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ÓÓCCUULLOOSS EESSCCUURROOSS

A principal função dos óculos de Sol é proteger nossos olhos. Eles utilizam
lentes capazes de eliminar os problemas com luz usando camadas de colorização,
cobertura UV, entre outras. Das diversas tecnologias presentes, falaremos do filtro
polarizador. A luz natural (não polarizada), irradia em todas as direções
perpendiculares a sua direção de propagação. Por outro lado, se a luz for irradiada em
poucos planos de direção, ela é chamada de polarizada. A polarização da luz pode
ocorrer de forma artificial ou natural. Por exemplo, quando a luz atinge uma superfície
horizontal lisa (como o mar), ela é refletida com polarização horizontal, portanto as
lentes polarizadas em óculos de Sol são fixadas em um ângulo que permite apenas que
a luz verticalmente polarizada entre atenuando a luz forte.

Assim como a pele
humana requer proteção
contra a radiação na qual
estamos expostos
diariamente, nossos olhos
também necessitam de
cuidados especiais. De certa
forma todos pensam em
proteger tal área utilizando
óculos solares. Porém, será
que todos os óculos de Sol
oferecem proteção
necessária?

Quando utilizamos
óculos com lentes escuras,

nossas pupilas se dilatam o que favorece a entrada de raios Ultravioletas (UV).
Entretanto, um óculos de boa qualidade filtra esses raios, impedindo que nossos olhos
sofram danos causados pelos mesmos. Por outro lado, se esses produtos não oferecerem
proteção necessária, os riscos de danos aos olhos são bem maiores, pois com as pupilas
dilatadas o campo de entrada é bem maior, o que facilita a passagem desses raios.

Um óculos de Sol com boa qualidade deve
atender à alguns quesitos básicos, como, possuir filtro
contra os raios UV e bloquear a gama de radiação
nociva. Os riscos de deficiência visual causados pela
radiação UV são decorrentes com maior frequência no
verão, já que estamos mais expostos ao Sol durante
essa época do ano.

No caso da não proteção adequada, o risco de
doenças aos olhos aumentam, podendo afetar a retina,
o cristalino, as córneas e entre outros. Desencadeando
doenças graves responsáveis pela perca de visão.
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FFAATTOORREESS DDEE PPRROOTTEEÇÇÃÃOO DDOOSS PPRROOTTEETTOORREESS SSOOLLAARREESS (( FFPPSS )

O homem
sempre procurou
proteger sua pele
contra queimaduras
solares por meio do
uso de roupas e
acessórios, porém
devido aos problemas
ambientais, como a
redução da camada
de ozônio, e mais
tempo de exposição
aos raios solares,
principalmente nas

cidades onde há intensa reflexão dos mesmos pelos prédios, surgiu a necessidade de
criar produtos específicos para a proteção da pele, como o protetor solar.

O FPS é uma medida indicativa da eficiência do filtro solar, quanto mais alto o
valor do FPS, maior será a proteção oferecida contra raios UV-B, a radiação
responsáveis pelas queimaduras. Ele indica o tempo que a pessoa pode ficar exposta a
luz solar sem se lesionar. Por exemplo, se sua pele fica exposta ao Sol por cinco
minutos, com o uso do protetor solar fator 15, ficará 15 vezes mais protegida,
resultando 75 minutos. Já em uma pele mais escura, usando o mesmo produto, ficará
protegida por mais tempo, devido a maior quantidade de melanina presente na mesma.
O filtro solar 15 bloqueia grande parte dos raios UVB, e se usarmos FPS maior, pouco
aumentará a proteção.

O quanto o filtro
bloqueará dependerá de alguns
fatores como: o quanto a pele
absorve do produto; o tipo e
cor da pele; exercícios físicos
envolvidos; a quantidade e a
frequência em que é aplicada.
Os filtros solares são
numerados e testados por
órgãos reguladores de
medicamentos. Um dos testes
mais relevante é o da dose
mínima de eritema,
que consiste no tempo mínimo que a pele leva para ficar avermelhada ao ser exposta. O
tempo envolvido pode também ser influenciado por fatores externos como: a incidência
de ultravioleta e o horário do dia; parte do corpo que é exposta e o tipo do solo
(concreto, salinas, neve, etc.).

Em geral, filtros solares não oferecem 100% de proteção a nossa pele, o efeito da
radiação ultravioleta é cumulativo, mesmo após vários anos sem se expor ao Sol nossa
pele pode ser alterada, inclusive o câncer pode se manifestar, então todo cuidado é
pouco.
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Praia do Morro, Guarapari, ES

A todo momento estamos sendo expostos à radiação ionizante oriundas de fontes
naturais como a interação dos raios cósmicos com nossa atmosfera, rochas e nos
alimentos que são inalados e ingeridos. Para se ter uma noção, fontes naturais de
radiação são responsáveis por cerca de 87% da dose de radiação recebida pelo ser
humano.

Nas areias de algumas praias é constatado que os níveis de exposição são muito
superiores ao considerado “de fundo normal” (ver RRaaddiiaaççããoo nnaattuurraall ddee ffuunnddoo). Minerais
de terras raras como a monazita são os principais responsáveis pelos altos níveis de
radiação de fundo no Brasil.

A areia monazítica está presente em algumas praias capixabas, nesse tipo de areia
é possível encontrar tório em cerca de 10% de sua massa, tório é um elemento
radioativo muito cobiçado devido as suas utilidades. Em Guarapari, esse tipo de areia foi
descoberto em 1898, e atraiu o olhar de diversos empresários chegando ao ponto de
receber uma empresa franco-brasileira para extrair o material.

Elemento Tório

Por muito tempo o tório foi utilizado na fabricação de
luminárias a gás na Europa, mas sua aplicação mais relevante
foi no desenvolvimento de armas nucleares, no qual despertou
uma cobiça em nível internacional para sua extração. Cerca de
200 toneladas de areia foram exportadas do Brasil entre 1889 e
1951, a um preço insignificante. Alguns mineradores acabaram
milionários com o comércio de areias monazíticas, dentre eles,
o russo Boris Davidovich, fundador da empresa Mibra –
Monazita Ilmenita do Brasil.

A falta de fiscalização das atividades de extração da

areia monazítica deixava brechas para diversas ilegalidades. Foram feitas diversas
denuncias envolvendo exploração de áreas de preservação e até mesmo trabalho escravo.
Após uma batalha judicial, em 1986 foram encerradas todas as atividades de extração de
areias monazíticas em Guarapari, e a cidade passou a priorizar atrair turistas na busca
por tratamentos de doenças reumáticas.
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Segundo o físico nuclear Marcos Tadeu Orlando, na areia preta de Guarapari há a
radiação gama, nociva à saúde humana, chegando a atingir uma taxa de 2,7 microSv/h,

mmiiccrroossiieevveerrtt por hora, uma quantidade bem acima do aceitável, 0,2 microSv/h.

Praia da Areia Preta, Guarapari, ES

Embora essa taxa seja altíssima,
ela é reduzida em 100 vezes a cada
dez metros de distância da fonte, isso
torna seguro a permanência dos
turistas nesses locais, no entanto, caso
uma pessoa permaneça nesses locais
por longos períodos todos os dias, é
possível que o risco dela desenvolver
algum tipo de câncer aumente
significativamente.

DDIIFFEERREENNÇÇAA EENNTTRREE RRAADDIIOOAATTIIVVIIDDAADDEE EE RRAADDIIAAÇÇÃÃOO
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De acordo com o senso comum radioatividade e radiação tratam-se do mesmo
assunto, mas esse pensamento é errôneo. Existe sim uma ligação entre esses temas, mas
também há diferenças.

Radioatividade está ligada diretamente ao núcleo de um átomo, sendo ela a
propriedade que alguns elementos químicos têm de emitirem radiação em que pode
ocorrer de duas formas: natural ou artificial.

A forma natural está
ligada aos elementos
radioativos já presentes na
natureza como urânio e
areias monazíticas em que
possuem um indicie de
radiação elevado.

Urânio mineral

Já a forma artificial
ocorre quando há uma
transformação nuclear com
fusão (união de átomos) ou
fissão (quebra do núcleo do
átomo) nuclear, de forma a
modificar os elementos
químicos para emitirem
radiação. Essa técnica foi
muito utilizada na construção
de bombas atômicas,
evidenciadas na Segunda

Guerra Mundial após seu lançamento no Japão em
Hiroshima e Nagasaki, também em aplicações medicinais no
tratamento de doenças como o câncer (através de processo
conhecido como radioterapia) tendo em vista que os

elementos químicos são manipulados para que combatam as enfermidades, e entre muitas
outras utilidades como nos setores energéticos, aplicação nas indústrias e química.

Radiação pode ser classificada como energia em trânsito à distância, seja por meio
de pequenas partículas ou por ondas eletromagnéticas. A radiação por partículas é
caracterizada por sua carga, massa e velocidade, sendo elas denominadas em três
modalidades: alfa, beta e gama que podem ser separadas por um campo elétrico ou
magnético. Já a radiação eletromagnética é constituída por campos elétricos e magnéticos
variando no espaço e tempo. Ondas de rádio, infravermelho, TV, laser, raios-X,
microondas, raios Y, ultravioleta e visível são consideradas radiação eletromagnética.
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MMiiccrroossiieevveerrtt – Sievert, cuja sigla é Sv, é a unidade de medida utilizada para medir a
quantidade de radiação absorvida por humanos.

RRaaddiiooaattiivviiddaaddee – Desintegração espontânea do núcleo atômico de determinados elementos
com emissão de partículas ou radiação eletromagnética.

UUrrâânniioo – Elemento químico de símbolo U e de massa atômica igual a 238 u, apresenta
número atômico 92.

SSII ((SSiisstteemmaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddee UUnniiddaaddeess)) - Conjunto sistematizado e padronizado de
definições para unidades de medida, utilizado em quase todo o mundo moderno, que
visa a uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais daí decorrentes.

RRaaddiiaaççããoo nnaattuurraall ddee ffuunnddoo – Esse tipo de radiação é provocada por substâncias
radioativas presentes no ar e no solo.

RRaaddiiaaççããoo eessppoonnttâânneeaa – É emitida naturalmente, não sendo necessário que algum aparelho
ligue ou desligue para que ocorra a emissão.

FFrreeqquuêênncciiaa – Número de ocorrências de um evento (ciclos, voltas, oscilações etc.) em um
determinado intervalo de  tempo.

AAttmmoossffeerraa – Camada de gases que envolve um planeta e é retida pela sua atração
gravitacional.

PPeerrppeennddiiccuullaarreess – Retas que se interceptam formando um ângulo reto.
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