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A radiação solar, em particular a radiação UV, é essencial para muitos processos vitais, no 
entanto,  exposição à radiação UV pode ser prejudicial para a saúde humana. Apesar de ser 
a principal causa de envelhecimento prematuro da pele, lesões oculares e algumas 
formas de cancro da pele, a radiação UV-A é altamente negligenciada nos produtos de 
proteção solar UV, principalmente pela escassez de compostos com proteção UV-A 
suscetíveis de serem utilizados em formulações de protetores solares.
A presente invenção refere-se a um grupo de moléculas produzidos por bactérias que vivem 
em ambientes com exposição extrema à radiação solar para proteger seu DNA dos danos 
causados pelos raios UV, constituindo protetores solares naturais, capazes de filtrar até 90% 
da radiação UV-A e cobrindo uma ampla gama do espectro UV. Assim, a presente invenção 
permitirá transformar estes protetores naturais de UV em ingredientes de proteção 
solar altamente eficientes. Este projeto visa a proteção através de patente 
nacional e internacional, da invenção UVNatP que, por se basear em 
produtos naturais, potencialmente biodegradáveis e de baixa toxicidade, que são 
estáveis,  incolores ou têm apenas uma cor muito fraca, tornando-os compatíveis com 
formulações de filtros solares. Possuem ainda atividade antibacteriana, característica ideal 
para a sua aplicação tópica. A proteção internacional irá representar uma vantagem 
competitiva perante tecnologias concorrentes, na procura de parceiros económicos que 
possam apoiar os desenvolvimentos necessários para a colocação no mercado e para 
salvaguardar a comercialização da invenção com a concretização de contratos de 
licenciamento, estimulando a competitividade nacional.




