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SUMÁRIO 

 A luz que percebemos tem um comprimento de onda de 400 – 700 nm1. 

No final da onda situa-se a luz infravermelha (IR), e no final da onda curta, a luz 

ultra violeta (UV) conforme figura 11. 

Figura 1 - Espectro de luz vísivel e as faixas  de onda de luzes. 

 
Fonte: Laboratório de Ensino de  Óptica do Instituto de Física UNICAMP disponível em: 

https://sites.ifi.unicamp.br/laboptica/luz-ultra-violeta/ Acesso:14 mai 2019  

 
1 Nanômetro (nm) é uma unidade de medida do sistema métrico que corresponde a 1x10-9metro ou 
0.000.0000.001milionésimo de milimitro. Trata-se de uma unidade frequentemente utilizada 
para medição de comprimentos de onda: da luz visível (400 nm a 700 nm), da radiação ultravioleta, 
da radiação infravermelha, da radiação gama e outras. 
 



 Os comprimentos da onda de luz têm impacto quando aplicado a tecidos 

vivos levando a efeitos fisiológicos ao humano classificados em A, B e C como 

descritos no quadro 12.  

Quadro 1- Impacto à saúde segundo comprimento de ondas no A, B e C 

 

Banda Comprimento 
de onda 

Perigo 
visual 

primário 

Outros 
perigos 
visuais 

Outros 
perigos 

UV-A 315-400nm cataratas 
da lente 

  câncer de 
pele, 
queimaduras 
na retina 

UV-B 280-315nm lesões na 
córnea 

cataratas da 
lente, 
fotoceratite 

eritema, 
câncer de 
pele 

UV-C 100-280nm lesões na 
córnea 

fotoceratite eritema, 
câncer de 
pele 

Fonte: Ultraviolet Light Safety Guidelines. Univerty of Rochester. Disponível em: 
https://www.safety.rochester.edu/ih/uvlight.html acesso em 14 mai 2019  

 

  A luz negra emite uma radiação ultravioleta de pequena intensidade 

próxima do violeta (figura1). A radiação fraca dessas lampadas não é 

prejudicial saúde, mas se utilizar lampadas transparentes ultravioleta a 

radiação é maior e é necessário uso de dispositivo de segurança 

principalmente para proteção ocular. 

 A lanterna de luz negra é um dispositivo utilizado para intervenção de 

captura de escorpiões e tem demonstrado efetividade,  já que o animal tem 

hábito noturno e sua visualização é facilitada pelo acúmulo de beta-carbolina 

no seu dorso, tornando-o  fluorescente com a incidência dessa luz. Em estudo 

comparativo entre lanterna tradicional e de luz ultravioleta com lampadas de 

47watts e 100volts com extensão de cabos elétricos de 400 metros,  identificou 

aumento significativo de capturas de escorpiões indicando que esse dispositivo 

é significativo para o processo de manejo3. 



 

 

 O Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH)2, 

norte americano, recomenda que o tempo de exposição a uma 

intensidade de 100 microwatts por centímetro quadrado em comprimento 

de onda de 254 nm não deve exceder 1 minuto. Quando a média é de um 

dia de trabalho de oito horas, esse valor é de 0,2 microwatts por 

centímetro quadrado.  

 A Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais não tem nenhum 

documento que norteia o trabalho com luz ultravioleta3 porém a  

Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais 

(ACGIH) emitiu valores limite (TLVs) para exposição ocupacional a 

UV. Estes TLVs referem-se à radiação ultravioleta na região espectral 

entre 180 e 400 nm e representam condições que quase todos os 

trabalhadores podem ser repetidamente expostos sem efeitos adversos 

para a saúde. 

 Segundo o guideline sobre o uso de luz ultravioleta durante o trabalho 

da Univerty of Rochester,  o uso da luz negra (320-400 nm) não 

representa um perigo. 

 Objetivo:  

Utilizar com segurança a luz negra para captura de escorpiões.   

     Responsabilidades:  

3.1 SUCEN 

 
2 https://www.cdc.gov/nceh/radiation/ultraviolet.htm 
3 https://www.abho.org.br/?s=ultravioleta 



3.1.1 A Sucen tem a responsabilidade de orientar técnicos municipais que 

fazem uso de lanterna de luz negra para captura de escorpiões.  

4 Aplicação:  

Será aplicado para nortear o uso de equipamento de segurança em caso da 

utilização de luz negra para captura de escorpiões. 

5 Descrição do procedimento: 

AÇÃO EXECUTOR 

5.1 Os técnicos que executarão o trabalho de captura de 

escorpiões em campo e utilizarem a lanterna de luz negra 

deverão: 

5.1.1  utilizar equipamento de proteção para os olhos quando 

utilizar lanternas com lampadas de vidro transparentes  

 

Imagens google 

5.1.2 Para lanternas de pilhas com ondas de 320 – 400 nm 

(verificar na ficha técnica do produto) não é necessário a 

utilização de nenhum equipamento de proteção para a luz 

ultravioleta. 

Técnico 

municipal e 

Gestor 

Municipal 

responsavél 

pelo serviço 

técnico de 

captura de 

escorpião 



 

Imagens google 

 

5.2 Se utilizar lanterna de lampada de vidro ou com ondas fora 

do intervalo de 320-400nm para captura de escorpiões utilizar, 

também, óculos para filtro de radiação ultravioleta durante o 

trabalho. 

 

 

 



6 RISCOS  
Não se deve incidir a luz negra na direção dos seus olhos e de qualquer outra o 

pessoa ao seu redor. 

Nunca direcionar o feixe de luz para qualquer parte de seu corpo. 

Caso tenha feito mal uso do equipamento e sinta ardor na pele ou olho onde 

houve uma exposição prolongada da luz ultravioleta procurar auxílio médico. 

 

7 OBSERVAÇÃO 

A utilização de luz ultra violeta adaptada para lanterna de celular, colocando 

filtro azul não tem fucionalidade para escorpião conforme foto a seguir. 
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