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RESUMO: A caracterização do índice UV de uma região é imprescindível para a 

recomendação do uso correto de protetores solares. Assim, este trabalho objetivou 

caracterizar o índice de radiação UV no Noroeste Paulista e indicar fatores de 

proteção adequados para o uso de protetores solares. Para isto foram realizadas 

analises temporais e espaciais de dados de índice UV no Noroeste Paulista. De 

acordo com os resultados, os índices de radiação UV variaram de moderados a 

extremos, sendo este último na maior parte do ano, permitindo a recomendação de 

fatores de proteção adequados para cada situação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A radiação ultravioleta (raio UV) é a faixa do espectro eletromagnético que 

compreende os comprimentos de onda de 100 a 400 µm, podendo se dividir em 

UVA (320 a 400 µm), UVB (280 a 320 µm) e UVC (100 a 280 µm), sendo os dois 

primeiros os maiores responsáveis por câncer de pele (INPE, 2013a). 

O Noroeste Paulista é caracterizado por apresentar grande parte de sua 

economia voltada para a produção agrícola onde a maior parte dos trabalhadores 

ficam expostos por longos períodos a radiação UV. Justamente por isso é uma 

região que merece atenção especial no uso de protetores solares. Existem 

diferentes formas de proteger a pele contra a radiação UV (camisa, calça, chapéu, 

etc). Entretanto, nem sempre as vestimentas conseguem cobrir todas as partes do 

corpo, sendo neste caso, imprescindível o uso de protetores solares. 

A recomendação correta do protetor solar depende do conhecimento da 

intensidade da radiação solar e da suscetibilidade da pele ao eritema. A intensidade 

da radiação UV pode ser definida pelo índice de radiação UV (INPE, 2013b) 

enquanto a suscetibilidade da pele ao eritema varia de acordo com o tipo de pele 

(Vanicek et al., 2000). 

Neste contexto, este trabalho objetivou caracterizar o índice de radiação UV 

no Noroeste Paulista e indicar fatores de proteção adequados para o uso de 

protetores solares. 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

Os dados do índice de radiação UV foram obtidos do banco de dados do 

Sistema de Informações Ambientais - SISAM (Ministério da Saúde, 2014). A base de 

dados constituiu-se nos índices máximo de UV de 19 municípios distribuídos ao 

longo do Noroeste Paulista, do período de 2010 a 2013 (Figura 1). 
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1 Bilac
2 Cajobi
3 Fernandópolis
4 Guaimbê
5 Guaraci
6 Itapura
7 Jales
8 Macaubal
9 Neves Paulista
10 Nova Independência
11 Novo Horizonte
12 Palestina
13 Penápolis
14 Santa Adélia
15 Santa Fé do Sul
16 Santo Antônio do Aracanguá
17 São José do Rio Preto
18 Valparaíso
19 Votuporanga

 

Figura 1. Detalhe dos municípios do Noroeste Paulista utilizados como base para as 

análises temporais e espaciais. 

 

Após a caracterização do índice UV, realizou-se a indicação correta do fator 

de proteção solar, seguindo as recomendações de Vanicek et al. (2000) conforme as 

Tabelas 1 e 2. 

 
Tabela 1. Fator de proteção solar recomentado em função do índice de UV e tipos 
de pele. 

Índice UV Tipos de pele 
Valor inteiro Correção para decimal I II III IV 

1 a 3 0 a 3,5 15 12 9 6 
4 a 6 3,5 a 6,5 30 25 15 12 
7 a 9 6,5 a 9,5 50 40 30 20 
> 10 > 9,5 60 50 40 30 

 
 
 
 
 
 



 

Tabela 2. Tipos de pele e respectivas características dos indivíduos. 

Tipo de Pele Bronzeia Queima Cabelo Olhos 
I Nunca Sempre Ruivo Azuis 
II As vezes As vezes Louro Azuis/verdes 
III Sempre Raramente Castanho Cinza/castanho 
IV Sempre Raramente Preto Castanho 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
 Para a caracterização do índice UV os dados foram tabulados e analisados 

quanto a sua variabilidade temporal (no decorrer do ano) e espacial (entre os 

municípios). 

A análise temporal foi realizada pelo cálculo das médias de todos os 

municípios para cada mês, sendo a diferenciação estatística entre as médias obtidas 

pelo critério de Gravetter e Wallnau (1995), quando não há sobreposição dos limites 

superior e inferior dos erros padrão das médias. A análise espacial foi realizada por 

meio de interpolação linear por Krigagem, utilizando as médias mensais dos 19 

municípios considerados na análise. A análise temporal foi realizada com o auxílio 

do software Microsoft Excel e a análise espacial por Krigagem no software ArcGIS. 

 
RESULTADOS 

 
Os índices máximos de UV na região Noroeste variaram, em média, de 

5,12±0,03 no mês de junho até um máximo de 13,53±0,01 no mês de janeiro (Figura 

2). 
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Figura 2. Variabilidade temporal da média máxima histórica do índice de UV dos 
municípios do Noroeste Paulista (a) e fatores de proteção solar recomendados em 
função do tipo de pele para a região (b). 



 

 

 Pode-se observar que na metade do ano, nos meses de janeiro a março e de 

outubro a dezembro, os valores médios de índice máximo de UV são extremos. Nos 

demais meses são muito altos (abril e setembro), altos (maio, julho e agosto) e 

moderado (somente em junho). 

De acordo com os valores de índices máximos de UV, recomendam-se 

fatores de proteção de 60, 50, 40 e 30, respectivamente, para os tipos de pele I, II, III 

e IV, nos meses janeiro a março e de setembro a dezembro. Em abril e agosto os 

fatores de proteção recomendados são de 50, 40, 30 e 20, respectivamente, para os 

tipos de pele I, II, III e IV. E, finalmente, entre os meses de maio a julho 

recomendam-se fatores de proteção solar de 30, 25, 15 e 12 para os tipos de pele I, 

II, III e IV, respectivamente. 

Com relação a variabilidade espacial, no mês de máximo índice de radiação 

UV, em janeiro, a maior e menor média foi observada na região dos municípios de 

Guaraci (índice máximo de UV de 13,6) e Nova Independência (índice máximo de 

UV de 13,4), respectivamente (Figura 3a).  
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Figura 3. Variabilidade espacial do índice de UV nos meses de janeiro (a) e junho 

(b). 

 

No mês de mínimo índice de radiação UV, em junho, os municípios de maior 

e menor média foram, respectivamente, Jales (com índice máximo de UV de 6,6) e 

Guaimbê (com índice máximo de UV de 6,1) (Figura 3b). 

Nota-se que embora a variação observada dentro da Região Noroeste seja 

pequena, observou-se uma tendência de aumento de Sudoeste para Nordeste no 



 

período de maiores índices UV (janeiro) e de Sul para Norte nos períodos de 

menores índices UV (junho). 

As pequenas variações observadas dentro da região Noroeste Paulista não 

foram suficientes para indicações de diferentes fatores de proteção de um município 

para outro. Assim, pode-se seguir as mesmas recomendações definidas com a 

variação mensal para toda a região Noroeste Paulista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A região Noroeste Paulista apresenta índices de radiação UV com valores 

variando de Moderado no mês de junho, a Extremo nos meses de janeiro a março e 

outubro a dezembro. 

Os fatores de proteção recomendados nos meses de maior intensidade de 

radiação UV são 60, 50, 40 e 30, respectivamente, para os tipos de pele I, II, III e IV, 

nos meses janeiro a março e de setembro a dezembro. No de menor intensidade de 

radiação UV, entre os meses de maio a julho, recomendam-se fatores de proteção 

solar de 30, 25, 15 e 12 para os tipos de pele I, II, III e IV, respectivamente. 

As pequenas variações observadas dentro da região Noroeste Paulista não 

foram suficientes para indicações de diferentes fatores de proteção de um município 

para outro. Assim, pode-se seguir as mesmas recomendações definidas com a 

variação mensal para toda a região Noroeste Paulista. 
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