim, diversas pesquisas (CABROL, 2014; MCKENZIE, 2015; HADER, 2015) 

mostraram que o padrão de variação do fluxo de radiação ultravioleta nessas localidades é 

totalmente diferente de outras regiões do mundo. No ano de 2014 foi registrado um recorde 

mundial de IUV na Cordilheira dos Andes, mais precisamente na cidade de La Paz 

(CABROL, 2014). Este recorde incentivou a comunidade científica mundial, e, 

especificamente à boliviana, a propor a modificação da classificação da escala do IUV da 

classificação da OMS (ZARATTI, 2014). 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) ratificam a hipótese de que a desinformação e a falta de costumes de prevenção são 

os principais responsáveis pelo crescente aumento do número de casos de câncer de pele no 

Brasil. O último censo realizado na Bolívia, no ano de 2012 apontou que o comércio informal 

nas ruas constitui uma das principais atividades econômicas (INE, 2012). Isto poderia ser 

considerado como mais um fator relevante no aumento de casos de Fotodermatoses (FTD) 

naquele país. 

No que se refere à informação sobre saúde pública, na cidade de La Paz, dados estão 

disponíveis no site oficial do “Sistema Nacional de Información en Salud” (SNIS). Porém, 

não considera todas as FTD. Nesse sentido, recorreu-se a um centro hospitalar de referência 

que poderia fornecer informação específica para o desenvolvimento da pesquisa. O Hospital 

“Caja Nacional de Salud” (CNS) constitui uma unidade médica de referência na Bolívia. 

Desde a década de 1990, ele oferece cobertura a mais de um terço da população de La Paz. 

Possui diversos centros clínicos de especialidades em todo o território nacional. Um deles 
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corresponde à Policlínica Central de La Paz, onde foram coletados os dados referentes aos 

registros de FTD. 

O fato de se realizar uma análise da R-UV e avaliar seus efeitos sobre a saúde exige 

um esforço multidisciplinar que possa contribuir para melhor compreensão do problema e 

possibilitar a detecção de diferenças marcantes entre o Brasil e a Bolívia. Além disso, é 

importante conhecer os aspectos gerais e as particularidades de cada localidade, de modo a 

gerar resultados e medidas de prevenção específicas. Por exemplo, propostas educativas para 

evitar exposições desnecessárias, como tomar sol nos horários de maior intensidade da 

radiação, que muitas vezes pode diferir dos tradicionais entre 10 e 15h comumente 

divulgados. Os resultados deste estudo pretendem, também, incentivar o hábito de utilização 

de métodos de proteção simples como uso de camisa de manga longa, bonés, óculos escuros, 

e protetores solares.  

Uma das principais dificuldades no desenvolvimento desta pesquisa foi referente ao 

acesso à informação de saúde em Natal. Dado que a única informação disponível encontra-se 

nos bancos de dados de vigilância epidemiológica, porém, tal informação encontra-se 

globalizada e/ou agrupada, impedindo realizar uma análise como a feita em La Paz. Procurou-

se a informação no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL-UFRN, considerado como 

referência nessa cidade, para realizar o mesmo procedimento de coleta de informação. Em 

entrevista com os médicos responsáveis na especialidade de dermatologia, foi alertado que 

para realizar a coleta dessa informação, esta pesquisa deveria ser submetida a um comitê de 

ética médico para poder ter acesso às informações dos prontuários médicos do Hospital, posto 

que trata-se de informações restringidas dos pacientes. Tal avaliação demoraria muito tempo 

para ser atendido e não se teria garantia de ser aprovado. Nesse sentido, no intuito de não 

adiar o estudo decidiu-se por fazer as análises clínicas apenas para a cidade de La Paz. 

1.1  OBJETIVOS 

1.2.   Objetivo Geral  

 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar as principais propriedades e 

características dos níveis de R-UV nas cidades de La Paz – Bolívia e Natal – Brasil no 

período de 1997 a 2012, estabelecendo um paralelo entre ambas as localidades, seus climas.  
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1.3.   Objetivos Específicos 

 

 Descrever e avaliar o funcionamento do Brewer no processo de coleta da informação 

de R-UV, e, por meio da utilização de modelos matemáticos, corrigir eventuais falhas 

naturais dos espectrofotômetros Brewer. Apresentado no Artigo 1. 

 Avaliar os níveis de Índices UV, visando à análise das componentes de tendência e 

sazonalidade das séries temporais dos fluxos de IUV nos horários da manhã, próximos 

ao meio dia e à tarde. Apresentado no Artigo 2. 

 Identificar as principais características climáticas das cidades de La Paz e Natal que 

podem determinar potenciais fatores que justifiquem patamares tão elevados de 

radiação UV. Apresentado no Artigo 2. 

 Analisar o padrão de prevalências, taxas de incidências das fotodermatoses (FTD) 

induzidas e/ou agravadas pela radiação ultravioleta através de registros médicos em La 

Paz – Bolívia. Apresentado no Artigo 3. 

 Estimar o risco relativo das fotodermatoses segundo gênero e faixas etárias da 

população na cidade de La Paz – Bolívia. Apresentado no Artigo 3. 

 

Esta tese foi dividida em três capítulos, os dois primeiros capítulos referem-se à 

introdução e os objetivos e à revisão da literatura. 

O 3o capítulo está constituído por três artigos: o primeiro trata do processo de 

validação da informação de R-UV por meio da utilização de espectrofotômetros Brewer e 

correções através da modelagem, perante eventuais falhas no funcionamento desses 

instrumentos. Nesse artigo aplicaram-se todas as normas internacionais de tratamento de 

dados coletados por espectrofotômetros, estabelecidas pelos fabricantes. O segundo artigo, 

refere-se à análise dos fluxos de Radiação Ultravioleta (RUV) em La Paz – Bolívia e Natal – 

Brasil, foi realizada uma avaliação sobre os níveis elevados nas duas localidades, destacando 

que possuem características geográficas e latitudinais diferentes. Por fim, o terceiro artigo 

refere-se a uma avaliação sobre os efeitos da R-UV na saúde humana na cidade de La Paz, 

foram avaliadas as taxas de incidência das fotodermatoses nessa localidade. 

As considerações finais apresentam as principais conclusões deste estudo, com 

destaque aos altos registros de IUV nas duas localidades logo nas duas primeiras horas do 

nascer do sol ao longo de todo ano. 
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CAPITULO II 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1. Radiação Solar  

A radiação solar (RS), como toda onda eletromagnética, é composta por uma 

componente elétrica e outra magnética, que oscilam perpendicularmente entre si, e são 

perpendiculares à direção de propagação, conforme mostrado na Figura 1 (CAVALCANTE, 

2001; PINTO, 2010). Na sua trajetória desde o Sol, onde o fluxo médio de energia é de 5,98 x 

107 W/m2, até o topo da atmosfera terrestre, a RS é atenuada de acordo com a lei do inverso 

do quadrado da distância. Assim, a denominada constante solar (CS) é o valor relativo à 

quantidade de energia recebida no limite exterior da atmosfera, por unidade de área e por 

unidade de tempo, integrado em todos os comprimentos de onda, quando a Terra se encontra a 

uma distância média do Sol (1 Unidade Astronômica, 1 UA, igual à 1,496.1011 m). Estudos 

experimentais mais recentes relevam que o valor da CS é da ordem de 1360,8+ 0,5W/m2 

(KOPP and LEAN, 2011). 

 
Figura 1: Representação esquemática de uma onda eletromagnética. 

Observam-se os vetores campo elétrico (E) e magnético (B), bem como comprimento de onda (λ). k indica 
o sentido de propagação da onda. 

Fonte: Cavalcante (2001) 
 

A RS corresponde basicamente a um espectro de emissão de corpo negro em uma 

temperatura de aproximadamente 5.800K, distribuída, em sua maior parte, entre as faixas 

espectrais de radiação infravermelha (4000 >  >780 nm), visível (400 <  < 780 nm) e UV 

(100 <  < 400 nm). Cada faixa tem particularidades distintas em relação à interação com a 

atmosfera terrestre, assim como na interação com a biosfera. No caso particular da R-UV, a 

Comissão Internacional de Iluminação (CIE) subdivide o espectro UV, em função de seus 

efeitos fotoquímicos e fotobiológicos, da seguinte forma (SLINEY, 2007):  

 RUV-A (315 <  < 400 nm), representa a maior parte da R-UV que atinge a 

superfície terrestre, é pouco absorvida pelos componentes atmosféricos; 
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 RUV-B (280 < < 315 nm), é intensamente absorvida pela camada de ozônio e 

oxigênio presente na estratosfera e atinge a superfície em níveis muito tênues, 

porém suficientes para desencadear processos fotoquímicos e fotobiológicos 

relevantes; 

 RUV-C (100 <  < 280 nm) é completamente absorvida pelo ozônio e oxigênio 

presentes nas camadas mais altas da atmosfera.  

Os fluxos de radiação são geralmente representados pela grandeza física denominada 

irradiância. A irradiância é o quociente entre o fluxo unidirecional de radiação incidente, 

sobre um elemento de superfície contendo um ponto, e a área do elemento de superfície. A 

unidade utilizada para irradiância é W/m2. Integrando as irradiâncias medidas em um 

intervalo de tempo, obtém-se a Dose (J/m2), variável fundamental para avaliar os efeitos 

cumulativos da R-UV sobre os seres humanos. 

1.2. Radiação Ultravioleta Solar e suas interações 

Os elementos que compõem a atmosfera e a superfície terrestre interagem com a RS. 

Estas interações se dão principalmente por meio de absorção, espalhamento e reflexão de sua 

intensidade, dependendo diretamente do comprimento de onda da radiação incidente 

(LISBOA FILHO, 2000). 

A absorção resulta na remoção de energia radiativa do feixe incidente transformando-a 

em outras formas de energia. O fenômeno de espalhamento acontece quando a energia que 

incide em uma direção é desviada para outras direções, havendo a produção de radiação 

difusa nos mesmos comprimentos de onda. A reflexão ocorre quando a energia muda de 

direção em relação àquela na qual foi emitida, voltando ao semiplano de origem. Todos esses 

fenômenos, representados na Figura 2, são promovidos pelos constituintes atmosféricos e 

dependem de suas características físicas, tais como o tamanho da partícula com relação ao 

comprimento de onda da radiação incidente, sua composição química e arranjo dos átomos 

que compõem suas moléculas (KIRCHHOFF, 2000; LIOU, 2002; CORRÊA, 2003). 
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Figura 2: Interação da radiação solar com a atmosfera. 

Fonte: adaptado de Brinkword (1981) 

 
Na atmosfera a R-UV sofre interações que dependem de fatores como: a) geográficos 

(altitude, latitude e o tipo de superfície); b) temporais (hora do dia e época do ano); c) 

atmosféricos (concentração de ozônio, aerossóis e nuvens); d) astronômicos (declinação solar, 

distância ao Sol) (SILVA, 2008 “a”).  

1.2.1. Atmosfera 

A atmosfera é um meio fluido constituído, principalmente, por gases como o 

nitrogênio (~78%), o oxigênio (~21%), o argônio (~0,9%) e, em menores proporções, vapor 

d’água (variável), aerossóis (variável) e diversos outros gases em quantidades muito 

pequenas, medidas em partes por milhão (ppm) ou mesmo em partes por bilhão (ppb). Em 

virtude dessas quantidades diminutas, esses gases são denominados de gases-traço, tais como 

o gás carbônico, metano e o ozônio. A interação da RS com estes compostos determina a 

quantidade de energia que atinge a superfície terrestre. No caso da R-UV, o ozônio é o mais 

importante absorvedor, principalmente na faixa R-UVB. Já a R-UVA sofre pouca atenuação e 

atinge a superfície terrestre em maiores quantidades. 

A atmosfera é dividida em camadas de acordo com mecanismos termodinâmicos que 

acontecem em cada uma de suas regiões verticais, sendo a parte mais baixa denominada 

Troposfera, que contém mais de 75% de todo volume de matéria que compõe a atmosfera e, 

onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos. A segunda camada é a Estratosfera, 
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localizada entre, aproximadamente, 15 e 50 km de altitude e que contém cerca de 90% do 

ozônio atmosférico. As outras camadas superiores, mesosfera, termosfera e exosfera, 

apresentam relativamente baixa densidade e não são significativas em termos de interação 

com a RS. A Figura 3 mostra um esquema da atmosfera terrestre com as divisões em camadas 

segundo o comportamento do perfil vertical da temperatura (OKUNO, 2005; SEINFELD, 

2006). 

 

 

Figura 3: Estrutura vertical da atmosfera terrestre (valores médios). 
Fonte: Silva, 2006 

1.2.2. Nebulosidade 

Tanto a RUV-A como a RUV-B interagem com as nuvens, que geralmente agem 

como fator atenuador. Em dias com céu totalmente encoberto, por nebulosidade densa, a R-

UV é praticamente extinta (BERGER, 1992). No entanto, em alguns casos particulares, as 

nuvens podem provocar aumento no fluxo de radiação que atinge a superfície. Este fenômeno 

ocorre devido à morfologia de nuvens do tipo cumulus ou cirrus profundos que podem 

produzir reflexões laterais refletindo significativamente a R-UV (CORRÊA et al., 2010). 

Embora a magnitude desses diferentes fenômenos seja considerável, mesmo em caso de céu 

completamente encoberto não existem garantias de níveis inofensivos de R-UV 

(MADRONICH. S, 1998; SILVA, 2008 “a”). 
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1.2.3. Ozônio 

A quantidade de ozônio é medida através de Unidades Dobson (DU) e seu nome é 

uma homenagem a Gordon Dobson, pesquisador da Universidade de Oxford pioneiro nas 

medições do ozônio atmosférico. Esta unidade é usada para descrever a espessura do 

conteúdo de ozônio em toda a atmosfera. Uma unidade dobson equivale a 2,69x1016 

moléculas de O3 por centímetro quadrado. O valor médio é de 300 DU e equivale a uma 

camada de ozônio de três milímetros de espessura (SILVA, A. A., 2002), em uma área de 1 

m2, sob condições normais de temperatura e pressão (0o Celsius e 1 atm). Na atmosfera 

terrestre apresenta-se de forma concentrada, cerca de 85% a 90% de todo o O3 presente na 

atmosfera encontra-se entre, aproximadamente, 10km e 50 km, constituindo o que se 

convencionou chamar de camada de ozônio atmosférica. Nesta região ocorre a absorção da R-

UV que atinge o topo da atmosfera principalmente da R-UVC (254 nm) absorbida pelo 

oxigênio, isto provoca a dissociação do oxigênio em duas moléculas de oxigênio atômico que 

se associam entre elas formando o O3. Por sua vez, o O3 também absorve à R-UVB, desse 

modo, o O3 se dissocia em oxigênio atômico e uma molécula de oxigênio. Além disso, o O3 

pode-se associar com oxigênio atômico, resultando em duas moléculas de oxigênio. Todo esse 

processo de formação e destruição do O3 na estratosfera é conhecido como o ciclo de 

Chapman. O restante (10% a 15%) do ozônio atmosférico encontra-se muito próximo à 

superfície terrestre é produzido a partir de outros gases emitidos principalmente por veículos 

automotores, desta forma o ozônio originado nessa região é considerado como poluente 

secundário capaz de provocar danos na saúde como irritação nas vias respiratórias 

(KIRCHHOFF, 1995).  

Desde a década de 1970, através de medições de satélites, observou-se uma 

diminuição excessiva do ozônio estratosférico sobre as regiões polares, fenômeno que 

acontece principalmente na primavera, e é conhecido como “buraco de ozônio1”. Além disso, 

a partir do ano de 1980 também se percebeu que a reação química entre o O3 com os 

clorofluorcarbonos (CFCs) presentes na estratosfera provoca a diminuição da espessura da 

camada de ozônio (SILVA, A. A., 2002). 

Os CFCs foram muito usados na indústria e na fabricação de geladeiras e 

condicionadores de ar e aerossóis propiciando uma destruição maior do ozônio e num período 

fora do normal. Estima-se que uma redução de 1% no ozônio total poderia causar um aumento 

                                                             
1 O “buraco” é na verdade uma rarefação da quantidade de O3 e é definido quando os níveis na 
região avaliada situam-se abaixo de 220 unidades Dobson. 
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de 1,2% na R-UV biologicamente ativa (KIRCHHOFF, 2000). A implementação do 

Protocolo de Montreal garantiu o banimento da produção do CFCs e a recuperação da camada 

de ozônio já tem sido observada (LEAHY, 2009 apud MAYER, 2009).  

1.2.4. Aerossóis 

São partículas sólidas ou líquidas quimicamente complexas suspensas na atmosfera, 

agem no balanço radiativo da atmosfera, no clima, na visibilidade e na saúde. (ARTAXO  et 

al., 2006). Variam entre 0,01 a 100 μm de diâmetro podendo ser classificados em três 

categorias: partículas muito pequenas, de raios entre 10-3 e 10-1 μm chamadas também 

partículas Aitken; partículas grandes, de raios entre 0,1 e 1μm, e as partículas gigantes, de 

raios que vão desde 1 até 102 μm (WHO, 2008). Possuem diferentes origens naturais como, 

por exemplo, a ação erosiva dos ventos sobre o solo e a superfície oceânica, ou a conversão 

gás-partícula, ocorrida entre moléculas numa reação química. Porém, suas concentrações são 

muito variáveis (WHO, 2008).  

Na atmosfera os aerossóis são abundantes, principalmente nas regiões das grandes 

cidades, onde há muita atividade industrial e emissões por veículos. No Hemisfério Norte se 

atribui um processo de atenuação da R-UVB entre 5 a 18 % aproximadamente, dado pelo 

efeito de espalhamento dos aerossóis de sulfatos e à redução do fluxo solar refletido de ordem 

de 1 Wm-2 (MADRONICH. et al, 1998; CORRÊA, 2003; CORRÊA e CEBALLOS, 2004; 

CORRÊA e PLANA-FATTORI, 2006). Nas regiões rurais os aerossóis são produzidos 

majoritariamente pela poeira suspensa gerada principalmente por atividades agrícolas ou 

queimadas (SILVA, 2002). 

Outros fatores relacionados à variabilidade da R-UV que atinge a superfície terrestre 

correspondem aos movimentos naturais da Terra onde existe uma variabilidade na quantidade 

de RS que atinge a superfície terrestre, o que explica sua variação ao longo do dia e de acordo 

com as estações do ano. Assim, pode se destacar os seguintes fatores:  

1) O ângulo zenital solar (AZS): é o ângulo que o Sol faz com a perpendicular no 

local de observação e que, portanto, varia com fatores como a latitude, estação 

do ano e hora do dia. Assim, para AZS menor resulta maior fluxo solar atingindo 

a superfície da Terra, isto acontece com maior frequência por volta do meio-dia 

e durante os meses de verão (ZAMORANO, 2003).  

2) Albedo: constitui a propriedade de reflexão de uma superfície. Quanto maior é o 

albedo maior é a capacidade de refletir radiação. (ZARATTI, 2003). 
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3) Latitude: Geralmente latitudes próximas à linha do Equador recebem maiores 

quantidades de radiação que latitudes altas próximas aos polos. 

4) Altitude: em regiões de maior altitude a quantidade de R-UV é geralmente 

maior, devido à menor espessura da atmosfera e, por consequência, menor 

atenuação devida principalmente ao espalhamento de radiação. Por essa razão, 

as cidades localizadas em níveis mais altos podem receber maior quantidade de 

R-UV em comparação com localidades ao nível do mar. Diversos estudos 

mostram que o IUV aumenta aproximadamente 5% a 7% a cada quilômetro de 

altitude (OKUNO, 1996; RIVAS, 2002; CORRÊA, 2003; MCKENZIE. R.L. et 

al, 2003). 

1.3. Espectro de ação da radiação ultravioleta 

O espectro de ação corresponde à determinada “resposta” biológica a determinado tipo 

de radiação. A Figura 4 apresenta o espectro de ação para três efeitos biológicos: 1) dano ao 

DNA, 2) dano nas plantas, e, 3) indução eritematosa. No eixo horizontal observa-se o feixe 

correspondente à região UV. Destaca-se que a banda UVB provoca uma resposta biológica de 

até 1000 vezes mais intensa do que a banda UVA, para provocar eritema e danos no DNA 

(MCKINLAY, 1987; VANICEK, 2000; SETLOW, 1994 apud ZAMORANO, 2003; WHO, 

2003).  

 
Figura 4: Espectros de ação para Eritema, DNA e Plantas. 

Fonte: MaDronich, 1992 
 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a   P á g i n a  | 12 

 

Do ponto de vista da efetividade biológica as faixas dos comprimentos de onda da R-

UV mais importante correspondem ao feixe entre 290 nm e 320 nm, destacando que o 

espectro de ação eritêmica é normalizado e corresponde a faixa 297 nm. Para um determinado 

comprimento de onda , a possibilidade de que a radiação influencie num determinado 

processo fotobiológico depende tanto da quantidade de energia disponível nesse comprimento 

de onda (medido pela irradiância espectral F), como também da sensibilidade do processo ao 

comprimento de onda (médio pelo espectro de ação B). Assim, os efeitos fotobiológicos são 

representados pelo produto F*B, uma medida útil da efetividade da R-UV para produzir um 

determinado efeito biológico é a irradiância biologicamente ativa (SLINEY, 2007). A equação 

1 corresponde à irradiância biologicamente ativa com respeito ao eritema UVeri 

(ZIMMERMANN. P.A. et al., 2005). 


nm

nm

eri dBtFtUV
400

280

)()( 
 

(1) 

Onde t corresponde à variável tempo. A unidade de UVeri,(t) é [W/m2] e sua integração 

no tempo constitui a dose eritêmica. (ZIMMERMANN et al., 2005). 

O termo “Dose Eritematosa Mínima” refere-se à dose de R-UV para produzir eritema, 

após um período de 24h, em determinado tipo de pele. Geralmente é expressa em unidades 

mJ/cm2. Como diferentes tipos de pele são sensibilizados de modo distinto, Fitzpatrick (1988) 

sugeriu uma classificação de acordo com a cor da pele, resposta à exposição ao sol e lesões 

que são originadas pela R-UV, atualmente utilizada como padrão Tabela 1 (KIRCHHOFF, 

1995; CORREA, 2003; ZAMORANO, 2003). 

Tabela 1: Tipos de pele e reação à exposição à radiação RUV-B. 

Cor da Pele 

(Sem exposição) 

Tipo de Pele Queimadura Bronzeamento DEM 

(mJ/cm2) 

 
 

Branca 

I Sim Não 20 – 30 

II Sim Mínimo 25 – 35 

III Sim Sim 30 – 50 

IV Não Sim 45 – 60 

Mulata V Não Sim 60 – 100 

Negra VI Não Sim 100 – 200 

Fonte: Fitzpatrick, 1988 apud Corrêa, 2003. 

A Tabela 1 fornece uma avaliação quantitativa da dose de radiação necessária para 

causar o eritema, de modo que peles mais claras necessitam de uma menor dose de R-UV 

enquanto que as peles mais escuras são mais resistentes à R-UV, necessitam de doses 
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maiores. Com base na DEM e no espectro de ação, pode-se obter o período máximo de 

exposição (ΔTexp) [minutos] de acordo com o tipo de pele da pessoa (CORRÊA, 2003): 

exp 360 eriUV
T

DEM
 

 
(2) 

No qual UVeri, (J/m2) é a irradiância solar biologicamente ativa ou irradiância eritêmica e 360 

é o fator de conversão para minutos, assim pode-se estimar o tempo máximo de exposição 

considerando o limite mínimo da DEM (Jm-2). Ressaltando que o ΔTexp é calculado em função 

do tipo de pele, um fator subjetivo, e que por tanto, deve ser utilizado com precaução. 

1.4. O Índice Ultravioleta  

O índice ultravioleta (IUV) é um valor numérico que expressa a intensidade da R-UV 

incidente sobre a superfície da Terra. O índice é dado por um valor inteiro e positivo e, quanto 

mais alto, maior a probabilidade de lesões cutâneas e oculares (WHO, 2003). A representação 

matemática do IUV é dada pelo produto entre os fluxos espectrais de R-UV em função ao 

espectro de ação relativo ao eritema (DIFFEY, 1987), dado pela equação 3: 

400

280

nm

nm

IUV K B F d     
(3) 

No qual K é uma constante numérica de conversão equivalente a 40 W/m2 que torna o IUV 

uma escala adimensional. B, denominado de espectro de resposta da pele humana à R-UV, 

descreve a eficácia relativa de uma banda espectral em relação a uma resposta biológica 

específica, no caso o avermelhamento (eritema) da pele humana, e, por fim, F é a irradiância 

solar espectral que atinge determinado alvo. Como a integração ocorre entre 280 e 400 nm, o 

termo d consiste de toda faixa UV. Cada unidade de IUV corresponde a 0,025 Wm-2 de R-

UV biologicamente ativa, isto é, em relação à resposta espectral da pele humana à formação 

do eritema (VANICEK, 2000; WHO, 2003). 

Segundo as recomendações da OMS, os valores do IUV são divididos nas seguintes 

categorias de intensidade: Baixo (IUV < 2); Moderado (3 < IUV < 5); Alto (6 < IUV < 7); 

Muito Alto (8 < IUV < 10) e Extremo (IUV > 11) (Figura 5) (WHO, 2003). 
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Figura 5: Índice UV 

Fonte: WHO/SDE/OEH (2003) 

1.5. Efeitos da R-UV sobre a saúde 

1.5.1. A pele humana 

A pele humana é o maior órgão sensitivo formando uma barreira contra agentes 

físicos, químicos e biológicos. Além disso, contribui na regulação da temperatura corporal. É 

constituída por duas camadas, cujo limite entre as mesmas é irregular, denominadas epiderme 

e derme apresentadas na Figura 6. A espessura das camadas varia com a região cutânea do 

corpo. Por exemplo, a epiderme é mais espessa nas regiões palmo-plantares. A epiderme 

caracteriza-se por conter as células de imunovigilância, tais como os queratinócitos, células de 

Merkel e células de Langerhans que agem nos processos de hipersensibilidade e de 

pigmentação; além de melanócitos que sintetizam a melanina que ajuda na proteção contra a 

R-UV.  A derme é constituída pela substância fundamental, rica em mucopolissacarídeos, 

fibras colágenas, elásticas e reticulares. Esta aloja glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas, 

folículos pilossebáceos e músculos eretores do pêlo, além de vasos sanguíneos linfáticos e 

estruturas nervosas (LEESON, 1988; ROCHA, 2003; ZARATTI, 2003; OKUNO, 2005). 
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Figura 6: Camadas da pele. 
Fonte: Aliaga 2009 

 

Por fim, a hipoderme é a camada mais profunda, apesar de tecnicamente não fazer 

parte da pele. Tem espessura variável, formada exclusivamente por células adiposas e, além 

de exercer a função nutricional de reserva, participa do isolamento térmico, da proteção às 

pressões e traumas externos e facilita a mobilidade da pele em relação às estruturas 

subjacentes (LEESON, 1988; OKUNO, 2005). 

1.5.2. Lesões causadas na pele pela R-UV 

As lesões decorrentes da exposição à R-UV são referidas, principalmente, ao histórico 

de exposição do indivíduo e à exposição aos diferentes comprimentos de onda da R-UV. 

Pesquisas demonstraram que a R-UV é considerada como um agente cancerígeno ambiental, 

destacando a R-UVB como 64% mais nociva, aproximadamente, em relação à R-UVA 

referente ao eritema (BERGER, 1992), também é responsável de 90% dos casos de câncer 

não melanoma e 25% de casos de melanoma (KEYSE et al, 1988; SCHALKA S., STEINER 

D, 2013)  

Desta forma, consideram-se cinco fatores de perigo referentes à exposição solar 

excessiva para um indivíduo de pele saudável (JUCHEM, 1998): 

1. Efeitos agudos (eritema, queimadura solar, fototoxicidade induzida por 

medicamentos); 

2. Efeitos a longo prazo da exposição solar descontrolada e repetida resultando 

no desenvolvimento de modificações actínicas ou dermatohelioses (rugas, 

envelhecimento precoce da pele, adelgaçamento irregular da epiderme, 

telangiectasias, máculas hiperpigmentadas); 
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3. Efeito de desenvolvimento de lesões pré-malignas (ceratose solares) e malignas 

(carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e melanomas); 

4. Dano fotoquímico cumulativo aos olhos que não tiveram nenhum tipo ou 

pouca proteção produz novas formações no campo visual, como o pterígio e a 

catarata nuclear; 

5. Alteração da resposta imune provocando imunodeficiência seletiva.  

A Tabela 2 apresenta uma lista das doenças que podem ser induzidas ou exacerbadas 

pela R-UV (CORRALES, 1973): 

Tabela 2: Grupo de Fotodermatose de acordo com a etiologia.. 

Etiologia das Fotodermatose Tipo de Fotodermatose 
 
 
 

Genéticas e metabólicas 

Xeroderma pigmentoso 
Protoporfirina eritropoiética 
Porfirina eritropoiética 
Albinismo 
Pelagra 
Doença de Hartnup 

Fototóxicas e fotoalérgicas Fitodermatose 
Urticária solar 

 
 

Degenerativas e neoplásicas 

Queratóses actínica 
Queilites actínica 
Carcinoma basocelular 
Carcinoma epidermóide 
Melanoma cutâneo 

 
 

Idiopáticas 

Hidroa estival 
Hidroa vaciniforme 
Erupção polimorfa à luz solar 
Prurido solar 
Reticulóide actínico 

 
 
 
 
 
 

Fotoagravadas 

Lúpus eritematoso discóide 
Lúpus eritematoso sistêmico 
Dermatomitoses 
Herpes simples 
Doença de Darier 
Síndrome de Bloom 
Pitiríase alba 
Poroqueratose actínica superficial diseminada 
Liquen actínico 
Melasma 
Melanodermite tóxica 
Melanose de Riehl 
Rosácea 

Fonte: Corrales, 1973 
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1.5.3. Câncer de pele não melanoma 

Os efeitos celulares mais importantes induzidos pela R-UV estão diretamente 

relacionados a uma cadeia de eventos que envolvem principalmente a indução de lesões de 

DNA. Embora a natureza química e eficiência na formação de lesões ao DNA dependem em 

grande parte do comprimento de onda incidente UV. A excitação direta da molécula de DNA 

pela R-UV (principalmente pelos comprimentos de onda UVB) resulta em modificações bem 

conhecidas que desencadeiam reações de dimerização entre pirimidinas adjacentes. 

(YAGURA et al, 2011). 

O Carcinoma Basocelular (CBC) (Figura 7) é um dos cânceres com prevalência nos 

grupos etários de pessoas adultas de pele clara e olhos claros (fototipos I e II), geralmente o 

CBC começa na epiderme e mede menos de um centímetro de diâmetro. O principal sinal 

desta doença são as pérolas epiteliomatosas (lesões com forma de pérolas pigmentadas), 85% 

dos casos são na face. (BRASIL, 2001; ROLLANO, 2003; GARCÍA, 2005; FMUSP, 2006). 

 

 
Figura 7: Carcinoma Basocelular. 

Fonte: López, 2007 
 

O Carcinoma Espinocelular (CEC) inicia-se geralmente a partir de uma área áspera da 

pele que se torna saliente. É o segundo câncer de pele mais frequente e se origina a partir dos 

queratinócitos do epitélio cutâneo e mucoso (ROLLANO, 2008). Pode gerar metástases 

viscerais por via sanguínea ou linfática ao fígado e/ou pulmões em 5% do total dos casos 

(ROLLANO, 2003; BARRÓN-TAPIA, 2004; OKUNO, 2005; FMUSP, 2006). O CEC não 

apresenta uma topografia específica apresentando as seguintes variedades: nodulares, 

verrugosas, vegetativas ou em couve-flor, úlcero com crosta, eritemato-escamosa, nodular-

queratósico (ROLLANO, 2003) (Figuras: 8 a 11). 
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Figura 8: CEC ulceroso 

Observa-se na parte central da lesão a ulcera com as 
bordas infiltradas. 

      Fonte: Barrón-Tapia, 2004 
 

Figura 9: CEC nodular 
Observa-se o aspecto da lesão (nodular). 

Fonte: Barrón-Tapia, 2004 

  
Figura 10: CEC nodular-queratósico. 

Fonte: Barrón-Tapia, 2004 
Figura 11: CEC vegetativo 
Fonte: Barrón-Tapia, 2004 

1.5.4. Melanoma Cutâneo 

O melanoma cutâneo (MC) é o mais grave dos tumores de pele, possuindo o pior 

prognóstico dentre os cânceres desta natureza, com alto índice de mortalidade. É mais comum 

nos adultos, tanto nos homens como nas mulheres, podendo aparecer em qualquer idade 

(ROLLANO, 2003; FMUSP, 2006). Esta doença teve um aumento de casos a nível mundial, 

entre 4% a 8% por ano, principalmente nos fototipos I e II (WHO, 2003). O MC se origina 

nos melanócitos, que sofrem mudança para células neoplásicas, visíveis na transformação de 

pintas ou manchas pré-existentes no corpo.  

Existem quatro tipos clínicos de MC, referentes à forma de crescimento: extensivo 

superficial, melanose de Dubrehuil ou lentigo-maligno, lentiginoso-acral e nodular. Estas 

características dependem da espessura do tumor (índice de Breslow), da profundidade (nível 

de Clark) e da presença ou não da ulceração. Existe uma regra simples e básica, denominada 

“ABCD” (Assimetria, Bordas, Cor e Diâmetro), para verificar se tais sinais são ou não pré-

cancerígenos. (Figura 12) (FMUSP, 2006). (ROLLANO, 2003; OKUNO, 2005). 
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Figura 12: ABCD das lesões da pele causadas pela R-UV no melanoma cutâneo. 

Fonte: FMUSP (2006) 

1.5.5. Outras doenças dermatológicas  

A erupção polimorfa à luz solar (EPLS) também pode ser chamado de eczema solar e 

dermatite actínica (ROLLANO, 2003). É uma doença comum entre as fotodermatoses, mais 

prevalente nas mulheres (RHODES et al., 2010). Segundo Trutone (2003), a prevalência de 

EPLS atinge 5% da população na Austrália, 10% nos Estados Unidos, 15% no Reino Unido. 

A EPLS apresenta-se após um período de latência de várias horas ou dias após a exposição 

solar e, desaparecem espontaneamente em 7 a 10 dias, sem deixar cicatrizes. Caracterizam-se 

por apresentar muita variedade nos sinais como eritemas, escamas, eczemas, máculas, pápulas 

ampolas, ulcerações, crostas, vesículas ou manchas, além de provocar prurido intenso nas 

regiões afetadas (Figuras 13-14) (NALEWAY, 2002; ROLLANO, 2003; ROLLANO, 2008). 

As regiões do corpo mais afetadas são o pescoço, dorso dos antebraços e braços, ombros e 

face (CRIADO, 2003). Pode se apresentar em qualquer tipo de pele, mas é mais frequente nos 

tipos I a IV (SAEB-LIMA, 1999).  Há diversos subtipos morfológicos, mas os pacientes 

tendem a desenvolver o mesmo tipo a cada ano (SIMIS, 2006). 
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Figura 13: EPLS, localizada na face.  
Obsrva-se multiplas lesões, onde se  

destacam eczemas e costras. 
Fonte: Rollano, 2008 

Figura 14: EPLS, localizada no colo.  
Observam-se lesões de tipo maculas 

predominantemente. 
Fonte: Naleway, 2002 

A queilite actínica é a principal lesão pré-cancerígena do lábio, ocorrendo na maioria 

dos casos, no lábio inferior (PONTES, 2005; EPA, 2010). Clinicamente apresenta uma lesão 

de bordas pouco definidas com atrofia descamativa (Figura 15). Por isso, é importante realizar 

um estudo patológico para descartar algum processo inflamatório que sugira carcinoma 

epidermoide infiltrante (ROLLANO, 2003; ROLLANO, 2008). 

A rosácea é uma dermatose inflamatória crônica, corresponde às fotodermatose 

fotoagravadas. Apresenta-se na idade adulta e possui maior incidência nas mulheres. 

Clinicamente caracteriza-se por apresentar eritema com pápulas e pústulas na face (Figura 

16). A pele dos pacientes geralmente se torna seca, fina e sensível (ROLLANO, 2003). As 

lesões são caracterizadas por manchas hiperpigmentadas, localizadas geralmente na face 

(ROLLANO, 2003). 

 

  
Figura 15: Queilite actínica. 

Fonte: Rossoe, 2011 
Figura 16: Rosácea. 
Fonte: Powell, 2005 
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Methodology for validation of Brewer spectrophotometers collected data 
 
 
A B S T R A C T 
 
The National Institute for Space Research, INPE/Brazil, monitors the fluxes of the Solar Ultraviolet 
Radiation (R-UV) on ground, since 1990, through a network of Brewer Spectrophotometers located at 
Brazil, Bolivia, Chile and Antarctica. This spectrophotometer is recognized by the World 
Meteorological Organization (WMO) and the Global Atmosphere Watch (GAW) Program as the 
standard instrument for ozone and R-UV measurements. The objective of this work is to describe and 
evaluate the operation of Brewer in the R-UV collecting process, at the same time that it presents a 
methodology developed for data validation for the period from 1997 to 2012 in the cities of La Paz, 
Bolivia and Natal, Brazil. It is also presented an evaluation of the optical assembly operation with 
highlight in the Standard Lamps (SL) of Spectrophotometers. Operational wear were observed in all 
instruments. The mathematical model of radiative transference named Tropospherical Ultraviolet 
Visible Model (TUV) was used to simulate an IUV database. By means of linear regression analysis 
between the two bases, the time series of the Brewer (predictor variable) was adjusted by means of the 
TUV time series (response variable). This review presents an algorithm for validation of its records 
and a routine for the pre-analysis of the Brewer collected data. 
 
Keywords: Ultraviolet Radiation, Brewer Spectrophotometer, Tropospherical Ultraviolet Visible 
Model. 
 
Introduction 

The Brewer Spectrophotometer is a 
sophisticated instrument designed to measure 
the intensity of ultraviolet radiation (R-UV), 
concentration of total ozone (O3), nitrogen 
dioxide (NO2) and sulfur dioxide (SO2) 
(Kirchhoff, 2000; Silva, 2002). It is 

recognized by the “World Meteorological 
Organization” (WMO) and by the “Global 
Atmosphere Watch” (GAW) program as a 
standard instrument for ozone and R-UV 
measurements (SCI-TEC, 1995; SCI-TEC, 
1999; Zamorano, 2003). 

  

  
a 

 
b 

Figure 17: Brewer Spectrophotometer: (a) at La Paz–Bolivia, In the Physics Laboratory of the 
“Universidad Mayor de San Andrés” and (b) at Natal – RN, Brazil, in the Laboratory of the Nacional 
Institute for Space Research in Northeastern Regional Center. 

 

In the internal structure of the 
instrument, all aluminum parts are anodized in 
black to minimize the dispersion of light. In 
addition, there is a heating and/or ventilation 
system and a humidity sensor that allows 
better performance and precision in the 

operation of the equipment, regulating its 
internal temperature and allowing the use 
under different environmental conditions. 

The spectrophotometer consists of 
three parts: 1) the optical, represented by a set 
of lenses, diffraction grating, filters and 

Quartzo Dome 
Side window 



M e t o d o l o g i a  e  R e s u l t a d o s   P á g i n a  | 23 

 

standard lamps; 2) the electronic/electrical, 
represented by control panels that monitor and 
adjust the optical part, and 3) the 
computational, represented by an operative 
part that translates electrical signals into binary 
numbers and stores them in database files in 
the datalogger. The solar radiation is collected 
by the side window and the quartz dome on 
the top of the instrument; these surfaces are 
covered with a special enamel to ensure 
durability and minimize radiative heating. 
(Figure 17).  

One type of measurement obtained by 
the Brewer is the direct solar radiation - ds, 
collected exclusively through the side window. 
A prism, with a right angle to the zenith, 
directs the incident light from the Sun to the 
optical axis of the instrument; in the sequence 
a second prism is driven, controlled by a 
microprocessor operating in a domain up to 
270 degrees of rotation. This system 
automatically identifies the solar zenith angle. 
The zenith-stepper is mounted on the front of 
the optical arrangement and is controlled by 
the main electronic board (SCI-TEC, 1995). 

A quartz-halogen lamp provides a 
light source that is used as a reference for 
intensity measurements. This is powered by a 
DC current source of 1.5 A. The lamp filament 
is located at the focal point of a convex double 
lens so that the lamp light is directed by the 
optical axis given by the main prism. Below 
the halogen lamp is the mercury lamp that 
provides a light source for calibrating 
wavelengths. In this way, they are referred to 
as standard lamps. The light is then directed to 
the foreoptics or front optical system, 
consisting of an iris diaphragm and two motor-
operated cylinder filters, integrated into the 
main electronic board, controlled by a 
microprocessor, and, connected to an electrical 
source. Each cylinder is enclosed in a carton 
that has six 25.4 mm diameter holes, spaced in 
60-degree intervals, arranged on a wheel. Each 
hole can be selected to cross the optical axis 
by rotating on fine filter gears. The filter wheel 
is used to automatically adjust the level of 
light entering the spectrometer. After passage 
of light through the main optical system, the 
beam continues through the secondary or 
posterior optical system, consisting of a lens 
with a flat and convex portion; (SCI-TEC, 
1995), the flat surface is directed to the 

entrance slot in the ultraviolet spectrometer 
(SCI-TEC, 1995; SCI-TEC, 1999). 

The optical subassembly of the 
spectrophotometer receives light through the 
entrance slit and disperses it in a high quality 
spectrum along the focal plane in the exit slit. 
Six diffraction slits are positioned along the 
exit focal plane at the operating wavelengths. 
One of them corresponds exclusively to the 
wavelength of Mercury (302nm). The 
wavelength is adjusted by rotating the grid 
with the stepper motor that drives a 
micrometer. The automatic wavelength 
calibration procedure is capable of measuring 
or adjusting the wavelengths to an accuracy of 
0.01 nm. The output of the slits is given in five 
operational wavelengths: 306.3 nm; 310.1 nm; 
313.5 nm; 316.8 nm and 320.1 nm (Zamorano, 
2003). 

Light that passes through the 
diffraction slits is collected at the cathode of a 
detector and is converted into photon pulses; 
these are amplified, broken down and divided 
before being transmitted to a meter. The 
resulting photon count is recorded in the 
wavelength channels. Thus, the 
microprocessor is programmed to operate 
according to the commands of the instrument's 
own software installed on an external 
computer that executes the commands and 
receives the raw data that is saved to the hard 
disk drive in real time (SCI- TEC, 1995; SCI-
TEC, 1999). You can schedule the collection 
time, the number of daily, monthly or annual 
observations, and the interval between 
collections.  

The Verifying that the instrument is 
working properly is the first step before 
performing any data collection and / or 
analysis. This procedure is done in three steps 
namely: 1) Calibration of the instrument by the 
manufacturer. For this purpose, since 1990, the 
International Ozone Services Inc (IOS) 
Laboratory performs calibrations in the 
Brewers that operate in South America, in 
some countries of Europe and Asia, covering 
different latitudes and longitudes; 2) Internal 
and external calibrations with standard lamps 
performed by local operators during data 
collection; and 3) Verification of the 
information collected by Fortran software 
calculations. With the help of the program 
designed by Martin Stanek, in 1998, the 
original data can be operated in Windows 
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environment outside the instrumentation so 
that the data can be organized in ASCII or data 
files (SCI-TEC, 1999). 

The calibration procedure mainly 
consists of evaluating the operation of the 
optical and electrical part of the equipment, 
specifically the internal lamps (Standard Lamp 
"SL" and Mercury Lamp "HG"). This 
procedure is done by comparing with standard 
lamps tested in the laboratory, working 
simultaneously with the internal lamps of the 
instrument. In this way, the Brewer's 
diffraction grating is adjusted to perform 
simultaneous readings of the irradiance of the 
bulbs, performing power measurements every 
3.5 nm with scanning of each wavelength in a 
higher to shorter direction. The measurements 
of the two sets of lamps are saved in a file 
named QLdddyy ##. All files receive this 
coding by the instrument's operational form, 
where "ddd" is the day, "yy" is the year and 
"##" is the identification number of the 
instrument. During Brewer normal operation, 
other files, commands and tests with the same 
encoding are also generated (SCI-TEC, 1999; 
Zamorano, 2003). 

The National Institute for Space 
Research (INPE) has been monitoring R-UV 
fluxes, on ground, since the early 1990s 
through a network of Brewer 
spectrophotometers installed in some states of 
Brazil, Bolivia, Chile, and the region sub 
Antarctica. Within this monitoring network, 
the cities of La Paz (16º29 'S, 68º08' W, 3600 
m), capital of Bolivia, and Natal, located in the 
northeast region of Brazil (NEB) (05º47 'S, 
35º2' W , 31 m), because they are 
characterized by registering ultraviolet (UVI) 
rates considered as "extreme" according to the 
classification of the World Health 
Organization (WHO) throughout the year 
(Kirchhoff, 2000; Rodriguez, 2011; Corrêa, 
2015). In addition, these locations are also part 
of the network because of their importance in 
measuring the global distribution of O3. 

The Brewer spectrophotometer 
requires extensive technical knowledge from 
the operator to ensure proper operation. In the 
literature there is little published research that 
discloses the way the instrument is operated. 
These include: Brewer (1973); Sci-Tec (1995); 
Bais (1997); Fioletov et al. (1997); Fioletov et 
al (1998); Sci-Tec (1999); Carvalho & 
Henriques (2000); Zamorano (2003). Although 

these surveys describe how the intensity of 
solar radiation is measured in wavelengths 
through the optical and electrical system of the 
equipment, these publications do not provide 
the care and considerations one should have 
before using the information collected. In this 
sense, this work, in addition to providing 
information on the proper operation of the 
Brewer spectrophotometer, according to 
international standards, guides the care in its 
handling and discusses the pre-analysis and 
analysis of the information obtained by the 
instrument. 

During the development of this 
research, there were observed bad function in 
the optical part of the Brewers of La Paz and 
Natal, mainly in the intensity of the SL and 
HG lamps reflected in IUV record failures. For 
this reason, the main objective of this study 
was to describe and evaluate the operation of 
Brewer in the process of collecting R-UV 
information, and through the use of 
mathematical models to correct possible 
natural failures of Brewer spectrophotometers. 
In this way, to obtain a database, with 
scientific consistency. 

The mathematical model of the 
Tropospherical Ultraviolet Visible (TUV) 
radiative transfer developed by Mandronich 
(1992) is used to calculate the spectral flux, 
dissociation coefficients and biological 
irradiance between the lengths of 120 and 750 
nm with a resolution of 0,01nm. 

 

Materials and Methods 
 

This work was developed with 
information obtained from the instruments of 
the cities of La Paz, Bolivia (16º29 'S, 68º08' 
W, 3600 m) and Natal, Brazil (05º47 'S, 35º2' 
W, 31 m). The analysis period for the two 
localities corresponds to the interval of the 
year from 1997 to 2012 with hourly databases, 
with some periods without information 
because there was a replacement of the 
instrument, like in the case of La Paz, and / or 
internal calibrations by the operators. The 
methodology of Brewer spectrophotometer 
operation is given in three procedures as 
shown in Figure 18 which summarizes the 
whole process of obtaining and evaluating the 
informations. Thus the current work refers to 
the 3rd procedure divided into two stages.  

The first step is a descriptive one 
about the operation of the Brewer 
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spectrophotometer, from the entry of the solar 
radiation to the conversion of its intensity, in 
each selected wavelength, in binary numbers 
and later storage in files in the database. 

The second stage concerns the pre-
analysis of the data collected through the use 
of executable programs that evaluate the 
monthly UVI; (SL and HG) monthly and daily 

for standard lamps. A TUV model was used 
with IUV simulations under clear sky 
conditions and a regression analysis, t test, 
Chapiro test to correct possible faults in the 
optical part of the instruments for validation 
and scientific consistency of the information, 
for further analysis (Figura 18). 

 

 
Figure 18: Flowchart of the methodology in the evaluation of R-UV information by Brewer. 
 
 

In the measurements made, all 
informations are stored by the software in a 
consistent database that needs a general 
evaluation of the variables and coefficients. In 
order to facilitate the manipulation of 
information, in 2003, the researcher Felix 
Zamorano developed a "summary" executable 
program that works with the "AVG.dat" files, 
which contain the original information and 
from them is extracted the "REP.dat" file 
containing a summary of the main variables of 
the daily maxima and information on the lamps 
and operating conditions of the Brewer (SCI-
TEC, 1995). In the specific case of the city of 
La Paz, two instruments, REP110.dat, 
REP056.dat and for Natal, only one, REP073, 
were operated during the time interval 
analyzed here. 

According to the information 
processing standards established by IOS, the 
variables and coefficients of the hourly daily 
data also obtained from the "AVGs.dat" files 
should be evaluated by means of the Brewer 
Test executable program (Stanek, 1998). This 
check allows you to evaluate the operation of 
the Standard Lamp (SL - HG) and other 
parameters. In this way, the AVG data were 
analyzed using the SLOAVG files for SL, to 
evaluate the total optical and electrical system 
of the equipment and the concentration of the 
total ozone column (O3); (NO2) and HGOAVG 
for HG which refers to the mercury lamp that 
monitors the internal temperature of the 
instrument and the ultraviolet (R-UV) radiation 
flux. 



M e t o d o l o g i a  e  R e s u l t a d o s   P á g i n a  | 26 

 

Among the main commands on the 
main menu of the Brewer software:  

1) “Response” this command directs 
the constant that performs the calculations to 
generate the answer file to be exported;  

2) “Initialization” defines the reference 
files for each instrument. These files must be 
defined after the installation of the program 
and saved in the file "UVBrewer.ini"; 

3) “Setup” or “Scan Setting” refers to 
the correction, if necessary, of some 
parameters of the R-UV range, as well as the 
calculation of irradiance and integrated dose 
rates. Corrections are given for all parameters 
by means of mathematical calculations 
performed by the software itself; 

4) “Export” the export, in this research 
was carried out on a monthly basis in order to 
avoid saturation in the program. Thus, output 
folders were created for Brewer 056, 110 and 
073 comprising the period from 1997 to 2012. 

Next, one must choose the UVRdddyy 
constant generated from the QL files in the 
validation process. Within the information of 
each constant is information organized in two 
columns, the first refers to each wavelength in 
units of Angstrom (10-10m), and the second 
refers to the response in counts / m / mWm2 / 
nm (SCI-TEC, 1999). This information allows 
the calculations made by the program itself to 
minimize possible errors in the variability of 
records corresponding to R-UV. Therefore, the 
constant closest to the period to be analyzed 
must be chosen. 

Like Brewer requires periodic 
maintenance, since, as a rule, it is subject to the 
natural elements that can generate changes in 
the synchronization between the optical and 
electrical parts, affecting the records of the 
collected informations, a second validation of 
the information of R -UV by means of the 
mathematical model of radiative transfer 
"Tropospherical Ultraviolet Visible Model 
(TUV)" (Mandronich, 1992). 

The TUV considers visible radiation, 
RUV-A (315 < λ <400 nm), RUV-B (280 < λ 
< 315 nm) and RUV-C (100 < λ <280 nm) and 
take into account the coefficients of photolysis 
and biologically active irradiation (IUV, DNA 
damage, Vitamin D production, etc.). Since the 
optical properties of the atmosphere varies 
with the altitude or optical depth, in the TUV, 
atmosphere is divided into 50 adjacent and 
homogeneous layers. In each one it is assumed 
that the dispersion and absorption properties 

are constant, but may be different from layer to 
layer. The calculation of the radiative fluxes 
are simulated by the radiative transference 
equation and discrete ordinate algorithms 
(DISORT) developed by Stamnes et al. (1988) 
considering the factors that interfere in the R-
UV that reaches the terrestrial surface. 

In the case of this study, it was chosen 
to perform simulations under clear sky 
conditions, since the simulation in the presence 
of cloudiness does not provide reliable results. 
This is due to the fact that the TUV considers 
only homogeneous and stratified layers to 
represent the cloudiness, that is, a condition 
quite distinct from the space-time variability 
observed in nature. 

Since the TUV model was adjusted to 
calculate the IUV only under clear sky 
conditions, through Brewer, the days under 
these conditions were identified. In this way, 
two time series with the same quality and 
consistency of information were obtained. A 
simple regression analysis was performed 
considering the method of least squares 
estimation. Considering two variables X and Y 
generating n pairs (X1, Y1), .... (Xn, Yn), 
where Y is a linear function of X, one can 
establish a simple linear regression whose 
statistical model corresponds: 

 

 iXiiY   10       for i = 1, ..., n, 
 

Since Yi corresponds to the IUV data of the 
TUV model; 
Xi represents the independent variable that 
refers to Brewer IUV data; 
ԑi represents the residual error; 
β0 and β1 correspond to the parameters of the 
model to be estimated. 

The coefficient of determination R2 
was calculated to verify the quality of 
adjustment between the values of the Brewer 
instruments (predictive variable) and those of 
the TUV (response variable). The R2 ranges 
from 0 to 1, indicating, in percentage, how 
much the model can explain the observed 
values. When closer to 1, it better captures the 
variability of the data. 

In order to obtain a better response of 
the model, this analysis was performed in 
shorter periods, because in the calculation of 
the Brewer time series, constants are chosen 
that generate the information and according to 
international standards it is advisable to 
perform in periods close to those of the 
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constants. In addition, in La Paz there was an 
equipment exchange in the year of 2004. 
 
 

Results and Discussion 
 

Figure 19 presents the time series of the 
IUV daily maximums for the cities of Natal and 
La Paz of the REP files. The Christmas time 
series corresponds to the period from 1996 to 
2012, in which a significant number of 
"extreme" IUV registries (28%) were observed 
in the interval, according to WHO 
classification. Throughout the time series, we 
have observed records that reached IUV values 
up to 23 years. It is also worth noting a drop in 
registrations of up to 30% highlighting the 
years of 2006 and 2007. All these facts in the 
time series show imperfections in the 
functioning of the part optical and / or electric 
brewer. As for the time series of the city of La 
Paz corresponding to the period from 2006 to 
2012 (item b in figure 19), a seasonal behavior 

was observed, with an average IUV of 11.8 
(straight dotted line) and 56% of the records 
higher than the "extreme" scale of the IUV 
(WHO, 2003). It is worth noting that the city of 
La Paz is above 3,600m altitude, which is 
decisive for the high percentage of extreme 
IUV. Research has shown that at each kilometer 
of altitude the intensity of IUV increases from 
5% to 7% (Okuno, 1996; Rivas, 2002; Corrêa, 
2003; McKenzie, 2003). In addition, during the 
summer, values up to 22 were recorded, 
corresponding to 11 units above the value 
established as "extreme" by WHO. These 
values are similar to measurements performed 
in other researches in the city of La Paz, where 
IUV = 24.0 (Zaratti, 2003) and IUV = 19.7 
(Rodriguez, 2011). 

 
 
 

 
                                        (a)                                                                                     (b) 
Figure 19: Time series of daily IUV (a) of the REP073.dat files - from Natal - Brazil for the period from 1996 to 
2012 and (b) REP056 from La Paz - Bolivia for the period from 2006 to 2012. 

 

Within the informations of REP file, 
there are also those of the calibration 
coefficients (R5, R6 and F1) which refer to 
the operation of the intensity of the Standard 
Lamp (SL). Figure 20 shows the time series 
of the coefficients of the Brewer # 056 
spectrophotometer from La Paz 
corresponding to the period from 2006 to 
2012. The scales of each coefficient 
correspond to dimensionless values and the 
parameters are established in the calibrations 
performed by the manufacturers. The last 
available IOS calibration report was for year 

2004, which at the time were within the 
parameters (SCI-TEC, 1999; Zamorano, 
2003). As the series correspond to longer 
periods, it is observed that the standard lamp 
intensities became unstable over the years. 
The dotted straight lines correspond to the 
averages of each time series. In the time 
series of the coefficients SL (R5) and (R6) 
similar behaviors are observed with some 
descending peaks throughout the year of 
2007, emphasizing the instability in the 
intensity of the standard lamps. 
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The time series of the SL coefficient 
(F1), which refers to the intensity of the 
Standard Lamp, shows a fall in the registers 
in the year 2010. This behavior in the time 

series of the standard lamps shows that it is 
necessary to make an adjustment in the 
optical part or even a lamp replacement. 

 
Figure 20: Calibration coefficients of the Brewer 056 of Standard Lamp from the city of La Paz - Bolivia. 

 

After evaluation of the REP file, the 
following procedure includes the evaluation of 
the same variables in hourly form. For this 
purpose, the "Brewer Test" program, which 
works with the AVG files, is used, that 
contains all the original informations. Figure 
21 shows the hourly time series of the SL (R5) 
and SL (R6) coefficients of Brewer 056 of La 
Paz referring to the period from 2006 to 2012. 
The red line represents the time series, the 
green line corresponds to a smoothing of the 
series made by calculations of the program 
itself. 

Due to technical maintenance 
procedures, during the period from October 
2006 to December 2007, the records were not 
continuous. There are standard lamp 
mismatches in the intensity and transmission of 
sunlight in the optical part. This is reflected in 
arbitrary records considered as outliers in 
databases. Therefore, consideration should be 
given to adjusting or changing the optical axis 
of the lamps. 

 
 

 
SL (R5) 
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SL (R6) 

Figure 21: Calibration coefficients R5 and R6 of the Brewer Standard Lamp 056 correspond to the period 2006 
to 2013 of the city of La Paz - Bolivia. 

 

Figure 22 shows the daily time series 
of the corresponding constants SL (R5) and SL 
(R6) in the period of 1996 and 2012 of the 
Natal Brewer. A defect in the optical part of 
the instrument may be due to: 1) the operation 
of the intensity of the lamps, 2) the change in 
the filter located in the posterior optical part, 3) 
the reduction of the gain of the amplifier 
photo, or 4) Humidity problems inside the 
instrument. Any defect of any of these parts or 
of the four is reflected by a change in the 
variation of the records throughout the time 
series with structural break, decrease in trend, 
variability and interruption/data failure. This 

fact shows a decrease in instrument sensitivity 
since the registers are outside the parameters 
established in official calibrations by IOS in 
the years 2000, 2004 and 2009 stating that the 
instrument came to operate with some periods 
of instability in the Standard Lamp decreasing 
its sensitivity in 16%. This indicates that the 
information collected is without consistency, 
with errors in the measurements, since 
according to IOS, a margin of error between 
5% and 10% is acceptable. According to IOS 
recommendations, it is necessary to generate a 
new REP file or replace the lamps. 

 
SL (R5) 

 
SL (R6) 

Figure 22: Calibration coefficients R5 and R6 of Brewer Standard Lamp 073 corresponding to the period from 
1996 to 2012 of the city of Natal - Brazil. 

 

Another very important variable in the 
evaluation of the Brewer operation 
corresponds to the "HG", which refers to the 
conduction of the light to the micrometer and 
to the diffraction grating that disperses the 
sunlight in five wavelengths of operation to 

five output slots (SCI -TEC, 1999). The 
information is extracted from the HGOAVG 
file. In addition, it also records the internal 
temperature of the instrument by means of 
three sensors (thermocouples). Figure 23 
shows the time series of the HG mercury lamp 
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registers of the Natal Brewer 073. It is 
observed that in the analyzed period the 
internal temperature of the equipment 
oscillated between 25oC to 48oC. In La Paz, 
HG records ranged from 20oC to 45oC. 
According to IOS, the Brewer is capable of 
operating between -50 oC to 50 oC (Zamorano, 
2003). Thus, it was verified that there were no 

changes outside the operating domain, in the 
internal temperature of the equipment, 
discarding the hypothesis that the observed 
changes in the intensity of SL were caused by 
this reason. 

 
 

 
Figure 23: Temporary temperature equipment series of measurement extracted from the Brewer constant HG 
073 corresponding to the period 1996 - 2012 in the city of Natal - Brazil. 

 
Figure 24 shows the hourly time series 

of IUV of the cities of La Paz and Natal. As 
expected, the time series of the two localities 

have faults and both have a decreasing trend in 
the records. 

 

 
                                             (a)                                                                                      (b)  
Figure 24: IUV hourly temporal series of the Brewer from cities of La Paz and Natal refers to the period of 1997 
to 2012. 
 

In order to correct the discrepancies 
observed in the series, the IUV simulation was 
performed by the TUV model and compared to 
the measurements performed on clear sky 
days. The correlation analysis allowed us to 
determine the adjustment equations. To 
illustrate, Figure 9 shows the correlation 

analysis in short periods as explained in the 
methods with the calculation of the equations 
and the value of the coefficient of 
determination for the city of La Paz. R2 values 
above 0.90 were obtained for both cities. 
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Figura 25: Análise de correlação entre o Brewer e o modelo TUV referente a cidade de La Paz -  Bolívia. 
 
Conclusions  

 

The cities of La Paz, Bolivia and 
Natal, Brazil have geographical and latitudinal 
characteristics that are the main factor for 
"extreme" IUV records according to WHO 
classification. For this reason, since the 1990s, 
INPE has monitored the fluxes of R-UV, in 
soil, in these locations with a Brewer 
spectrophotometer. As it was presented, this 
instrument demands a rigorous control in the 
acquisition, the treatment and the analysis of 
the data. There is an international procedure 
for data validation that must be followed using 
specific programs. Thus, the present study 
described the most important considerations, 
procedures and care to be taken into 
consideration before any analysis of 
information provided by the 
spectrophotometers, following the standards 
established by SCI-TEC and instrument 
manuals, pointing out characteristics in the 
time series of data that indicate faults in the 
operation of the equipment, specifically in its 
optical part, constituting the main problem for 
the scientific use of the information collected. 

During the evaluation, periods of 
instability were observed in the Standard Lamp 

(SL) and the Mercury Lamp (HG), also 
reported in the IOS reports in the calibrations 
in the years 2000, 2004 and 2009 which 
indicated that there was a decrease in lamp 
intensity in up to 16%, and the allowed is 5% 
to 10%. These faults in the optical part of the 
instruments were verified in the changes of the 
temporal series of the files REP with the daily 
maximums and in the AVG files with daily and 
hourly data. 

Through the TUV model and 
correlation analysis, the discrepancies were 
corrected in the spectrophotometer databases 
for the two localities, which could be made 
available for further analysis, now presenting 
scientific consistency (data validation process). 
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Análise dos fluxos de radiação ultravioleta (R-UV) em La Paz – Bolívia e Natal – Brasil 

R E S U M O 
A Radiação Ultravioleta (R-UV) (100 < λ < 400 nm) representa entre 7% a 8% do total da radiação 
solar, é importante na estruturação da atmosfera terrestre e ação na biosfera. A altitude e a 
proximidade à linha do equador implicam em registros elevados do Índice Ultravioleta (IUV). La Paz, 
capital da Bolívia, com 3.600m de altitude, e Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte no 
Brasil, reúnem condições favoráveis para o desenvolvimento desta pesquisa. O objetivo principal foi 
avaliar o comportamento dos níveis de IUV no período de 1997 – 2012, visando analisar as 
componentes de tendência e sazonalidade da série temporal dos fluxos de IUV nos horários da manhã, 
próximos ao meio dia e à tarde. E da Dose Eritematosa Mínima (DEM). Coletaram-se informações de 
IUV horários pelos espectrofotômetros Brewer. Utilizaram-se os testes não paramétricos de Kruskal-
Wallis para avaliar a sazonalidade e Mann-Kendall para tendência com um nível de significância de 
5%. Observou-se que 75% dos registros de IUV corresponderam à escala “Alto” a partir da segunda a 
terceira hora de medição nas duas cidades. Nos horários próximos ao meio dia, em La Paz, 54,3% do 
total de registros do índice UV correspondeu às escalas “Alto a Extremo”. Em Natal, 52,6% dos 
registros correspondeu às escalas “Alto a Extremo”. Nos verões e primaveras grande parte dos 
registros de IUV ultrapassaram o limiar da escala “Extremo”, atingindo uma máxima de 24,9 (média 
9,0 + 5,8) em La Paz e 15,9 (média 9,0 + 5,8) em Natal. As DEM foram atingidas até a terceira hora 
de medição do dia. As DEA atingiram 12.952 Jm-2 no verão, em La Paz, e em Natal a DEA atingiu 
7.546 Jm-2. Observou-se um comportamento sazonal nos três horários, definindo os verões e as 
primaveras das duas localidades um padrão de sazonalidade onde são registrados IUV que ultrapassam 
o limiar de “Extremo”. Não se constatou nenhuma tendência em nenhum horário, mostrando 
estabilidade nos níveis de IUV para cada horário nas duas cidades. A magnitude dos registros de IUV, 
DEM e DEA podem ser bastante prejudiciais para a saúde humana, principalmente para as pessoas que 
realizam suas atividades laborais em locais abertos. 
Palavras-chave: Índice Ultravioleta, Dose Eritematosa Mínima, Dose Eritematosa Acumulada. 
 

Analysis of ultraviolet radiation (R-UV) fluxes in La Paz – Bolivia and Natal - Brazil 
 

A B S T R A C T 
Ultraviolet Radiation (UV-R) (100 < λ < 400 nm) represents 7% - 8% of the radiation solar, is 
important in structuring the Earth's atmosphere and action in the biosphere. The Altitude and 
proximity of Equator line implies high records of the Ultraviolet Radiation Index (UVI). La Paz, 
capital of Bolivia, with 3.600m of altitude and Rio Grande do Norte state in Brazil, gathers favorable 
conditions for the development of this research whose main objective was to evaluate the behavior of 
the UVI levels in the period 1997-2012, aiming to analyze the trend components and seasonal of the 
IUV flows time series in the morning, midday and afternoon and Minimal Erythema Dose (MED). 
Information was collected by Brewer spectrophotometer. Evaluation of the UVI was performed. Test 
non parametric the Kruskal-Wallis for evaluation seasonality and Test of Mann-Kendal for trend with 
5% of significance were used. It was observed that, 75% of the UVI records corresponded to the 
"High" scales, from the second to the third hour of measurement in the two cities. At midday, in La 
Paz, 54.3% of the UVI records corresponded to the "High and Extreme" scales. In Natal, 52.6% of the 
UVI records corresponded to the "High and Extreme" scales. In the summers and springs large 
majority IUV records exceeded the "Extreme" scale threshold, reaching a maximum 24.9 (mean 9,0 + 
5,8) in La Paz and 15,9 (mean 9,0 + 5,8) in Natal. The MED was soon reached in the three hours of 
the measurement of the day. The Cumulative Erythemal Dose (DEA) reached 12.952 Jm-2 in the 
summer in La Paz. In Natal, the DEA reached 7.546 Jm-2. It was observed a seasonal behavior in the 
three schedules, defining the summers and the springs of the two localities a pattern of seasonality 
where they are registered IUV which exceeds the threshold of “Extreme”. There was no trend at any 
schedules showing stability in IUV levels for every schedule of the two cities. The magnitude of the 
IUV, DEM and DEA can be quite harmful to human health, especially for people who carry out their 
work in open places. 
Keywords: Ultraviolet radiation index, Minimal Erythema Dose, Cumulative Erythema Dose. 
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Introdução 

A Radiação Ultravioleta Solar (R-UV) (100 <  < 400 nm) constitui aproximadamente 

8% do total da radiação eletromagnética emitida pelo Sol (ROBINSON, 1996). Porém, devido 

às interações com as camadas de ozônio e oxigênio molecular na alta atmosfera a quantidade 

de R-UV que atinge a superfície terrestre é muito inferior. A descoberta nas últimas duas 

décadas da redução do ozônio atmosférico global e o fenômeno do buraco de ozônio antártico 

(BRASSEUR, 1986, HAMIL, 1991; SILVA, 2008) despertou uma preocupação na 

comunidade científica quanto à possibilidade de aumentar a intensidade de radiação 

ultravioleta (UV) solar na superfície terrestre. A R-UV é dividida em: R-UVA (315 < λ < 400 

nm) constitui a maior parte da R-UV que atinge a superfície terrestre; R-UVB (280 < λ < 315 

nm) fortemente absorvida pela camada de ozônio e oxigênio molecular na estratosfera; R-

UVC (100 < λ < 280 nm) completamente absorvida pelo ozônio e oxigênio molecular na 

estratosfera (SLINEY, 2007). Além da camada de ozônio e oxigênio molecular, outros fatores 

também determinam a quantidade de R-UV que atinge a superfície terrestre, como cobertura 

de nuvens, latitude, altitude, ângulo solar zenital, albedo superficial, aerossóis, época do ano e 

hora do dia (MCKINLAY, 1987; KIRCHHOFF, 2000; WHO, 2003; CORRÊA, 2010; 

CORRÊA, 2013).  

A nível global, as variações temporais da R-UV podem ser de períodos longos ou 

curtos. O ciclo solar de 11 anos, quando a irradiância solar se altera em cerca de 0,1%, é um 

exemplo de variação de período longo. A variação associada ao período de rotação solar, de 

27 dias, é um exemplo de variação de período curto. As explosões solares podem aumentar a 

irradiância solar em períodos curtos (ECHER, 1999; SILVA, 2008). Além das mudanças no 

comportamento do Sol, especula-se que a intensidade da R-UV na superfície terrestre, 

também estaria associada à passagem do sistema solar através de poeira cósmica, alterações 

da órbita da Terra ao redor do Sol ou modificação da inclinação do eixo do planeta. Sabe-se, 

por exemplo, que a o ângulo de inclinação da Terra está diminuindo, causando uma redução 

da diferença entre os climas no verão e no inverno (RIBEIRO et al., 2000; SILVA, 2008). 

De acordo com Borges et al. (2010) a radiação solar é a força motriz para muitos 

processos físico-químicos e biológicos que ocorrem no sistema Superfície-Atmosfera, e 

constitui-se em importante variável meteorológica em estudos de necessidade hídrica de 

culturas, modelagem do crescimento e produção vegetal, mudanças climáticas, entre outros 

(BELUCIO et al, 2014). Segundo Bessat (2003), o estudo do clima encontra-se regido por 

múltiplas interações entre diversos reservatórios (atmosfera, oceano, hidrosfera, criosfera, 

biosfera). Um grande espectro de escalas temporais e espaciais. Assim, as mudanças 
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climáticas vêm causando consequências de consideração na população mundial, dentre estas, 

pode-se destacar à R-UV que provoca sérios danos na saúde humana. 

O IUV corresponde a um valor adimensional criado para o processo de sensibilização 

da população em geral sobre os cuidados que se deve ter sobre os efeitos nocivos da R-UV. 

Para quantificar a intensidade de R-UV capaz de desencadear eritema na pele após 24h de 

exposição ao Sol (KIRCHHOFF, 1995; WADHWANI, 2013), utiliza-se a Dose Eritematosa 

Mínima (DEM) (Jm-2) e A Dose Eritematosa Acumulada (DEA) refere-se à dose de radiação 

eritêmica acumulada em determinado período de tempo. 

Geralmente, as recomendações de prevenção, mitigação e educação sobre a exposição 

da radiação ultravioleta estão baseadas em pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos da 

América e países da Europa, desconsiderando as dos países do continente sul americano onde 

se encontram localidades com altos fluxos de R-UV como nas cidades de La Paz – Bolívia e 

Natal – Brasil (CORRÊA, 2015). 

La Paz (16º29’ S, 68º08’ W, 3.600m), capital da Bolívia, encontra-se localizada na 

cordilheira dos Andes e é considerada como um dos aglomerados populacionais de maior 

altitude no mundo (OKUNO, 1996; KIRCHHOFF, 2000; CORRÊA, 2015). Diversos estudos 

mostram que a intensidade R-UV aumenta entre 5% a 12% por km, devido à menor espessura 

da atmosfera e, por consequência, menor atenuação devida principalmente ao espalhamento 

de radiação (OKUNO, 1996; CORRÊA, 2003; WHO, 2003). A variabilidade das 

temperaturas na cidade andina depende diretamente dos eventos ENSO (El Niño Southern 

Oscilation) (FRANCOU, 1995), que registram temperaturas médias entre 4oC a 12oC e 

máximas de 24oC (SENAMHI, 2009). 

A cidade de Natal (5º47’ S, 35º12’ W, 31m), capital do estado do Rio Grande do 

Norte, no Brasil, encontra-se localizada no litoral do Nordeste Brasileiro (NEB). Sua 

localização próxima à linha do equador constitui o principal fator responsável pela grande 

incidência de raios UV. Possui um clima tropical com céu claro e intensa insolação na maior 

época do ano e temperaturas médias entre 27oC a 29oC e máximas de 32,5oC, a média da 

umidade relativa do ar corresponde 77,3% e a precipitação acumulada anual é de 1.465,4 mm 

(SILVA, 2002; INMET, 2009).  

Embora as cidades de La Paz e Natal possuam características geográficas e 

atmosféricas distintas, caracterizam-se, ao nível mundial, por possuir registros de Índice 

Ultravioleta (IUV) que, independente da época do ano, desde as primeiras horas do dia 

ultrapassam os limiares da classificação considerada como “Extremo”, estabelecida pela OMS 

(KIRCHHOFF, 2000; ZARATTI, 2003). Em La Paz são registrados IUV de até 24 unidades e 
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em Natal são registrados IUV de 16 unidades (ZARATTI, 2003; SILVA, 2008; 

RODRIZGUEZ, 2011).  

A ocorrência de níveis tão elevados de radiação solar sugerem algumas questões 

científicas específicas: Estes fluxos acima do padrão são verificados desde as primeiras horas 

do dia, durante todo ano? Os índices UV nos horários da manhã, próximos ao meio dia e à 

tarde apresentam tendência crescente ao longo do período em estudo? 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo avaliar os níveis de Índices UV 

nas cidades de La Paz - Bolívia e Natal – Brasil, no período de 1997 a 2012. Além disso, visa 

analisar as componentes de tendência e sazonalidade das séries temporais dos fluxos de IUV 

nos horários da manhã, próximos ao meio dia e à tarde. Outro objetivo deste estudo é 

comparar e/ou determinar as doses eritematosas acumuladas (DEA) por estação do ano nas 

duas localidades. Finalmente, realizar uma descrição das principais características climáticas 

destas cidades que possam detectar potenciais fatores que justifiquem patamares tão elevados 

de radiação considerando que se encontram em altitudes distintas. 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho foi desenvolvido com informações de IUV e DEA obtidas de 

espectrofotômetros Brewer e pelo programa “Global Atmosphere Watch” (GAW) como 

instrumento padrão para medições de ozônio e R-UV (SCI-TEC, 1995; SCI-TEC, 1999; 

ZAMORANO, 2003), instalados em La Paz – Bolívia (16º29’ S, 68º08’ W, 3600 m) e Natal, 

RN – Brasil (05º47’ S, 35º2’ W, 31 m) (Figura 26), referentes ao período de 1997 a 2012. 

Coletaram-se dados da IUV e DEA com resolução temporal de 30 minutos entre 11 e 22 UT 

(Hora Universal) para La Paz e 08h às 21 UT (Hora Universal) para Natal, divididos em 

horário da manhã (11h às 14h UT para La Paz; 08h às 13h UT para Natal), próximo ao meio 

dia (15h às 18h UT para La Paz; 14h às 17h UT para Natal) e horário da tarde (19h às 22h UT 

para La Paz; 18h às 21h UT para Natal). É importante destacar que os instrumentos foram 

programados para começar as medições diárias desde o nascer do sol em cada localidade. Em 

La Paz, o nascer do sol acontece entre às 6h às 7h dependendo da estação do ano. Em Natal, o 

nascer do sol acontece por volta das 5h. 

Além disso, realizou-se uma avaliação das características climáticas das duas 

localidades por meio de análises de séries temporais referentes às máximas mensais de 

temperatura (oC), média mensal da porcentagem de umidade relativa do ar (%) e precipitação 

pluviométrica acumulada mensal (mm). Tais informações foram obtidas de bancos de dados 

do Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI - BOLIVIA), Laboratório de 

Física da Atmosfera da Universidade Maior de São Andrés, em La Paz, e do Instituto 
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Nacional de Meteorologia (INMET), para a cidade de Natal. Em La Paz, os períodos 

avaliados correspondem aos anos de 1917 a 2015, para as variáveis de temperatura (oC) e 

precipitação (mm), e de 1970 a 2010, referentes à variável umidade relativa do ar (%). Em 

Natal, o período de estudo considerado foi de 1961 a 2015 para as mesmas variáveis 

climáticas.  

 
Figura 26: Mapa de localização das áreas de estudo de Natal – Brasil e La Paz - Bolívia. 

O IUV é um valor numérico que expressa a intensidade da R-UV incidente sobre a 

superfície da Terra. É dado por um valor inteiro e positivo e quanto mais alto maior a 

probabilidade de lesões cutâneas e oculares (WHO, 2003). A representação matemática do 

IUV é dada pelo produto entre os fluxos espectrais de R-UV em função ao espectro de ação 

relativo ao eritema (DIFFEY, 1987). O cálculo do IUV é dado pela equação: 


nm

nm

dIKIUV
400

280

  . 

Na qual K representa uma constante que converte o IUV em um valor adimensional 

(VANICEK, 2002) e corresponde a 40 m2W-1.  representa a resposta da pele humana à R-

UV, indicando a eficácia relativa de cada comprimento de onda em relação a uma resposta 

biológica específica expressa pelo eritema (MCKINLAY, 1987). I é a irradiância espectral 

UV entre 280 e 400 nm. O Quadro 1 apresenta a classificação internacional do IUV 

estabelecido pela OMS segundo a escala de intensidade e seu potencial de danos à saúde. 

Quadro 1. Classificação da escala do IUV 

Índice UV Classificação 
por escalas 

Classificação por 
cor  

Tempo máximo de 
exposição (min) 

1 - 2 Baixo Verde ---- 
3 – 5 Moderado Amarelo 45 
6 – 7 Alto Laranja 30 
8 – 10 Muito Alto Vermelho 15 
+ 11 Extremo Violeta 10 

Fonte: OMS, 2003. 
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O termo Dose Eritematosa Mínima (DEM) (Jm-2) refere-se à quantidade de R-UV 

efetiva necessária para desencadear o processo de eritema da pele após 24h de exposição ao 

Sol (KIRCHHOFF, 1995; WADHWANI, 2013). Baseado na DEM e no espectro de ação, 

pode-se obter o período máximo de exposição (ΔTexp) [minutos] de acordo com o tipo de 

pele da pessoa (Corrêa, 2003): 

DEM

S
T 360exp   

Sendo que S (Jm-2) corresponde a irradiância solar biologicamente ativa, ou 

irradiância eritêmica, e 360 é o fator de conversão para minutos e, assim, pode-se estimar o 

tempo máximo de exposição considerando o limite mínimo da DEM (Jm-2). Doses de 250 - 

300 Jm-2 são suficientes para desencadear eritema nos fototipos I e II e 450 - 600 Jm-2 nos 

fototipos III e IV (FITZPATRICK, 1998; HAMMOND, 2009; CORRÊA, 2013). A Dose 

Eritematosa Acumulada (DEA) refere-se à dose de radiação eritêmica S acumulada em 

determinado período de tempo (Δt): 

 2*  JmtSDOSE  

Foram identificadas falhas observacionais nas bases de dados das máximas mensais do 

índice UV nas duas localidades. Visando prosseguir com o estudo buscaram-se técnicas para 

o preenchimento das séries temporais. Dessa forma, utilizou-se a técnica MICE (Multiple 

Imputation by Chained Equations) que permite calcular valores faltantes utilizando valores 

passados da mesma série. 

Após o cálculo dos valores ausentes, foi realizada a análise estatística das séries 

temporais (Xt) das máximas mensais dos índices UV nos períodos da manhã, próximo ao 

meio dia e da tarde nas cidades de La Paz e Natal entre os anos 1997 a 2012.   Foram 

utilizadas os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis para avaliar a sazonalidade e Mann-

Kendall para tendência com um nível de significância de 5%. 

 

Resultados 

 A Figura 27 apresenta as séries temporais das máximas mensais referentes aos três 

horários analisados nas cidades de La Paz e Natal no período de 1997 a 2012. A linha 

vermelha corresponde à tendência de cada série gerada pelo teste de Mann-Kendall. Assim, 

não se constatou nenhuma tendência em nenhum horário, mostrando estabilidade nos níveis 

de IUV para cada horário nas duas cidades. Observa-se um comportamento sazonal nos três 

horários, definindo os verões e as primaveras das duas localidades. De um modo geral, a 
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variação sazonal da R-UV depende de fatores geográficos (e. g., altitude, latitude), 

astronômicos (e. g., declinação solar, distância ao Sol), geométricos (e. g., zênite, azimute), 

físicos (e. g., espalhamento e absorção molecular, espalhamento por aerossóis), químicos (e. 

g., concentração de O3, coluna atmosférica de aerossóis) e meteorológicos (e. g., quantidade 

de nuvens, concentração de particulados, nebulosidade, albedo da superfície) (LENOBLE, 

1993; ZAMORANO, 1997; VANICEK et al., 2002). Em La Paz, destaca-se o fator da 

altitude, devido à menor espessura da atmosfera e, por consequência, menor atenuação da R-

UV por menor espalhamento e absorção. Em Natal, o efeito da diminuição da camada de 

ozônio e os fatores meteorológicos também são importantes para o comportamento sazonal 

nessa localidade. Nos verões das duas cidades, os zênites são menores em relação aos 

invernos, contribuindo na explicação de registros de IUV maior no verão e menores no 

inverno. 

                                          La Paz                                                                                 Natal 

 
Figura 27: Teste não paramétrico de Mann-Kendall da série temporal de máximas mensais de IUV. 

A Tabela 3 apresenta as estatísticas dos testes Kruskal-Wallis (sazonalidade) e Mann-

Kendall (tendência) das séries temporais das máximas mensais e os respectivos valores-p 

referente ao horário da manhã das cidades de La Paz e Natal no período de 1997 a 2012. 

Considerou-se para os testes um nível de significância de 5%. Segundo a estatística do teste 

de Kruskal-Wallis, observou-se um comportamento sazonal nas duas localidades com 

máximas de IUV mais elevadas nos meses de dezembro a fevereiro que demarcam a época do 

verão e máximas menos elevadas nos meses de junho a agosto definindo os invernos nas duas 
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localidades. Referente ao teste de Mann-Kendall observa-se que em nenhum dos períodos 

analisados houve tendência significativa para as duas cidades. 

Tabela 3: Testes não paramétricos de Mann-Kendall e Kruskal-Wallis da série temporal de máximas mensais de 
IUV. 

HORÁRIOS CIDADES KRUSKAL-WALLIS MANN-KENDALL 
Qui-quadrado Valor P Tau Valor P 

MANHÃ La Paz 110,93 < 0,001 -0,0217 0,65562 
Natal 41,092 < 0,001 -0,0292 0,54933 

MEIO DIA La Paz 113,46 < 0,001 0,0426 0,38153 
Natal 37,293 < 0,001 -0,0282 0,56364 

TARDE La Paz 116,94 < 0,001 0,0441 0,36465 
Natal 63,33 < 0,001 0,0334 0,49523 

 

A Figura 28 apresenta os diagramas de boxplot dos registros horários de IUV por 

estação do ano para as cidades de La Paz e Natal. Destacam-se os seguintes pontos: 1) 75% 

dos registros encontraram-se acima de “5”, correspondente à escala de “Alto” logo na 

segunda e terceira hora após do nascer do sol nas duas cidades. 2) Nos horários próximos ao 

meio dia, nas estações de verão e primavera, grande parte dos índices UV correspondem à 

escala de “Extremo”; 3) Os registros máximos foram observados ao meio-dia local dos verões 

e primaveras nas duas localidades. Em La Paz, as máximas de IUV dessas estações 

corresponderam a 24,9 (média 9,0 + 5,8) e 23,9 (média 9,1 + 5,3), respectivamente. Em Natal, 

registrou máxima de 15,9 nas duas estações, com média 6,7 + 3,9 e 6,7 + 3,6, no verão e 

primavera, respectivamente. As médias nos verões e primaveras oscilam entre valores 

considerados como “Alto a Extremo”, inclusive, ultrapassam o limiar da escala estabelecida 

pela OMS. 4) Nas estações de inverno e outono, em La Paz, as máximas corresponderam a 

24,7 nas duas estações com média de 7,1 + 3,3 e 8,0 + 4,7, respectivamente. Em Natal, as 

máximas de IUV atingiram valores de 15,4 (média 5,5 + 3,3) e 15,9 (média 6,1 + 3,8), 

respectivamente. As médias referentes a essas estações encontram-se catalogadas entre as 

escalas Moderado a Muito Alto. Finalmente, chama a atenção independente da época do ano, 

o número de horas do dia (7 a 8) em que os níveis de IUV estão acima da classe “Muito Alto”. 
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Figura 28: Boxplot horário de IUV por estação do ano nas cidades de Natal e La Paz para o período de 1997-2012. 
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A Figura 29 apresenta as frequências percentuais de IUV, segundo a classificação da 

OMS, correspondente ao período de 1997 a 2012. Organizaram-se as bases de dados horários 

em três horários “UT” (Hora Universal) correspondentes aos intervalos da manhã (11h às 14h 

UT para La Paz; 07h às 13h UT para Natal), em torno do meio dia hora local (15h às 18h UT 

para La Paz; 14h às 17h UT para Natal) e tarde (19h às 22h UT para La Paz; 18h às 21h para 

Natal). De forma geral, destaca-se que as duas cidades apresentaram registros de IUV 

“Extremos” desde as primeiras horas do dia. Em La Paz, no decorrer das manhãs, 4,8% dos 

registros corresponderam à escala “Baixo”; 40,9% à classe “Moderado”; e às escalas “Alto a 

Extremo” representaram 54,3% do total de registros do índice UV. Enquanto que em Natal, 

no horário da manhã, 14,5% corresponderam à escala “Baixo”; 32,9% considerados índices 

“Moderados” e as classes de escala “Alto a Extremo” representaram 52,6% do total de 

registros do índice.  

Referente ao horário próximo ao meio dia, as escalas de “Alto a Extremo” 

representaram 94,6% em La Paz e 80,1% em Natal. Para o período da tarde, representaram 

36,5% em La Paz e 0,5% em Natal. Desta forma, destacam-se altos fluxos de R-UV nas duas 

localidades ao longo de todo o dia, ressaltando registros IUV que ultrapassam o limiar da 

escala “Extremo” estabelecido pela OMS, nas duas localidades.  

 
Figura 29: Frequências percentuais do IUV por intervalos de horário, segundo a classificação da OMS em La Paz 

e Natal referente ao período de 1997 – 2012. 
Classificação do IUV segundo a OMS: Baixo (verde); Moderado (amarelo); Alto (laranja); Muito Alto 

(vermelho) e Extremo (violeta). 
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A Figura 30 apresenta as máximas horárias das DEA’s por estação das cidades de La 

Paz e Natal. As linhas horizontais pontilhadas cinza e preta correspondem às DEM para os 

fototipos II e IV, 250 e 450 Jm-2, respectivamente. Na cidade de La Paz, a DEM referente ao 

fototipo IV é atingida na segunda hora de medição no começo do dia nos meses de inverno e 

de outono. Já no verão e na primavera é atingida na primeira hora de medição. No verão, a 

DEA máxima atingiu 12.952 Jm-2, com média de 4.354 +3.096; na primavera 11.536 Jm-2, 

com média 4.267+2.971; no outono 11.488 Jm-2, com média 3.673+2.571; e, no inverno 8.181 

Jm-2, com média 2.862+1.968. As altas doses encontram-se associadas aos maiores ângulos 

solares zenitais e maiores colunas totais de ozônio presentes em maiores latitudes, que 

amplificam para maiores latitudes a atenuação da radiação no “inverno”. 

Em Natal, a DEM referente ao fototipo IV é atingida nas três primeiras horas de 

medição no começo do dia, nas quatro estações. No verão, a DEA máxima atingiu 7.546 Jm-2, 

com média de 3.252+2.192; na primavera 7.926 Jm-2, com média de 3.366+2.043; no outono 

8.190 Jm-2, com média de 3.032+2.060; e, no inverno 7.351 Jm-2, com média de 2.700+1.808. 

A magnitude destes registros pode ser bastante prejudicial para a saúde humana, 

principalmente àqueles que realizam suas atividades laborais em locais abertos e sem a correta 

proteção à pele e aos olhos. 

  
Figura 30: Máximas horárias das doses eritematosas acumuladas (DEA) por estação do ano nas cidades 

de La Paz - Bolívia e Natal - Brasil, referente ao período de 1997 – 2012. 
 

Referente a análise de clima das localidades de La Paz e Natal, a Figura 31 apresenta 

os diagramas de boxplot mensais das variáveis climáticas (temperaturas máximas mensais, 

médias mensais de umidade e precipitação acumulada mensal) e as máximas mensais de IUV 

referente ao horário do meio dia das cidades de La Paz e Natal. Observa-se que os registros 
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mais baixos de temperaturas máximas ocorreram entre os meses de junho a agosto que 

correspondem à estação de inverno nas duas localidades. Em La Paz, destacam-se 

temperaturas máximas que oscilam entre 14,0oC a 23,2oC com uma média de 18,1oC. 

Enquanto a cidade litorânea de Natal caracteriza-se por registrar temperaturas máximas mais 

elevadas, que oscilam entre 27,1oC a 32,5oC com uma média de 29,6oC. Entre os fatores que 

se destacam na variação da temperatura na superfície terrestre correspondem à absorção, 

reflexão, espalhamento por aerossóis de radiação UV que ocorrem no topo da atmosfera 

terrestre e na superfície (ECHER, 1999).  

A umidade relativa do ar, em La Paz, varia entre 25,0% a 81,0% com média de 

54,0+12,2. De modo geral, os registros mostram uma amplitude muito pequena, os valores 

mais altos foram observados nos meses correspondentes ao verão, oscilando entre 46,0% a 

80,0% com média 64,9+4,6. Na estação de inverno, a faixa de oscilação da umidade oscila 

entre 27,0% a 60,0% com uma média de 42,8+2,0. Em Natal, a umidade ao longo do período 

estudado oscila entre 69,0% a 93,0% com uma média de 79,4%+4,1. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), porcentagens inferiores a 60% de umidade são inadequados 

causando efeitos nocivos para a saúde humana, principalmente ao sistema respiratório. Outro 

efeito nocivo de uma baixa umidade atmosférica que pode se destacar corresponde ao 

ressecamento da pele, que somado aos altos fluxos de R-UV poderiam ser ainda mais nocivos 

nessa localidade.  

A precipitação, em La Paz, registraram-se maiores volumes no período de novembro a 

março no qual se observou máxima de 242,0 mm. Em média, a precipitação mensal 

correspondeu a 47,8 mm. Enquanto que, em Natal, a precipitação média mensal correspondeu 

a 134,6 mm. Os meses de maior precipitação correspondem a abril a julho os quais 

registraram máxima de 791,8 mm. Nesse sentido, em Natal, nos períodos de maior 

precipitação (abril a julho) há maior nebulosidade, umidade e aerossóis presentes na 

atmosfera, ou seja, menor radiação incidente na superfície terrestre (BELUCIO et al, 2014). 

Destaca-se que os boxplot de máximos de IUV correspondem aos dos horários próximos ao 

meio dia, observou-se pouca diminuição dos valores dos registros de IUV sendo considerados 

ainda como “Extremos” mesmo para época chuvosa. 
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Figura 31: Diagrama de boxplot mensais das variáveis climáticas e das máximas mensais de IUV referente ao horário de meio dia em La Paz - Bolívia e Natal – Brasil. 
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Em La Paz, onde as condições atmosféricas são diferentes de Natal, os períodos 

chuvosos ocorrem entre os meses de novembro e março, correspondendo às estacoes de 

primavera e verão. Porém, nesses períodos foram registrados índices UV maiores. Para poder 

entender este fenômeno, é importante mencionar que tanto a RUV-A como a RUV-B 

interagem com as nuvens, que geralmente agem como fator atenuador. Em dias com céu 

totalmente encoberto, por nebulosidade densa, a R-UV é praticamente extinta (BERGER, 

1992). No entanto, em alguns casos particulares, as nuvens podem provocar aumento no fluxo 

de radiação UV que atinge a superfície. Este fenômeno ocorre devido à morfologia de nuvens 

do tipo cumulus ou cirrus profundos presentes nos verões e primaveras dessa localidade, isto 

pode produzir reflexões laterais refletindo significativamente a R-UV (CORRÊA et al., 2010). 

Além disso, destaca-se que os registros de IUV correspondem às máximas mensais no horário 

ao meio dia, e que os e que os períodos chuvosos nos verões e primaveras geralmente 

acontecem no início e final dos dias. Embora a magnitude desses diferentes fenômenos seja 

considerável, mesmo em caso de céu completamente encoberto não existem garantias de 

níveis inofensivos de R-UV (SILVA, 2008). 

Discussão 

 As cidades de La Paz, Bolívia, e Natal, Brasil, possuem características geográficas, 

latitudinais e climáticas que constituem o principal fator para registros de IUV “extremos” 

segundo a classificação da OMS. Uma mostra dessa relevância são as medidas máximas de 

IUV, superiores a 20 em La Paz, e, 15 em Natal. Segundo Rivas (2002), há um aumento do 

fluxo de R-UV em 5,6%/km. Considerando essa afirmação, na cidade de La Paz, cuja altitude 

é próxima de 4 km, o fluxo da R-UV estaria 30% mais elevado em relação aos níveis 

observados para o nível do mar. Além disso, em La Paz, a camada da atmosfera é mais fina, 

consequentemente, há menor atenuação por espalhamento e absorção do fluxo de R-UV ao 

longo de todo o ano (ECHER, 1999).  

O fator de latitude em Natal estabelece um zênite menor ao longo de todo ano, 

repercutindo em maior fluxo de R-UV. Em estações dentro do Trópico de Capricórnio, o Sol 

está a pino duas vezes por ano (zenite ~ 0o) e as estações de observações registraram dois 

máximos anuais, no verão, em fevereiro, e na primavera, em outubro (ROY et al., 1997). 

Apesar de que o ozônio seja criado a nível equatorial, este é transportado para os polos 

refletindo em menor concentração de ozônio nesta localidade, consequentemente, maior fluxo 

de R-UV (SILVA, 2008). Outro fator importante em Natal constitui a reflexão da areia das 

praias que aumentam a intensidade dos raios UV, refletindo de 30% a 40% da radiação 

(CORREA, 2003).  
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 Os elevados fluxos de R- UV nessas localidades repercutem em maior numero de 

casos de fotodermatoses, destacando o câncer de pele entre outras doenças nos olhos 

relacionadas à exposição ao Sol. 25% dos casos de câncer registrados são de pele (SILVA, 

2008). Em 2002 foram 65.000 novos casos de não-melanoma, 3.500 casos de melanoma 

maligno e 2.000 óbitos decorrentes deste último tipo (SILVA, 2008). Segundo a Sociedade de 

Dermatologia do Rio Grande do Norte (2017), em Natal, são registrados 2000 casos novos de 

câncer de pele por ano. Em La Paz as fotodermatoses representam entre 15% a 20% do total 

das consultas dermatológicas (RODRIGUEZ, 20110). Além disso, as cidades de La Paz e 

Natal constituem polos turísticos de pessoas da Europa que geralmente possuem fototipo de 

pele I e II, consequentemente maior o risco de desencadear câncer de pele em curtos períodos 

de exposição, gerando impactos socioeconômicos, diminuindo o fluxo turístico para períodos 

mais curtos nessas cidades.  

Lopo (2014) desenvolveu uma pesquisa em Natal sobre previsões, análise de 

sazonalidade e tendência do IUV relacionado à diminuição da camada de ozônio associados a 

um aumento da temperatura nessa região. Os resultados obtidos mostraram que haverá um 

aumento de quase uma unidade de índice UV para o ano 2042. No presente estudo, segundo a 

estatística de Mann-Kendall com um nível de significância de 5%, não se constatou nenhuma 

tendência do IUV no período de 1997 a 2012. Porém, o limiar da classificação de IUV 

estabelecida pela OMS é ultrapassado desde as primeiras horas do dia ao longo de todo o ano. 

75% dos registros encontraram-se acima de “5”, correspondente à escala de “Alto” logo na 

segunda e terceira hora após do nascer do sol nas duas cidades. Em La Paz, registrou-se uma 

máxima de IUV de 24,9. Em Natal, a máxima de IUV atingiu 15,9. No horário próximo ao 

meio dia, 94,6% corresponderam às escalas de “Alto a Extremo” em La Paz e 80,1% em 

Natal. A DEA máxima nos verões de La Paz atingiram os 12.952 Jm-2 e 7.546 Jm-2 em Natal. 

Isto é, 29 e 17 vezes a mais a dose para desencadear eritema para fototipos III e IV 

correspondentes às populações dessas localidades. 

Nesse sentido, destaca-se a importância do estudo da R-UV nas cidades de La Paz – 

Bolívia e Natal – Brasil, onde as condições atmosféricas e climáticas predispõem a registros 

de IUV extremos ao longo de todo o período desde duas a três horas após o nascer do Sol, 

nessas localidades. Além disso, os altos níveis de R-UV nessas localidades constituem um 

fator importante no impacto do clima local dessas cidades, dado que a R-UV contribui 

diretamente sobre a variação da temperatura registrando altos e baixos extremos, pelos 

fenômenos de absorção, reflexão, espalhamento da R-UV no sistema Superfície/Atmosfera. 
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Finalmente, destaca-se que é essencial motivar a comunidade médica/sanitária e as 

autoridades locais, responsáveis pela saúde pública dessas das cidades, quanto aos cuidados 

primários necessários a essas localidades, ou seja, quanto à importância do uso de proteção 

solar adequada dado que os impactos podem repercutir nos aspectos socioeconômicos e 

sociais de cada localidade. Desse modo, uma das perspectivas para este trabalho é poder 

contribuir na elaboração de medidas de prevenção e educação sobre efeitos nocivos da R-UV, 

coadjuvando na geração de políticas de controle e prevenção na saúde pública nos países 

envolvidos.  
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R E S U M O 
A Radiação Ultravioleta (R-UV) constitui o principal fator no desenvolvimento das fotodermatoses (FTD) 
destacando o melanoma. A altitude implica em registros elevados do Índice de Radiação Ultravioleta (IUV). La 
Paz, capital da Bolívia, com 3.600m de altitude, reúne condições favoráveis para o desenvolvimento desta 
pesquisa cujo objetivo principal foi avaliar o comportamento dos níveis de IUV e número de casos novos de 
FTD no período de 1998 - 2012. Coletaram-se informações de casos de FTD da Policlínica Central do Hospital 
“Caja Nacional de Salud” (CNS). As informações de R-UV foram obtidas pelo espectrofotômetro Brewer. 
Realizou-se a avaliação descritiva das taxas de incidência de FTD, IUV e Dose Eritematosa Mínima (DEM). 
Utilizaram-se as equações de estimação generalizada para estimar o risco relativo de FTD por sexo e faixa etária. 
Observou-se que independente da época do ano, no horário próximo ao meio dia, 94,6% dos registros de IUV 
corresponderam às escalas “Muito Alto e Extremo”, a DEM para fototipo IV (450 Jm-2) foi atingida logo nas 
duas primeiras horas do dia. Nos verões a dose diária eritêmica acumulada (DEA) atingiu um máximo de 12.950 
Jm-2. No período de estudo registraram-se 12.153 casos de FTD dos quais 63,7% correspondem ao sexo 
feminino. A Taxa média de Incidência (TI) foi de 31 casos por 100.000 habitantes, evidenciando um risco de 4.7 
vezes maior nos idosos comparado à faixa de 0 a 4 anos. Conclui-se que há necessidade de adotar políticas e 
estratégias de educação de proteção de acordo com a realidade de La Paz. 
Palavras-chave: radiação ultravioleta, índice ultravioleta, fotodermatoses. 
 

Ultraviolet solar radiation and photodermatoses in La Paz – Bolivia 
 
A B S T R A C T 
Ultraviolet Radiation (UV-R) is the main factor in the development of photodermatoses (FTD), highlighting 
melanoma. The altitude implies high records of the Ultraviolet Radiation Index (UVI). La Paz, capital of Bolivia, 
with 3.600m of altitude, gathers favorable conditions for the development of this research whose main objective 
was to evaluate the behavior of the UVI levels and number of new cases of FTD in the period 1998-2012. 
Information on FTD cases has been collected from the Central Polyclinic of the Hospital "Caja Nacional de 
Salud"(CNS). The UV-R information was obtained by Brewer spectrophotometer. A descriptive evaluation of 
the incidence rates of FTD, UVI and Minimum Erythematosus Dose (MED) was performed. Generalized 
estimation equations were used to estimate the relative risk of FTD by sex and age group. It was observed that, 
regardless of the time of the year, at around midday, 94.6% of the UVI records corresponded to the "Very High 
and Extreme" scales, the MED for phototype IV (450Jm-2) was soon reached in the first two hours of the day. In 
summers, the accumulated erythremic daily dose (AED) reached a maximum of 12.950 Jm-2. In the study period, 
12.153 cases of FTD were recorded, of which 63.7% corresponded to females. The average Incidence Rate (IR) 
was 31 cases per 100.000 inhabitants, showing a 4.7-fold higher risk in the elderly compared to 0 to 4 years. It is 
concluded that there is a need to adopt policies and strategies of protection education according to the reality of 
La Paz city. 
Keywords: ultraviolet radiation, ultraviolet radiation index, photodermatoses. 
 

                                                             
 Trabalho extraído da tese de doutorado “Radiação Ultravioleta Solar e saúde humana nas cidades de La Paz – 
Bolívia e Natal – Brasil” do Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas da UFRN - Natal, RN. 
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Introdução  
A Radiação Ultravioleta (R-UV) (100–

400 nm) corresponde a aproximadamente 8% 
do total integrado da radiação solar incidente 
no topo da atmosfera terrestre. É dividida em 
três comprimentos de onda: R-UVC (100 < λ < 
280 nm), absorvida completamente pelas 
camadas de oxigênio e ozônio presentes na alta 
atmosfera, e, portanto, não atinge a superfície 
terrestre; R-UVB (280 < λ < 315 nm), 
absorvida em grande proporção pela camada 
de ozônio na estratosfera. No entanto, a 
pequena quantidade desse tipo de radiação que 
atinge a superfície terrestre é responsável por 
importantes processos fotoquímicos e 
fotobiológicos. A R-UVA (315 < λ < 400 nm) 
constitui a maior parte da R-UV que atinge a 
superfície terrestre (Sliney, 2007). Existem 
outros fatores, além do oxigênio e ozônio 
presentes na atmosfera, que determinam a 
quantidade de R-UV medida em solo, tais 
como a cobertura de nuvens, latitude, altitude 
da localidade, refletância da superfície, 
espalhamento por gases, aerossóis, época do 
ano, hora do dia, dentre outros (Mckinlay, 
1987; Kirchhoff, 2000; Corrêa, 2010; Corrêa, 
2013). 

Dentre os muitos efeitos da R-UV na 
biosfera são de especial interesse suas 
consequências nos seres humanos. As 
fotodermatoses (FTD) correspondem a um 
grupo de doenças dermatológicas agravadas 
e/ou induzidas pela exposição prolongada da 
pele humana ao Sol. Entre os diferentes 
comprimentos de onda da radiação 
eletromagnética emitida pelo Sol, destaca-se a 
R-UVB, pois esta pode afetar a composição da 
cadeia principal do ácido desoxirribonucleico 
(ADN) de seres vivos, constituindo o principal 
fator para o desenvolvimento de câncer de 
pele, seu efeito mais nocivo à saúde humana 
(Mckinlay, 1987; Diffey, 1991; Horneck, 
1995; Sliney, 2007). Por outro lado, o principal 
efeito benéfico da R-UV na saúde é a síntese 
de vitamina D (Zhu, 1995; Holick, 2004; 
Holick, 2007). 

Segundo a Classificação Internacional 
de Doenças – CID 10, as FTD se destacam 
como um problema de saúde pública mundial 
(OPS, 2007). O melanoma é a quarta forma de 
câncer mais comum na Austrália e na Nova 
Zelândia, e a sétima mais registrada nos 
Estados Unidos e no Canadá. (Nora, 2004). Na 
Irlanda, as FTD constituem 14% das doenças 
dermatológicas (Murphy, 2001) e nos Estados 

Unidos outra FTD, como a erupção polimorfa 
à luz solar, afeta de 10% a 15% da população 
(Naleway, 2002; Sharma, 2013; Wadhwani, 
2013). Na última década, o Brasil apresentou 
um aumento na incidência de casos novos de 
cânceres de pele em mais de 30%. No entanto, 
esta porcentagem pode estar ainda subestimada 
pelo fato dos cânceres de pele mais comuns, 
carcinomas baso e espinocelulares, não 
exigirem notificação compulsória junto ao 
Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) 
(Corrêa, 2015). 

No ano de 2000, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização 
Mundial de Meteorologia (OMM) aprovaram a 
classificação do Índice Ultravioleta (IUV), 
como padrão internacional para 
recomendações e cuidados sobre a exposição à 
radiação solar, considerando-o uma ferramenta 
para promover cuidados para a população e 
mitigar o crescimento do número de FTD e, 
principalmente os cânceres de pele 
(WHO/SDE/OEH, 2003; Vitali; 2010). 

No que se refere às altas doses de R-
UV, a cidade de La Paz (16º29’ S, 68º08’ W, 
3600 m), capital da Bolívia, é considerada 
como um dos aglomerados populacionais de 
maior altitude no mundo (Okuno, 1996; 
Kirchhoff, 2000; Corrêa, 2015) onde são 
registrados IUV superiores a 11 ao longo de 
todo o ano, com máximas observadas de 24 
(Zaratti, 2003). Segundo Rivas (2002) e Corrêa 
(2015), há um aumento da intensidade da R-
UV entre 5 e 10%/km devido à rarefação 
atmosférica que diminui o espalhamento por 
gases e aerossóis e, portanto, diminui a 
atenuação da R-UV. No último censo 
populacional de 2012, realizado na Bolívia, a 
população reportada de La Paz foi de 
2.922.566 habitantes. Do ponto de vista 
socioeconômico, uma das principais atividades 
econômicas da cidade é o comércio informal 
nas ruas, exercido predominantemente por 
pessoas do sexo feminino (INE, 2012). Assim, 
a altitude de La Paz e sua alta aglomeração 
humana justificam a importância e a 
necessidade do desenvolvimento desta 
pesquisa.  

Por essas razões, o presente estudo 
teve como principal objetivo avaliar o 
comportamento dos níveis de R-UV e o 
número de casos novos casos de FTD, no 
período de 1998 – 2012 em face da elevada 
altitude da cidade de La Paz, com o intuito de 
dar subsídios às autoridades locais para a 
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elaboração de novas informações, 
oportunidades para reflexões e perspectivas de 
tomadas de decisões para mitigação, tais como 
implementação de ações educativas sobre a 
exposição a R-UV associados com as 
atividades diárias da população andina. 
 
Material e métodos 

O IUV corresponde a um valor 
numérico inteiro e positivo, relacionado com a 
resposta da pele humana aos danos promovidos 
pela R-UV. Quanto maior o valor do IUV, 
maior a intensidade de radiação que atinge a 
superfície terrestre e, portanto, maior 
capacidade de provocar efeitos danosos à 
saúde humana (WHO/SDE/OEH, 2003). O 
cálculo do IUV é dado pela equação: 


nm

nm

dIKIUV
400

280

 

 

Na qual K representa uma constante 
que converte o IUV em um valor adimensional 
(Vanicek, 2000) e corresponde a 40 m2W-1.  
representa a resposta da pele humana à R-UV, 
indicando a eficácia relativa de cada 
comprimento de onda em relação a uma 
resposta biológica específica expressa pelo 
eritema (Mckinlay, 1987). I é a irradiância 
espectral UV entre 280 e 400 nm. O Quadro 2 
apresenta a classificação internacional do IUV 
é dada segundo a escala de intensidade e seu 
potencial de danos à saúde.  

 
Quadro 2. Classificação da escala do IUV 

Índice UV Classificação Tempo máximo de 
exposição (min) 

1 - 2 Baixo ---- 
3 – 5 Moderado 45 
6 – 7 Alto 30 
8 – 10 Muito Alto 15 
+ 11 Extremo 10 

Fonte: WHO/SDE/OEH, 2003. 
 
A Dose Eritematosa Mínima (DEM) 

(Jm-2) refere-se à quantidade de R-UV efetiva 
necessária para desencadear o processo de 
eritema da pele após 24h de exposição ao Sol 
(Kirchhoff, 1995; Wadhwani, 2013). Doses de 
250 - 300 Jm-2 são suficientes para desencadear 
eritema nos fototipos I e II, e 450 - 600 Jm-2 
nos fototipos III e IV (Fitzpatrick, 1998; 
Hammond, 2009; Corrêa, 2013). Baseado na 

DEM e no espectro de ação, pode-se obter o 
período máximo de exposição (ΔTexp) 
[minutos] de acordo com o tipo de pele da 
pessoa (Corrêa, 2003): 

DEM

S
T 360exp 

 

Sendo que S (Jm-2) corresponde a 
irradiância solar biologicamente ativa, ou 
irradiância eritêmica, e 360 é o fator de 
conversão para minutos e, assim, pode-se 
estimar o tempo máximo de exposição 
considerando o limite mínimo da DEM (Jm-2). 
A Dose Eritematosa Acumulada (DEA) refere-
se à dose de radiação eritêmica S acumulada 
em determinado período de tempo (Δt): 
 

 2*  JmtSDOSE
 

Neste estudo, a informação relativa à 
R-UV foi extraída das medições feitas com 
espectrofotômetro Brewer que constitui um 
instrumento reconhecido pela Organização 
Mundial de Meteorologia (OMM) e pelo 
programa “Global Atmosphere Watch (GAW)” 
como padrão para medições da coluna total de 
ozônio e R-UV entre outras medições (SCI-
TEC, 1999; Zamorano, 2003). Possui um 
software próprio que permite discriminar o tipo 
de informação da R-UV requerida. Desse 
modo, coletaram-se dados a cada meia hora 
entre 11 e 22 UT (07 e 18 horário local) da 
dose eritematosa e IUV. É importante 
mencionar que na cidade de La Paz houve a 
instalação de dois instrumentos Brewer 
distintos, em operação não simultânea, 
identificados pela numeração 110 e 056, 
realizando medições de 1997 a 2004 e de 2006 
a atualidade, respectivamente. Os instrumentos 
foram instalados no Laboratório de Física da 
Universidad Mayor de San Andrés dessa 
cidade (3.459 m; 16º32’30’’S, 68º03’45’’W) 
através de uma cooperação do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
fazem parte de uma rede de monitoramento da 
campada de ozônio e da radiação UV do INPE. 
Na sequência, realizou-se a validação da 
informação de R-UV com o modelo 
matemático de transferência radiativa 
“Tropospherical Ultraviolet Visible Model” 
(TUV) que calcula os fluxos espectrais, 
coeficientes de fotodissociação, irradiância 
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biologicamente ativa e dose eritêmica nas 
bandas UV desejadas (Madronich, 1992).  

Referente às informações de saúde, a 
Policlínica Central do Hospital “Caja Nacional 
de Salud” (CNS) constitui uma unidade médica 
de referência na Bolívia. Desde a década de 
1990, oferece cobertura a mais de um quarto 
da população nacional e mais de um terço da 
população de La Paz. Este hospital possui 
diversos centros clínicos de especialidades em 
todo o território nacional (CNS, 2013). Um 
deles correspondente à Policlínica Central de 
La Paz, onde foram coletados os dados 
referentes ao registro de FTD. 

Os registros de saúde possuem 
informações primárias dos pacientes como: 
sexo, diagnóstico e se correspondem a uma 
consulta nova ou retorno. Destacando que 
foram contabilizados unicamente os casos 
novos. Além disso, os pacientes encontram-se 
classificados em quatro faixas etárias: 0 a 4 
anos, 5 a 14 anos, 15 a 59 anos e 60 anos ou 
mais. 

Dado que a variável dependente, o 
número de casos de FTD em cada ano do 
período estudado, trata-se de uma contagem de 
casos, esta segue uma distribuição de 
probabilidade Poisson. Para modelar a variável 
intra e inter anual utilizou-se a metodologia de 
Equações de Estimação Generalizadas (EEG) 
proposto por Liang e Zeger (1986). As 
variáveis sexo e faixa etária foram utilizadas 
como variáveis independentes do modelo 
ajustado. Este modelo é baseado nas três 
componentes dos modelos lineares 
generalizados propostos por Nelder e 
Wedderburn (1972): Aleatório: variável 
resposta Y =(Yi1, Yi2, ... Yin), de tal forma que 
cada tempo t (t = 1,2,....ni), uma observação Yit 
esteja associada a um vetor, xi de covariáveis 
ou variáveis explicativas. Sendo que Yi 
representa os casos de FTD da i-ésima 
propriedade da t-ésima ocasião. Como a 
variável resposta refere-se a uma contagem, é 
usual, supor que Yit =FTDit ~ Poisson (μit) 
(Lara, 2012); Sistemático: representa a 
combinação linear das covariáveis ou variáveis 
preditoras (no presente trabalho sexo e faixa 
etária) e, Função de Ligação: traça a ligação 

funcional entre o componente sistemático 
referente ao logaritmo da média de casos de 
FTD (Zeger, 1988; Zeger, 1992).  A 
exponencial das estimativas geradas pelo 
modelo permite estimar o Risco Relativo (RR) 
que corresponde à razão entre as 
probabilidades de casos de FTD entre dois 
níveis da variável independente (sexo e faixa 
etária). Para a construção do RR, tomou-se 
como categoria de referência o sexo masculino 
e a faixa etária de 0 a 4 anos. 
 
Resultados e discussão 

A Figura 32 apresenta os histogramas 
de frequências de IUV, segundo a classificação 
da OMS, correspondente ao período de 1997 a 
2012. A informação foi organizada em três 
horários UT correspondentes aos intervalos da 
manhã (11 – 14 UT), em torno do meio dia 
hora local (15 – 18 UT) e tarde (19 – 22 UT). 
Observa-se que no decorrer da manhã a classe 
de escala “Baixo” representa apenas 4,8%; a 
classe escala “Moderado” representa 40,9% e 
as classes de escala “Alto a Extremo” 
representam 54,3% do total de registros do 
índice. Próximo ao meio dia local, 94,6% das 
medições corresponderam às escalas de “Alto, 
Muito Alto e Extremo”. No período da tarde as 
classes de escala “Baixo e Moderado” 
representam 63,5% e as classes de escala 
“Alto, Muito Alto e Extremo” correspondem a 
36,5% restante. 

Assim, é possível destacar que 
independente da época do ano a cidade de La 
Paz registra IUV classificados como “Alto, 
Muito Alto e Extremo” desde as primeiras 
horas do dia, ressaltado valores elevados de 
IUV próximos ao meio-dia e que 
constantemente ultrapassam em algumas 
unidades o limiar da escala “Extremo”. 
Segundo as recomendações da 
WHO/SDE/OEH (2003), deve-se recomendar 
proteção extra e constante à R-UV para os 
habitantes dessas regiões. Lembrando que o 
comércio informal nas ruas corresponde a uma 
das principais fontes de renda da população 
andina, os altos níveis de IUV tornam-se um 
importante problema de saúde pública 
(OPS/OMS, 2004). 
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Figura 32: Histograma de IUV, por intervalos de horário, segundo a classificação da OMS em La Paz – Bolívia 
referente ao período de 1998 – 2012. 
 

Os diagramas de caixa “boxplots” 
referentes a cada época do ano dos registros de 
IUV são apresentados na Figura 33. Nas quatro 
estações observa-se 75% dos registros 
encontram-se acima de “5”, correspondente à 
escala de “Alto”, a partir da segunda hora de 
medição. De maneira geral, pode-se ressaltar 
que no horário próximo ao meio-dia, os valores 
são, em grande parte, classificados como 
“Extremo”, segundo a classificação da OMS. 
As máximas registradas no verão e na 
primavera ao meio-dia local (16h UT) 
correspondem a 24,9 e 23,9 e a média geral 
corresponde a 9,0 (+ 5,8) e 9,1 (+ 5,3), 
respectivamente. Além disso, também chama a 
atenção, não somente os valores das máximas, 

e sim o número de horas do dia em que os 
níveis de IUV estão acima da classe de escala 
“Muito Alto”. 

Referente às estações de inverno e 
outono, a média geral dos registros 
correspondem a 7,1 (+ 3,3) e 8,0 (+ 5,0), 
respectivamente. Embora os registros sejam 
menores em relação às outras estações, são 
valores que ultrapassam à escala “Extremo” 
atingindo máximas de 24,7 nas duas estações. 
Segundo Zaratti (2003), estes registros 
elevados, mesmo nestas estações, são 
característicos de La Paz, atribuindo à altitude 
como fator principal para a maior radiação 
observada.
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Figura 33: Boxplot horário de IUV por estação do ano em La Paz – Bolívia, período 1998 – 2012. 

 
A Figura 34 apresenta as máximas 

horárias das DEA por estação. As linhas 
horizontais pontilhadas cinza e preta 
correspondem às DEM para os fototipos II e 
IV, 250 e 450 Jm-2, respectivamente. Assim, 
DEM referente ao fototipo IV é atingida nas 
duas primeiras horas de medição no começo do 
dia no inverno e outono. Já no verão e 
primavera é atingida na primeira hora de 

medição. Deste modo, atividades realizadas em 
locais abertos podem ser bastante prejudiciais 
para a saúde humana. No verão a DEA 
máxima atingiu 12.952 Jm-2, com média de 
4.354 (+3.096); na primavera 11.536 Jm-2, com 
média 4.267 (+2.971); no outono 11.488 Jm-2, 
com média 3.673 (+2.571); e, no inverno 8.181 
Jm-2, com média 2.862 (+1.968). 

 

Figura 34: Máximas horárias das DEA por estação em La Paz – Bolívia, no período de 1998 – 2012. 
 

Como dito, a altitude da cidade de La 
Paz constitui um fator agravante importante 
para a incidência das FTD. No período de 1998 
a 2012 na Policlínica Central de La Paz do 
CNS foram registrados 12.153 novos casos de 
FTD (representado 15,4% do total das 

consultas dermatológicas). No decorrer do 
período de análise, as FTD representaram 15% 
a 20% do total das doenças dermatológicas na 
Policlínica. Em média, a taxa de incidência das 
FTD foi de 31 casos novos a cada 100.000 
habitantes como apresentado na Tabela 4.
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Tabela 4: Taxas de incidência das Fotodermatoses para a cidade de La Paz. 
Ano População 

estimada da 
cidade de La Paz 

No de casos de FTD Taxas de incidência 
das FTD 

(Casos/100.000 hab.) 
1998* 2.313.876 937 40.49 
1999* 2.359.725 862 36.53 
2000 2.415.081 605 25.05 
2001* 2.458.438 611 24.85 
2002* 2.501.695 473 18.91 
2003* 2.544.815 684 26.88 
2004 2.587.832 1.106 42.74 
2005 2.630.381 1.032 39.23 
2006 2.672.792 1.216 45.50 
2007 2.715.018 786 28.95 
2008 2.756.988 852 30.90 
2009 2.798.654 766 27.37 
2010 2.839.946 626 22.04 
2011 2.881.531 797 27.66 
2012 2.922.566 800 27.37 

* anos com falta de informação em alguns meses referente aos registros de FTD. 
 

Ao sexo masculino corresponderam 
4.414 novos casos (36,3%) e 7.739 novos 
casos (63,7%) ao feminino no período. Esta 
frequência maior no sexo feminino pode ser 
atribuída não apenas a um processo de maior 
vulnerabilidade, mas também, a fatores 
socioculturais, como a atividade de comércio 
informal nas ruas. Além disso, as mulheres 
tendem a procurar mais os sistemas de saúde 
do que os homens (OPS/OMS, 2004). 

No intuito de avaliar o comportamento 
das FTD entre décadas intercensitárias, a 
Tabela 5 apresenta as taxas de incidência das 
FTD por faixa etária e sexo referente aos anos 
2000 e 2010. Considerando o crescimento 
populacional natural, observa-se que a 
prevalência das FTD apresenta uma variação 

mínima em todas as faixas etárias para os dois 
sexos. Porém, destaca-se o sexo feminino cuja 
incidência corresponde a 14 e 11 casos de FTD 
a cada 100.000 habitantes a mais em relação ao 
sexo masculino nos anos de 2000 e 2010 
respectivamente. Dado que as FTD 
correspondem a um grupo de doenças de efeito 
acumulativo ao longo do tempo de exposição é 
possível ressaltar taxas mais elevadas entre os 
idosos (60 anos ou mais), no entanto, a 
incidência de FTD referente às outras faixas 
etárias manteve-se ao longo do período tanto 
nas mulheres quanto nos homens. Este fato 
pode ser um agravante às condições de saúde 
da população, justificando a necessidade de 
ações de proteção e conscientização das 
famílias quanto aos riscos da exposição solar.

 
Tabela 5: Taxas de incidência das FTD por faixa etária e sexo nos anos de 2000 e 2010. 

 2000 2010 
Sexo Faixas etárias Pop. La Paz No FTD TI Pop. La Paz No FTD TI 

 
Masculino 

0 a 4 161.432 27 16.73 169.223 34 20.09 
5 a 14 292.588 40 13.67 316.497 45 14.22 

15 a 59 660.995 94 14.22 813.825 89 10.94 
60 e mais 80.610 54 66.99 105.257 66 62.70 

Subtotal  1.195.625 215 17.98 1.404.802 234 16.66 
 

Feminino 
0 a 4 153.001 20 13.07 162.784 22 13.51 

5 a 14 281.847 58 20.58 303.358 50 16.48 
15 a 59 691.838 227 32.81 842.354 221 26.24 

60 e mais 92.770 85 91.62 126.648 99 78.17 
Subtotal  1.219.456 390 31.98 1.435.144 392 27.31 

Total  2.415.081 605 25.05 2.839.946 626 22.04 
 

A Tabela 6 apresenta as estimativas 
dos parâmetros, os erros padrões, estatística do 

teste de Wald, valor P, risco relativo com seus 
respectivos intervalos de confiança de 95% 
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para cada um dos coeficientes. Os resultados 
mostram que houve diferenças entre os sexos e 
entre as faixas etárias ao nível de significância 
de 5%. No referente ao risco relativo, destaca-
se que os idosos (60 e mais) possuem 

probabilidade 4,9 vezes maior de desencadear 
FTD em relação a primeira faixa etária (0 a 4 
anos). Verifica-se que conforme aumenta a 
idade o risco de desencadear alguma FTD 
aumenta.

 
Tabela 6: Estimativas dos parâmetros do Modelo de Equações de Estimativas Generalizadas referente à 
contagem de casos de FTD no sexo feminino na cidade de La Paz. 

 
Parâmetro 

 
Estimativa 

 
Erro-padrão 

Estatística 
de Wald 

 
Valor P 

Risco 
Relativo 

I.C. (95%) 
Lim. inf. Lim. sup. 

Intercepto - 8.98 0.06 20924.1 < 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 
Masculino - - - - - - - 
Feminino 0.53 0.04 173.3 < 0.001 1.6992 1.5703 1.8389 

0 a 4 - - - - - - - 
5 a 14 0.27 0.08 10.6 0.001 1.3088 1.1134 1.5384 
15 a 59 0.55 0.08 50.4 < 0.001 1.7321 1.4883 2.0159 

60 e mais 1.60 0.10 265.8 < 0.001 4.9138 4.0579 5.9502 
 

A Figura 35 apresenta a distribuição 
dos resíduos do modelo EEG mostrando boa 
qualidade no ajuste, já que os resíduos estão 

compreendidos dentro do envelope dos 
intervalos de confiança de 95%. 

 
Figura 35: Distribuição de resíduos do modelo EEG. 
 
Conclusões 

De forma geral, as recomendações de 
cuidados e proteção sobre a exposição a R-UV 
são baseadas em pesquisas realizadas no 
Hemisfério Norte, principalmente nos EUA e 
na Europa (Corrêa, 2015). Dessa forma, as 
sugestões de cuidados referem-se às regiões 
com características geográficas, climáticas e 
populacionais totalmente diferentes da cidade 
de La Paz, que com seus 3.600m de altitude 
constitui o maior diferencial entre qualquer 
outra cidade do mundo, potencializando as 
condições para registros elevados de IUV 
desde as primeiras horas do dia. O fator de 
altitude foi alvo de uma pesquisa que registrou 

o recorde mundial de IUV de 43,3 na 
cordilheira dos Andes entre 4.300m a 5.916m 
em medições feitas durante 61 dias com 
dosímetros Eldonet no ano de 2004 (Cabrol, 
2014; Hader, 2015; McKenzie, 2015). No 
presente estudo as medições foram feitas pelo 
espectrofotômetro Brewer que constitui um 
instrumento reconhecido mundialmente como 
padrão na coleta de informação de R-UV, em 
que os resultados mostraram que nos horários 
próximos ao meio dia obtiveram-se registros 
de IUV que ultrapassam a escala “extremo” da 
classificação da OMS atingindo valores 
superiores a 20. Assim, com os antecedentes 
de altos níveis de R-UV na cidade andina foi 
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realizada uma proposta de mudança na escala 
de classificação do IUV que considere as 
condições geográficas dos países localizados 
na cordilheira dos Andes (Zaratti, 2014). 
Dados os registros de IUV = 15 ao longo de 
todo ano na cidade de La Paz (Kirchhoff, 2000, 
Zaratti, 2003) destaca-se de um estudo 
comparativo dos níveis de IUV entre São 
Paulo – Brasil e Paris – França, que 
registraram em Paris o IUV abaixo de 3 e no 
Brasil o IUV é superior a 8 (Corrêa, 2015). 

Segundo o último censo, realizado no 
ano de 2012, os fototipos prevalentes na cidade 
de La Paz correspondem aos tipos III e IV e a 
dose de irradiância eritêmica para esses 
fototipos (300 e 450 Jm-2, respectivamente) é 
superada logo após as primeiras horas do dia. 
No verão, a dose é ultrapassada em até 29 
vezes; na primavera e no outono ultrapassa até 
26 vezes e 18 vezes a mais no inverno, 
mostrando grande intensidade do fluxo de R-
UV naquela localidade. 

Por essas razões, não é possível 
estabelecer um período de recomendação para 
exposição segura independente do horário e/ou 
condição climática na cidade de La Paz. Nesse 
sentido ressalta-se a necessidade de 
implementação de medidas de extra proteção 
desde as primeiras horas do dia, enfocando, 
principalmente, os grupos populacionais que 
desenvolvem suas atividades laborais na rua 
tais como os comerciantes, agentes de trânsito, 
entre outros. 

A falta de divulgação sobre esses altos 
níveis de radiação na população andina pode 
ser considerada como um fator agravante 
predispondo a população a um aumento na 
incidência de FTD que são consequência da 
exposição acumulativa ao Sol. Além disso, 
cabe considerar uma reestruturação do Sistema 
de Saúde na Bolívia, uma vez que existe a 
possibilidade de sub-diagnóstico desse grupo 
de doenças, pela falta de políticas públicas de 
acordo á realidade dessa sociedade. A maior 
prevalência encontrada no sexo feminino 
63,57% (+ 3.06), em La Paz, coincidiu com os 
resultados de uma pesquisa realizada nos 
Estados Unidos em que se observou maior 
incidência de casos de FTD no sexo feminino 
(Wadhwani, 2013). 
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CONCLUSÕES 
 

De forma geral, as recomendações de cuidados e proteção sobre a exposição a R-UV 

são baseadas em pesquisas realizadas no Hemisfério Norte, principalmente nos EUA e na 

Europa (CORRÊA, 2015). Assim, as sugestões de cuidados referem-se às regiões com 

características geográficas, latitudinais, climáticas e populacionais totalmente diferentes das 

cidades de La Paz, localizada a 3.600m de altitude, e Natal – Brasil, localizada próxima da 

Linha do Equador. As duas cidades caracterizam-se por possuir altos fluxos de R-UV 

incidente na superfície terrestre, registrando constantemente um padrão de níveis de IUV que 

ultrapassam o limiar “11” da classificação estabelecida pela OMS desde as primeiras horas do 

dia e ao longo de todo ano. Em La Paz e Natal obtiveram-se registros de IUV que atingiram 

valores superiores a 20 e 15 respectivamente. Diante desses altos registros em La Paz, este 

estudo apoia a proposta de Zaratti (2014) sobre a modificação da classificação do IUV. Tal 

proposta preconiza que há de se considerar as condições geográficas dos países localizados na 

cordilheira dos Andes, para uma melhor definição local do índice UV.  

Em Natal, registraram-se valores de IUV em torno de 15, durante episódios isolados 

ocorridos no verão. Porém, nas outras estações, observaram-se valores que também 

ultrapassaram o limiar da classificação da OMS. Isto pode ser atribuído ao fato dos ângulos 

zenitais solares serem menores ao longo de todo ano, repercutindo em maior fluxo de R-UV, 

para localidades próximas da linha do Equador. Além disso, a camada de ozônio nessa região 

é mais fina em relação a outros lugares no planeta, devido ao seu transporte em direção aos 

polos.  

Com todas essas características atmosféricas, geográficas e climáticas, torna-se muito 

importante o monitoramento da R-UV com instrumentos que sejam capazes de proporcionar 

informação fidedigna. Nesse sentido, na década de 1990 o INPE criou a rede de 

Espectrofotômetros Brewer na América do Sul incluindo a Antártida, destacando as cidades 

de La Paz e Natal que constituem localidades onde há alterações significativas da camada de 

ozônio e consequentemente fluxos elevados de R-UV, sendo responsável pela manutenção 

dos instrumentos e capacitação dos operadores, posto que tais aparelhos requerem um amplo 

conhecimento técnico para o seu funcionamento normal  em diferentes condições ambientais 

e validação da informação para posteriores análises científicas. Assim, uma das vantagens e 

diferenciais desta pesquisa, foi a utilização de espectrofotômetros Brewer em cada localidade. 

Como dito, constituem instrumentos reconhecidos mundialmente como padrão nas medições 

de R-UV e O3 (ZAMORANO, 2003, SCI-TEC, 1995, SCI-TEC, 1999).  No entanto, no 
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decorrer da obtenção da informação de R-UV, foram detectadas falhas naturais no 

funcionamento dos Brewers nas duas cidades, especificamente na parte óptica, observou-se 

que as lâmpadas padrão encontravam-se funcionando com baixa intensidade, refletidas em 

quebras estruturais nas séries temporais das constantes R5, R6 e HG. Este fato constituiu o 

principal obstáculo para a obtenção de informação coerente para as análises.  

Assim, no intuito de contribuir com opções de operações que permitam tratar a 

informação dos Brewers, mesmo com falhas naturais. Este estudo contribui com a 

apresentação de uma metodologia detalhada sobre a validação da informação coletada, 

permitindo identificar as principais causas de inconsistência nos dados e alertando para 

cuidados na operação e manutenção dos espectrofotômetros. Assim, realizou-se uma 

descrição das considerações mais importantes a serem levadas em conta antes de qualquer 

análise de informação seguindo as normas internacionais estabelecidas pela SCI-TEC. Na 

sequência, recorreu-se a uma segunda validação da informação para corrigir tais anomalias 

por meio do modelo TUV (MADRONICH. S, 1992), obtendo informação de IUV com 

consistência científica apta para o desenvolvimento da análise dos fluxos de R-UV nessas 

localidades. 

Entre os principais resultados observou-se que no horário próximo ao meio dia, 94,6% 

e 80,1% dos registros de IUV nas cidades de La Paz e Natal respectivamente, corresponderam 

às escalas “Alto a Extremo”. As máximas de IUV foram registradas nas estações de verão e 

primavera ao meio-dia local atingindo valores de 24,9 em La Paz e 15,9 em Natal. O valor 

registrado da máxima em La Paz é muito próximo às máximas registradas em pesquisas 

desenvolvidas na mesma localidade, IUV=24,0 (ZARATTI, 2003) e 19,7 (RODRIGUEZ, 

2011). Na análise das DEM (250 e 450 Jm-2 para os fototipos II e IV respectivamente) nas 

duas cidades observou-se que foram atingidas logo nas primeiras horas após o nascer do Sol, 

destacando que nos verões estas doses são atingidas até nas duas a três primeiras horas após 

do nascer o sol. A DEA máxima nos verões de La Paz atingiu os 12.952 Jm-2 e 7.546 Jm-2 em 

Natal. Isto é, 29 e 17 vezes a mais a dose para desencadear eritema para fototipos II e IV 

correspondentes às populações dessas localidades. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) 25% dos casos de câncer registrados 

são de pele. Em 2002 foram 65.000 novos casos de não-melanoma, 3.500 casos de melanoma 

maligno e 2.000 óbitos decorrentes deste último tipo (SILVA, 2008). Segundo a Sociedade de 

Dermatologia do Rio Grande do Norte (2017), em Natal, são registrados 2.000 casos novos de 

câncer de pele a cada ano. Em La Paz as fotodermatoses representam entre 15% a 20% do 

total das consultas dermatológicas (RODRIGUEZ, 20110).  
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Nesse sentido, a falta de divulgação sobre esses altos níveis de radiação em La Paz e 

Natal pode ser considerada como um fator agravante que predispõe ao aumento na incidência 

de FTD. Segundo Wadhwani (2013), as FTD são mais prevalentes no sexo feminino nos 

Estados Unidos. Isso coincidiu com a prevalência de FTD registrada do presente estudo em 

La Paz que representaram 15% a 20% do total das doenças dermatológicas no período de 

1997 a 2012, no qual, 63,57% (+ 3.06) dos casos corresponderam ao sexo feminino. Em 

média, a taxa de incidência das FTD foi de 31 casos novos a cada 100.000 habitantes, 

destacando ao sexo feminino cuja incidência correspondeu a 14 e 11 casos de FTD a cada 

100.000 habitantes a mais em relação ao sexo masculino nos anos de 2000 e 2010, 

respectivamente onde a faixa etária correspondente aos idosos (60 anos o mais) apresentaram 

as maiores taxas de incidência de FTD.  

A interação da R-UV com as variáveis climáticas possui características muito 

particulares, dado que a R-UV constitui em um fator importante no equilíbrio do sistema 

atmosfera/superfície pela absorção, reflexão, espalhamento por aerossóis de radiação UV que 

ocorrem no topo da atmosfera terrestre e na superfície. Além disso, apesar do ozônio ser 

criado em latitudes equatoriais, este é transportado para os polos, refletindo em menor 

concentração de ozônio nesta localidade, e, consequentemente, num maior fluxo de R-UV 

(SILVA, 2008). Observou-se que em Natal, o fluxo de R-UV diminui nos períodos de maior 

precipitação, cobertura de nuvens e umidade, porém no período próximo ao meio dia, foram 

registrados valores considerados como “Extremos”.  

Em La Paz, onde as condições atmosféricas são diferentes das de Natal, os períodos 

chuvosos ocorrem entre os meses de novembro e março, correspondendo às estações de 

primavera e verão. Sendo que nesses períodos foram registrados índices UV maiores. Para 

poder entender este fenômeno, é importante mencionar que tanto a RUV-A como a RUV-B 

interagem com as nuvens, que geralmente agem como fator atenuador. Em dias com céu 

totalmente encoberto, por nebulosidade densa, a R-UV é praticamente extinta (BERGER, 

1992). No entanto, em alguns casos particulares, as nuvens podem provocar aumento no fluxo 

de radiação UV que atinge a superfície. Este fenômeno ocorre devido à morfologia de nuvens 

do tipo cumulus ou cirrus profundos presentes nos verões e primaveras dessa localidade. Isto 

pode produzir reflexões laterais incidindo significativamente a R-UV (CORRÊA et al., 2010). 

Desse modo, mesmo na ocorrência de dias com céu nublado não é possível afirmar que as 

intensidades de R-UV que atingem na superfície terrestre sejam inofensivas e incapazes de 

provocar danos na saúde humana. Desse modo, torna-se importante realizar mais pesquisas 
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que avaliem as interações entre o clima e a R-UV para poder estabelecer de forma mais clara 

os fatores agravantes e atenuadores da R-UV, principalmente na cidade de La Paz. 

Por todas essas razões, não é possível estabelecer um período de recomendação para 

exposição segura independente do horário e/ou condição climática nessas cidades. 

Ressaltando a necessidade de incorporar medidas de extra proteção desde as primeiras horas 

do dia, enfocando, principalmente, nos grupos populacionais que desenvolvem suas 

atividades laborais em ambientes abertos, tais como os comerciantes, agentes de trânsito, 

vendedores na praia, pescadores, surfistas e população turista entre outros. 

É importante destacar que é necessário considerar uma reestruturação do Sistema de 

Vigilância Epidemiológica Nacional na Bolívia e no Brasil, uma vez que existe a 

possibilidade de sub-diagnóstico das FTD, pela falta de políticas públicas que normatize a 

notificação de casos de FTD. Esta reestruturação poderia diminuir os gastos econômicos 

gerados nos tratamentos deste grupo de doenças, principalmente do câncer de pele que se 

encontra entre as dez neoplasias com maior mortalidade a nível mundial. Também se ressalta 

a necessidade de contar com informação dos registros e prontuários médicos dos hospitais em 

formato digital, posto que um obstáculo da obtenção de informação de FTD em La Paz foi 

que se encontrava em formato escrito, gerando um grande custo de tempo. Destacando que os 

hospitais não possuem bancos de dados das doenças em formato digital. Isto constitui uma 

grande limitação no desenvolvimento de pesquisas científicas com informação própria das 

localidades, consequentemente uma grande limitação no processo de educação à população 

por parte dos profissionais de saúde. Por outro lado, é importante conscientizar às empresas 

farmacêuticas fabricantes dos protetores solares, a diminuírem os custos dos seus produtos, 

dado que o uso de protetor solar constitui um fator muito importante na prevenção de 

fotodermatoses, porém, pelos elevados custos dos produtos, tornam-se de difícil acesso a toda 

a população.  

Do mesmo modo, este trabalho pretende chamar atenção das autoridades do Ministério 

de Ciência e Tecnologia do Brasil para poder dar um suporte periódico na manutenção dos 

espectrofotômetros Brewer, dado que o INPE constitui um centro de referência internacional 

no monitoramento da camada de ozônio, R-UV entre outros gases na América do Sul e por 

meio de projetos internacionais vem realizando a manutenção de toda a rede. 

O presente estudo, contudo fornece subsídios às autoridades locais para a elaboração 

de novas informações, oportunidades para reflexões e perspectivas de tomadas de decisões 

para mitigação, tais como a implementação de ações educativas sobre a exposição à R-UV 

associada com as atividades diárias dessas populações. Além disso, este estudo proporciona 
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um algoritmo para validação da informação do Brewer e um roteiro para a pré-análise dos 

dados coletados, considerando o manuseio da modelagem para correção da informação. E 

ainda, incentivar à comunidade cientifica para desenvolver pesquisas multidisciplinares que 

avaliem os parâmetros físicos, climatológicos, geográficos, socioeconômicos e atmosféricos 

como a interação de clima e a R-UV em localidades a grandes altitudes e próximas a Linha do 

Equador. Referente às características populacionais, a determinação dos fototipos de pele das 

populações de La Paz e Natal, analise da radiação ultravioleta direta e difusa, entre outros 

estudos. 
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ANEXOS E APENDICES 

Apêndice 1: Guia de procedimentos técnicos referente ao manuseio do 

Espectrofotômetro Brewer 

Os fabricantes do Espectrofotômetro Brewer desenvolveram um software exclusivo 

para operações do instrumento e manuseio da informação, opera em Fortram e apto para um 

ambiente Windows fora da instrumentação para que os dados possam ser organizados em 

arquivos ASCII ou dat (STANEK, 1995). Atualmente, o programa é utilizado pela maioria 

dos usuários da rede do Espectrofotômetro Brewer e se encontra disponível no site: 

http://www.o3soft.eu (Figura 36). Desta forma, é possível programar o instrumento para 

coleta de informação horária específica, diária, mensal ou anual, de acordo com o período 

requerido e/ou selecionado. 

 
Figura 36: Site oficial que disponibiliza os programas de análise de dados do Espectrofotômetro Brewer. 

 

Procedimentos de verificação de funcionamento do instrumento 

A verificação de que o instrumento esteja funcionando corretamente constitui o 

primeiro passo antes de realizar qualquer coleta e/ou análise da informação. Este 

procedimento se dá em três etapas, a saber: 1) Calibração do instrumento pelo fabricante. 

Para isso desde o ano de 1990 a empresa International Ozone Services Inc (IOS) cumpre a 

função de realizar as calibrações nos Brewers que operam na América do Sul, em alguns 

países da Europa e Ásia, abrangendo diversas latitudes e longitudes; 2) Calibrações internas e 

externas com lâmpadas padrão realizadas pelos operadores locais durante a coleta de dados, e 

3) Verificação da informação coletada pelos cálculos feitos pelo software em uma linguagem 

Fortran. Desse modo, é possível programar o horário da coleta, o número de observações 
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diárias, mensais ou anuais. De forma ilustrativa a Figura 37 apresenta o cronograma 

disponível no site: www.io3.ca correspondente às datas de calibrações dos Brewer em todas 

as localidades do mundo realizadas pela IOS. Neste cronograma, apresenta-se a numeração de 

cada instrumento, modelo, cidade onde está localizado e finalmente o ano que foi feita a 

calibração. 

 

 
Figura 37: Site oficial que disponibiliza informação sobre as datas de calibração da rede internacional dos 

Espectrofotômetros Brewer. 
 

Dois instrumentos de medição Brewer (números de série 110 e 056) realizaram as 

medições em La Paz nos períodos 1997 a 2004 e 2006 em diante respectivamente. Em Natal 

utilizou-se o Brewer 073 para medições desde o ano 1996 até atualidade.  A Tabela 7 

apresenta o cronograma de datas de calibração destas localidades. 

Tabela 7: Cronograma de calibrações do Brewer em La Paz – Bolívia e Natal – Brasil. 

Localização Pais Instrumento Mês/Ano Dias 
La Paz Brasil/Bolívia #110 Agosto/1997 237 – 000 
La Paz Brasil/Bolívia #110 Agosto/2001 235 – 000 
La Paz Brasil/Bolívia #1101 Junho/2004 158 – 161 
La Paz Brasil/Bolívia #0561 Dezembro/2007 341 – 344 
La Paz Brasil/Bolívia #0561 Novembro/2009 317 – 320 
Natal Brasil #073 Dezembro/1996 - 
Natal Brasil #073 Outubro/2000 - 
Natal Brasil #073 Maio/2004 148 – 151 
Natal Brasil #073 Dezembro/2007 337 – 339 
Natal Brasil #073 Dezembro/2009 333 – 336 

1 Suporte financiado pela WMO 
Fonte: www.io3.ca 

 



A p ê n d i c e  e  A n e x o s   P á g i n a  | 77 

 

Após a comparação de medições entre as lâmpadas padrão é gerado um arquivo de 

resposta catalogado como UVR ddd.yy.##. Outros arquivos, comandos e testes são realizados 

e armazenados pelo Brewer durante o funcionamento normal, estes são listados a seguir: 

 DS (Direto ao Sol), medida da coluna total de ozônio através de um feixe de 

radiação direta proveniente do Sol; 

 ZS (Céu Zênite), medida da coluna total de ozônio através da radiação solar difusa 

na atmosfera; 

 UV (290 – 315 nm), medidas da radiação ultravioleta; 

 PR, projeta o sistema para imprimir somente no arquivo R do dia; 

 OP, imprime no arquivo R as constantes do equipamento; 

 AP, imprime no arquivo R as tensões, correntes e temperaturas internas do 

equipamento; 

 HP, sincroniza os micrômetros; 

 HG, teste de calibração de O3 e SO2 com a Lâmpada Padrão SL (halógena), usado 

para cálculo das constantes ETCs do instrumento; 

 DT, teste de Tempo Morto para medida do tempo de resposta da 

fotomultiplicadora; 

 RS, teste Run/Stop, testa a operação do motor da máscara da fenda; 

 SI, zera a posição do Brewer com o sol; 

 AZ, zera a posição azimute do rastreador; 

 ZE, zera a posição do prisma zênite; 

 TI, ajusta o horário do relógio do equipamento; 

 RE, reset do programa do Brewer; 

 SR, teste para determinar o número de passos do motor, necessários para zerar o 

azimute; 

 FR, reset dos filtros; 

 W0, W1, W2, W3, W4, determinam tempos de espera em minutos: 1, 5, 10, 20 e 

30 min, respectivamente; 

 B0, desliga as lâmpadas de SL e HG; 

 B1, liga a lâmpada de HG; 

 B2, liga a lâmpada de SL; 

 UL (290 – 315 nm), QL (286,5 – 363 nm), testes de calibração de UV com as 

lâmpadas externas; 
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 QS, mede a estabilidade do kit de calibração de UV, compara os resultados das 

emissões das lâmpadas externas com o primeiro teste realizado; 

 SKC, chama a rotina pré-programada de medidas do dia. 

Avaliação da informação 

Este instrumento realiza medições da quantidade da radiação ultravioleta (R-UV); a 

concentração da coluna total de ozônio (O3); do dióxido de nitrogênio (NO2) e do dióxido de 

enxofre (SO2). Desse modo, o software do instrumento classifica todas essas informações, 

gerando arquivos específicos diferenciados por códigos para cada variável. Além disso, são 

geradas informações sobre os coeficientes e constantes de operação da informação do 

instrumento, criando-se bases de dados consistentes. Nesse sentido, no intuito de facilitar a 

manipulação da informação, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desenvolveu 

um programa executável denominado “summary” que permite obter um resumo das máximas 

diárias das principais variáveis e constantes que são medidas em um arquivo denominado 

“REP.dat”. Este executável coleta a informação dos arquivos com código “AVG”. No caso de 

La Paz, operaram dois instrumentos, REP110.dat, REP056.dat e para Natal, REP073. A 

Figura 38 apresenta a tela principal do executável “summary” para gerar o arquivo REP.dat.  

Nas ultimas versões do software do Brewer, o arquivo REP também adota o nome de 

“summary”. 

 
Figura 38: Programa executável “summary” gerador do arquivo REP.dat. 

 

Este arquivo REP.dat auxilia a uma análise rápida dos dados organizando a 

informação dos resultados das máximas diárias dos principais parâmetros e variáveis numa 

tabela, proporcionando informação sobre a qualidade dos dados, estabilidade do sistema e das 

lâmpadas de calibração (Figura 39). Por exemplo, os coeficientes R5, R6 e F1 são parâmetros 
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relacionados com a calibração das lâmpadas do instrumento, obtidos da calibração da 

Lâmpada Padrão (SL) (ZAMORANO, 2003). 

 
Figura 39: Arquivo Relatório (REP) do Brewer 056 da cidade de La Paz. 

 

Conforme as normas de tratamento da informação estabelecidas pela IOS, na 

sequência devem-se: avaliar as variáveis e coeficientes dos dados diários horários obtidos dos 

arquivos “AVGs.dat” por meio do programa executável “Brewer Test”. Este programa 

permite verificar o funcionamento da Lâmpada Padrão (SL) e outros parâmetros como HG, 

RS, DT, AP e MI, rodando um arquivo próprio para cada coeficiente. Desta forma, realizou-se 

a análise dos dados AVGs, utilizando os arquivos SLOAVG e HGOAVG para SL para a 

lâmpada padrão e para a lâmpada de mercúrio (HG) respectivamente (Figura 40). 

 

Figura 40: Programa executável Brewer Test - Standard Lamp Test. 
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Procedimentos prévios à utilização do software do Brewer 

Após a instalação do software Brewer o primeiro procedimento que o programa exige 

corresponde à escolha da constante UVRdddyy## gerada a partir dos arquivos QL e IRR no 

processo de validação. A constante contém a informação organizada em duas colunas: a 

primeira corresponde a cada comprimento de onda em unidades Ângstrom (10-10 m) e a 

segunda coluna corresponde à resposta em contagens/m/mWm2/nm (SCI-TEC, 1999) (Anexo 

2). Essa informação permite que os cálculos feitos pelo próprio programa controlem a 

variabilidade das variáveis dos registros correspondentes a R-UV, sendo que, não somente são 

coletadas variáveis de IUV e de dose eritematosa, como também outras, como irradiância 

espectral, dentre outras. No caso desta pesquisa foram calculadas as variáveis de IUV e dose 

eritematosa. De forma ilustrativa a Figura 41 apresenta as constantes UVRdddyy## 

correspondentes a cada equipamento. O mesmo procedimento foi realizado com a 

organização das constantes correspondentes ao Brewer 073 da cidade de Natal – Brasil. 

 
a 

 
b 

Figura 41: Constantes UVR dddyy## para os Brewer 110 e 056 na cidade de La Paz - Bolívia. 
 

Seguidamente, deve-se escolher a constante UVRdddyy## gerada a partir dos arquivos 

QL no processo de validação. Dentro da informação de cada constante encontra-se 

informação organizada em duas colunas a 1a refere-se a cada comprimento de onda em 

unidades de Ângstrom (10-10m), e, a 2a refere-se à resposta em contagens/m/mWm2/nm 

(SCIENTEC, 1999). Essa informação permite que os cálculos feitos pelo próprio programa 

minimizem possíveis erros na variabilidade dos registros correspondentes a R-UV. Assim, 

deve ser escolhida a constante mais próxima ao período que se pretende analisar. A Tabela 8 

apresenta as constantes UVR obtidas pelas calibrações oficiais usando um Brewer de 

referência e também obtidas pelos operadores. Também apresenta os períodos que foram 

utilizados nos cálculos de validação nas duas cidades. A escolha das constantes foi realizada 

de acordo ao período mais próximo ao período que foi analisado. 
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Tabela 8: Constantes UVR dos espectrofotômetros Brewer nas cidades de La Paz – Bolívia e Natal – Brasil. 

 
No de Brewer 

Início 
dia/ano 

 
Constante UVR 

Fim 
dia/ano 

110 01/97 UVR24097.110 365/99 
110 01/00 UVR03900.110 365/02 
110 01/03 UVR31303.110 365/03 
110 01/04 UVR16004.110 160/04 
110 161/04 UVR34804.110 365/04 
110 01/05 UVR07005.110 365/07 
056 10/06 UVR34207.056 365/12 
073 10/96 UVR35496.073 365/98 
073 01/99 UVR20199.073 365/99 
073 01/00 UVR30100.073 365/00 
073 01/01 UVR06001.073 365/03 
073 01/04 UVR15104.073 365/06 
073 01/07 UVR33907.073 365/08 
073 01/09 UVR33409.073 365/10 
073 01/11 UVR16411.073 365/12 

 

Para uma melhor organização da informação é aconselhável criar uma pasta com o 

nome “bdata” dentro da pasta “Brewer” criada pelo programa no momento da instalação na 

pasta “arquivos de programas”. Assim, foram armazenados todos os arquivos originais a 

partir da pasta “bdata. 

O seguinte procedimento corresponde a realizar o ajuste no formato de declaração do 

mês, esta deve ser M ou MM e não MMM (por exemplo, em janeiro, deve ser ‘1’, ‘01’e não 

‘JAN’). Esta operação é realizada no painel de controle no sistema operativo utilizado. Uma 

vez realizado o ajuste, pode-se iniciar o programa que apresenta uma tela inicial apresentada 

na Figura 42. 

 

Figura 42: Tela inicial do programa Brewer. 
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Descrição do menu principal 

Na parte superior da tela inicial encontra-se o menu principal que contém os comandos 

para poder realizar as operações (Figura 43). 

 

Figura 43: Menu principal do programa Brewer. 

 

Response 

Este comando direciona à constante que realiza os cálculos para a geração do arquivo 

resposta, validando os cálculos na resposta. (vide Tabela 8).  

Open file 

Este comando direciona a pasta “bdata” na qual se encontram os arquivos de leitura 

“UV” e “B”dddyy### para radiação e as outras variáveis respectivamente (Figura 44). 

 

Figura 44: Pasta de arquivo de leitura dos dados. 

 

Initialization 

O comando “initialization” corresponde à definição dos arquivos de referência própria 

para cada instrumento. Estes arquivos devem ser definidos após a instalação do programa e 

salvos no arquivo “UVBrewer.ini” como mostrado na Figura 45. Este procedimento é 

necessário para o funcionamento do programa.  

É importante lembrar que cada Brewer possui uma numeração própria, porém, toda 

coleta, análise, calibração e validação da informação feita será exclusivamente individual para 

cada instrumento. 
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Figura 45: Menu de inicialização para definição dos arquivos de referência do instrumento. 

Scan Setting 

O comando “Setup” ou “Scan Setting” refere-se à correção, caso seja necessário, de 

alguns parâmetros da faixa de R-UV, assim como o cálculo da irradiância e taxas de dose 

integradas. A configuração corrige todas as saídas (gráficos, exportação de dados, etc). As 

correções são dadas para todos os parâmetros observados na Figura 46. Todas estas 

constituem cálculos matemáticos pelo próprio software. 

 

Figura 46: Menu de correções para cálculos. 

 

Open file from data 

No menu superior e do lado esquerdo encontra-se o comando referente à data, este 

permite abrir os arquivos a partir da data que seja requerida. 

 

Para mudar o horário encontra-se o comando de “Time” 
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Export 

Este comando permite exportar a informação e o período requerido, no intuito de 

realizar uma exportação e coleta de dados organizada, coletaram-se variáveis de dose 

eritematosa, horário ângulo zenital, temperatura do instrumento e IUV (Anexo 3). A 

exportação foi realizada de forma mensal com o objetivo de evitar saturação no programa. 

Assim, foram criadas pastas de saída referentes ao Brewer 056, 110 e 073 referentes ao 

período de 1997 a 2012, como apresentado na Figura 47. 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Figura 47: Organização da exportação. 
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Apêndice 2: Fluxograma da metodologia na avaliação da informação de R-UV pelo Brewer 
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Apêndice 3: Informação complementar da coleta da informação de saúde 

na cidade de La Paz - Bolívia 

A informação disponível nos bancos de dados de vigilância epidemiológica fornece 

dados de forma globalizada e/ou agrupada, impedindo realizar a análise de qualidade como se 

pretende. Desta forma, a coleta de dados de saúde foi realizada através de prontuários 

médicos diários obtendo assim, informação com especificidade referente ao grupo de FTD.  

Na capital de La Paz – Bolívia foi selecionado o hospital “Caja Nacional de Salud 

(CNS)” por constituir centros de referência nessa capital, destacando a especialidade de 

dermatologia. Além disso, oferecem atenção médica para aproximadamente 50% da 

população paceña. Constatou-se que o hospital não contava com a informação em formato 

digital, e sim, em relatórios diários de consulta externa, escritos à mão e guardados em caixas 

de papelão em um depósito (Figura 48). A fase de coleta de informação foi desenvolvida no 

período dos anos de 2008 a 2010 e janeiro de 2013 através de registros fotográficos dos 

relatórios clínicos (Anexo 4). Obteve-se informação a partir do ano 1998 até 2012. Todo este 

processo de coleta por registros fotográficos durou seis a dez meses aproximadamente. 

Figura 48: Coleta de informação na Policlínica Central do hospital “Caja Nacional de Salud” da capital 
boliviana. 

Na sequência iniciou-se o processo de digitalização da informação. No intuito de 

evitar erros na digitalização foi estruturada uma planilha no programa SPSS Statistics 

(http://www.ibm.com/analytics/br/pt/technology/spss/) versão 17 que permite codificar de 

forma numérica todas as variáveis. Além dos diagnósticos de FTD, outras variáveis 

consideradas foram: sexo, faixa etária e ano.  

Taxa de incidência 

A Taxa de incidência (TI) constitui uma unidade de medida da intensidade de 

ocorrência de casos ou episódios novos de uma doença em uma população dinâmica dada pela 

equação embaixo (MEDRONHO, 2009).  
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Número  de  casos novos de uma doença
100000habitantes

Total da população no tempo da observação
TI    (4) 

No intuito de avaliar a incidência de casos novos de FTD na cidade de La Paz avaliou-

se a TI no período de 1998 a 2012 no qual foram registrados 12.153 novos casos de FTD 

(representado 15,4% do total das consultas dermatológicas). Além disso, foram avaliadas as 

TI das FTD entre décadas intercensitárias, por faixa etária e sexo referente aos anos 2000 e 

2010.  

Modelos Lineares Generalizados (MLG) 

O Modelo Linear Generalizado (GLM) é baseado nos modelos de regressão simples. 

Possuindo três componentes principais: (NELDER; WEDDERBURN, 1972).  

1) Componente aleatório: que constitui a variável-resposta Y que se quer modelar.  

2) Componente sistemático: constitui a combinação linear das variáveis preditoras, 

havendo p variáveis preditoras e n observações, como apresentado embaixo. 

 

)()(33)(22)(110 ....... ippiii XXXX    (5) 

 

3) Componente de ligação: Este componente (g) associa as duas primeiras 

componentes através da equação.  

 

          )(0 ijj
p
j

t
jii xXYEggXYEgg    (6) 

 

Em que: 

 Y é o vetor com as n observações; 

 μ = E[Y] = (μ1, μ2,... μn)t é o vetor de valores esperados das n observações de 

Y; 

 Xj é a i-ésima linha da matriz  

 

Equações de Estimação Generalizadas (EEG) 

Dado que o número de casos de FTD em cada ano do período estudado trata-se de uma 

variável dependente que corresponde a uma contagem de casos, esta segue uma distribuição 

de probabilidade de Poisson. Para modelar a variável intra e inter anual utilizou-se a 

metodologia de Equações de Estimação Generalizadas (EEG) proposto por Liang e Zeger 

(1986). As variáveis sexo e faixa etária foram utilizadas como variáveis independentes do 
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modelo ajustado. Este modelo baseia-se nas três componentes dos modelos lineares 

generalizados propostos por Nelder e Wedderburn (1972): 1) Aleatório: variável resposta Y 

=(Yi1, Yi2, ... Yin), de tal forma que cada ocasião t (t = 1,2,....ni), uma observação Yit esteja 

associada a um vetor, xi de variáveis explicativas ou covariáveis. Sendo que Yi representa os 

casos de FTD da i-ésima propriedade da t-ésima ocasião. Como a variável resposta refere-se a 

uma contagem, é usual, supor que Yit =FTDit ~ Poisson (μit) (LARA IR; SPYRIDES MC; 

GUERRA MG; RANGEL NA, 2012); 2) Sistemático: constitui a combinação linear das 

variáveis preditoras ou covariáveis (no presente trabalho sexo e faixa etária) e, 3) função de 

ligação: delineia a relação funcional entre o componente sistemático que no caso desta 

pesquisa corresponde ao logaritmo da média de casos de FTD (ZEGER SL, LIANG KY, 

1992; ZEGER SL, LIANG KY, 1988).  A exponencial das estimativas geradas pelo modelo 

permite estimar o Risco Relativo (RR) que corresponde à razão entre as probabilidades de 

casos de FTD entre dois níveis da variável independente. Para a construção do RR, tomou-se 

como categoria de referência o sexo masculino e a faixa etária de 0 a 4 anos. 
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Anexo 1: Relatório de calibração do Brewer pela empresa IOS 
 

Summary Report on Brewer Spectrophotometers Calibration – Brazil, Bolivia – 2004 
I. Overview and Instrument Status: 
International Ozone Services Inc. (IOS) completed the ozone and UV calibration of fiveBrazilian 
(INPE) Brewer instruments during period May 26 – June 9, 2004 at four locations.Brewers #073 in 
Natal, #081 in Cuiaba, #056 and #124 at San Jose dos Campos and #110 in Boliviawere completed. 
Traveling Brewer #017 was used as the ozone reference instrument at eachlocation. 
The weather was not perfect but usually some opportunities were available each day for 
someozone/UV comparative measurements. External UV lamp calibrations were done with IOS 
50wlamps, which are traceable to NIST standards. Sun scan tests were done to determine the 
propermicrometer position, (operating wavelengths). The internal mercury lamp and an external 
cadmiumspectral discharge lamp were used on each Brewer to measure the wavelength accuracy for 
UVscanning, ozone operating wavelengths and slit functions, (dispersion test). 
II. Summary of results and changes: 

Instrument. #073 (Natal) #081 (Cuiaba) #124 (C.P.) #056 (SJC) #110 (La Paz) 
Last SL ratios 1680 / 3225 1780 / 3220 1530 / 3180 1715 / 3430 2130 / 4010 
SL ratios final 1690 / 3210 1780 / 3220 1415 / 3030 1690 / 3390 2080 / 3935 
Change in SL +10 / -15 0 / 0 -115 / -150 -25 / -40 -50 / -75 
Comments many adj. * tracking ? Etc’s=2670/2668 repl. pc. board adj.Mirror 
Cal step 162 -> ok 296 ->ok 290 ->ok 162 -> 165 290 -> 292 
DT now/set to 20 / 26 ns 35 / 35 ns 25 / 30 ns 35 / 35 ns 40 / 40 ns 
LastETCs 2890 / 2755 2960 / 2750 2759 / 2788 2845 / 3000 3365 / 3705 
Change in ETCs -20 / -66 0 / 0 -119 / -138 -15 / -100 -60 / -85 
ETCs final 2870 / 2689 2960 / 2750 2640 / 2650 2830 / 2900 3305 / 3620 
Absn. coeff’s 0.3402 / 1.1423 0.3416 / 1.1445 0.3455 / 1.1515 0.3434 / 1.15 0.3443 / 1.1470 
ICF file to use Icf15004.073 Icf15304.081 Icf16704.124 Icf15604.056 Icf16004.110 
DCF file to use Dcf35496.073 Dcf15304.081 Dcf18496.124 Dcf15604.056 Dcf16004.110 
Uv resp. in use Uvr31300.073 Uvr23401.081 Uvr07800.124 Uvr07600.056 Uvr31300.110 
New UV resp Uvr15104.073 Uvr15404.081 Uvr15704.124 Uvr15604.056 Uvr16004.110 
New/oldratio -40% ~-16% ~ -24% -12% ~ -22% 

#073 - pmt filter cleaned, shutter motor replaced, adjust corr. lens on #073, R6 was 1410 

III. Servicing and Software Changes: 
All received the standard maintenance checks, cleaning and lubrication of micrometer drives. The 
azimuth tracker drive wheels were cleaned and tensions adjusted where necessary. The system 
leveling and tracking was improved on all except #110. The servicing completed on each instrument 
included improving cover sealing gaskets and replacement of all shock mount seals.#073 required the 
most service since it had been inoperative for many months with power supply failure plus other 
problems. The PMT UV filter was cleaned to improve sensitivity and the shuttermotor replaced. The 
most recent software control programs (V375f from IOS) was installed oneach computer and checked. 
 

 

Prepared by Ken Lamb, IOS      July 22, 2004          (BR_cal04_summary.doc)Page 1 of 1 
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Anexo 2: Arquivo “UVR034207” Brewer 056 

 
Primeira coluna:comprimento de onda em  Ângstrom. 
Segunda coluna: resposta em contagens/mW/m2/nm. 
 

2865 2506.583 

2870 2546.376 

2875 2587.641 

2880 2630.082 

2885 2673.427 

2890 2717.428 

2895 2761.854 

2900 2806.499 

2905 2851.174 

2910 2895.709 

2915 2939.953 

2920 2983.770 

2925 3027.043 

2930 3069.669 

2935 3111.557 

2940 3152.632 

2945 3192.829 

2950 3232.090 

2955 3270.371 

2960 3307.629 

2965 3343.830 

2970 3378.941 

2975 3412.933 

2980 3445.774 

2985 3477.433 

2990 3507.876 

2995 3537.061 

3000 3564.945 

3005 3591.473 

3010 3616.584 

3015 3640.208 

3020 3662.261 

3025 3682.651 

3030 3701.273 

3035 3718.009 

3040 3732.728 

3045 3745.289 

3050 3755.534 

3055 3763.298 

3060 3768.402 
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3065 3770.657 

3070 3769.868 

3075 3765.829 

3080 3758.333 

3085 3747.169 

3090 3732.124 

3095 3712.991 

3100 3689.568 

3105 3661.663 

3110 3629.097 

3115 3591.710 

3120 3549.362 

3125 3501.940 

3130 3449.359 

3135 3391.569 

3140 3328.558 

3145 3260.352 

3150 3187.025 

3155 3108.693 

3160 3025.524 

3165 2937.733 

3170 2845.585 

3175 2749.393 

3180 2649.519 

3185 2546.368 

3190 2440.387 

3195 2332.059 

3200 2221.900 

3205 2110.448 

3210 1998.260 

3215 1885.905 

3220 1773.952 

3225 1662.966 

3230 1553.498 

3235 1446.077 

3240 1341.202 

3245 1239.338 

3250 1140.906 
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Anexo 3: Planilha final de exportação correspondente ao mês de janeiro do 

ano 2011 do Brewer 056 

Data  horário zenite temperatura 
CIE 
eritema 

01.01.2011 11:02:44 77.54 16.6 3.112 

01.01.2011 11:32:26 70.85 17.2 8.375 

01.01.2011 12:02:25 64.04 18.2 24.749 

01.01.2011 12:32:24 57.18 20.6 41.762 

01.01.2011 13:02:23 50.31 22.5 42.067 

01.01.2011 13:32:22 43.41 22.8 53.488 

01.01.2011 14:02:20 36.51 23.5 53.454 

01.01.2011 14:32:19 29.64 24.1 129.647 

01.01.2011 15:02:17 22.84 26.3 84.094 

01.01.2011 15:32:14 16.23 26.3 227.044 

01.01.2011 16:02:07 10.18 28.7 215.521 

01.01.2011 16:30:45 6.56 31.9 168.361 

01.01.2011 17:02:50 9.11 32.9 219.897 

01.01.2011 17:32:32 14.87 34.5 205.118 

01.01.2011 18:02:28 21.42 35.3 145.513 

01.01.2011 18:32:25 28.19 35.3 187.460 

01.01.2011 19:02:23 35.05 37.2 116.534 

01.01.2011 19:32:22 41.94 36.6 82.090 

01.01.2011 20:02:20 48.84 35.9 74.550 

01.01.2011 20:32:20 55.73 35.6 49.686 

01.01.2011 21:02:19 62.59 34.7 26.417 

01.01.2011 21:32:17 69.41 32.9 12.684 

02.01.2011 11:03:18 77.53 16.3 3.462 

02.01.2011 11:32:58 70.84 16.9 10.744 

02.01.2011 12:02:56 64.03 18.7 26.237 

02.01.2011 12:32:54 57.18 21.2 51.355 

02.01.2011 13:02:52 50.30 23.8 78.631 

02.01.2011 13:32:50 43.41 26.0 52.975 

02.01.2011 14:02:47 36.51 28.1 150.442 

02.01.2011 14:32:44 29.64 30.7 174.996 

02.01.2011 15:02:41 22.84 32.3 220.990 

02.01.2011 15:32:34 16.22 33.2 135.113 

02.01.2011 16:02:19 10.17 34.2 254.273 

02.01.2011 16:29:53 6.54 35.0 248.845 

02.01.2011 17:03:42 9.12 35.3 259.089 

02.01.2011 17:33:11 14.88 35.9 226.213 

02.01.2011 18:03:01 21.42 36.9 222.955 

02.01.2011 18:32:56 28.19 37.5 181.181 

02.01.2011 19:02:53 35.06 37.5 140.675 



A p ê n d i c e  e  A n e x o s   P á g i n a  | 93 

 

Anexo 4: Registro de consulta externa no hospital da Bolívia 
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Anexo 5: Banco de Definições  

 

Bolha: Lesão maior que a vesícula, pode apresentar uma depressão central. Pode ser 

epidérmica ou subepidérmica. 

 

Células de Langerhans: Constituem a terceira população celular da epiderme, 

possuem forma de estrela com prolongações dendríticas, encontram-se principalmente no 

estrato espinhoso. Cumprem a função de imunovigilância. 

 

Células de Merkel: Constituem a quarta população celular da epiderme, localizadas 

no estrato germinativo, se encontram unidas aos queratinócitos assim também possuem a 

função de imunovigilância e receptores. 

 

Energia radiante: Quantidade de energia emitida, transferida ou recebida sob forma 

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

 

Espectro de ação: Descreve a eficácia relativa de uma banda espectral de uma 

radiação em relação a uma resposta biológica específica. 

 

Exposição radiante: Energia radiante total incidente numa superfície dividida pela 

área dessa superfície é medida em J/m2. 

 

Fissura: Lesão com rompimento da pele. Há solução de continuidade linear e estreita, 

apresenta bordos eritematosos. Pode ser ocasionada por bactérias ou fungos. 

 

Fluxo radiante: Potência emitida, transferida ou recebida sob forma de radiação. É 

medida em Watt (1 W = 1 Js-1). 

 

Intensidade radiante: É o fluxo radiante por unidade de área de ângulo sólido. É 

medida em W/sr. 

 

Mácula: É uma alteração da coloração da pele, sem relevo, visíveis, podendo até ser 

palpáveis. Podem ser acrômica, hipo ou hipercrômicas. 

 

Melanócitos: células que produzem a melanina, principal composto que dar a cor à 

pele, estas células estão dispersas entre os estrados germinativo e espinhoso da epiderme 

(Figura 4-1).   
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Pápula: Lesão inflamatória, elevadas, de consistência dura, superficiais, menores do 

que 5 mm. 

 

Perolas epiteliomatosas: Pequenas formações globosas de 1 a 5 mm de diâmetro, 

translúcidas, localizadas na periferia da lesão, características para o diagnóstico clínico do 

CBC. 

 

Queratinócitos: Células epiteliais da epiderme que produzem queratina, estas células 

chegam até as camadas basais da epiderme. 

 

Radiância: Fluxo radiante por unidade de área por unidade de ângulo sólido. Sua 

unidade é Wm-2sr-1. 

 

Irradiância: Enquanto a radiância é direcional a irradiância é a integral do fluxo 

radiante em ângulo sólido, ou seja, em todas as direções. Sua unidade, portanto, é Wm-2.   

 

Tumor: Formação patológica sólida da pele. 

 

Úlcera: Lesão com perda de sustância caracterizada por ser profunda. 

 

Vesícula: Lesão pequena, elevada, com secreção serosa no seu interior. 

 

 

 

 

 

 

 


