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INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos trouxeram benefícios inestimáveis para o conforto e o bem-estar do homem. 

Entretanto eles também geram ameaças, como a poluição de diferentes tipos, representada por alterações 

químicas, físicas e biológicas dos fatores ambientais, podendo trazer consequências para a saúde humana. 

A utilização de equipamentos de comunicação, particularmente de telefones celulares vem demandando 

estudos, dado número cada vez maior de usuários e o tempo cada vez maior de utilização. Alia-se a isso o fato 

de pessoas cada vez mais jovens, inclusive crianças muito pequenas, usarem os telefones celulares não só para 

comunicação, mas para jogos, etc. 

Há muita controvérsia com respeito aos riscos representados pelos telefones celulares, mas quando se 

vê observações solicitando que os aparelhos sejam desligados nos postos de gasolina e em durante o vôo de 

aeronaves e quando a televisão ou o monitor do computador começam a vibrar alguns segundos antes do 

telefone celular tocar, é preocupante. Afinal, se essas ondas causaram interferência no monitor, o que podem 

causar nas pessoas que estão ali também? 

Dentre os riscos gerados pelos avanços tecnológicos, a poluição eletromagnética decorre do uso da 

energia elétrica e de aparelhos que se utilizam de ondas eletromagnéticas, como aparelhos de celular, 

televisões, micro-ondas, etc. 

As pesquisas já têm umas denominações específicas para tais problemas: poluição eletromagnética, 

“eletrosmog” ou até “eletrostress”. 
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                                                           Figura 1 - Eletrosmog 
                                                           Fonte: www.isleep.be/en/elektrosmog 
 
Nos últimos anos vem-se assistindo um avanço rápido nas modalidades de comunicação eletrônica, com 

equipamentos cada vez mais sofisticados, de maior alcance e cobertura.  O uso de tecnologias e de expressões 

como “wi-fi”, “bluetooth”,  são cada vez mais familiares, tanto nas práticas profissionais comono comportamento 

social das pessoas.  

Dados divulgados pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) indicam que o Brasil terminou 

o mês de outubro de 2012 com 258,86 milhões de linhas ativas de telefones celulares para uma população de 

cerca de 194 milhões de habitantes.  

Ainda há muitas controvérsias a respeito dos efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde humana, 

uma vez que, segundo os estudos realizados até o momento, os campos a que somos expostos diariamente não 

possuem energia suficiente para danificar o DNA e induzir ao câncer. As pesquisas atuais ainda não 

conseguiram esclarecer completamente se exposições de longo prazo a campos de baixa intensidade podem ser 

prejudiciais à saúde (Habermann et al, 2010). 

A incerteza científica não pode ser usada como desculpa para o adiamento de medidas que defendam a 

população da exposição a tal poluição. Ainda mais quando o corpo humano não possui mecanismos para 

detectar essa ameaça. 

OBJETIVOS 

Este trabalho se concentrou em mapear áreas de risco à exposição a campos eletromagnéticos gerados 

por subestações da rede elétrica, torres de transmissão de energia elétrica e torres de telecomunicação 

localizadas na malha urbana da cidade de Presidente Prudente.  

 

 

http://www.isleep.be/en/elektrosmog
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1. CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Campos elétricos e magnéticos são modificações no espaço ao redor de um objeto energizado. A 

intensidade do campo elétrico é medida em Volts por metro (V/m), enquanto o campo magnético pode ser 

medido em Ampéres por metro (A/m), ou pelo fluxo de densidade magnético, expresso em Tesla (T). 

Quando o corpo humano é exposto campos eletromagnéticos (C.E.M.), os efeitos dessa exposição 

dependem de uma série de fatores, dentre eles a frequência e a intensidade. Campos eletromagnéticos de baixa 

frequência atravessam o corpo, enquanto que os campos de alta frequência são parcialmente absorvidos e 

penetram no corpo. (OMS, 2002:03). Os raios X e gama são exemplos de raios de alta frequência, cujas 

propriedades de penetrarem no corpo humano, são utilizadas na medicina em exames diagnósticos e em 

tratamentos com radioterapia. Uma das principais magnitudes que caracterizam um campo eletromagnético é a 

frequência e seu comprimento de onda correspondente: quanto maior é a freqüência, menor é o comprimento de 

onda. (OMS, 2002) 

De acordo com Sollitto (2005), os campos eletromagnéticos que as redes de transmissão de energia e 

os eletrodomésticos em geral produzem, são exemplo de campos de freqüência extremamente baixa (Extremaly 

Low Frequency - ELF), com freqüências de até 300 Hz. Outras tecnologias como telas de computador, produzem 

campos de freqüência intermediaria (IF), com freqüências entre 300 Hz a 10 MHz. Os sistemas de telefonia 

móvel e radiocomunicação e sistemas de radares produzem campos de alta frequência ou rádio frequência (RF), 

com frequências de 10 MHz a 300 GHz. 

Atualmente, o estilo de vida que levamos, ocasionou uma crescente demanda por energia elétrica e 

telecomunicações. 

A transmissão de energia elétrica se realiza mediante linhas elétricas de alta tensão. É utilizada uma alta 

tensão para que as perdas de energia durante o percurso da corrente elétrica se tornem insignificantes. Essas 

altas tensões se reduzem mediante subestações com transformadores para a distribuição local a residências e 

empresas. As instalações de transmissão e distribuição de eletricidade, o cabeamento e os circuitos elétricos 

domésticos geram um nível de fundo de campos elétricos e magnéticos de freqüência de rede nas residências. 

Naquelas que não estão situadas próximo de linhas de condução elétrica a intensidade desse campo de fundo 

pode ser aproximadamente de 0,2 μT. Os campos dos lugares situados diretamente abaixo das linhas de 

condução elétrica são muito mais intensos, podendo chegar a 20 μT. Dessa forma, a intensidade dos campos 

elétricos e magnéticos se reduz ao aumentar a distância das linhas elétricas (SOLLITTO, 2005). 

Segundo Dode e Leão (2004:121), a telefonia celular é um sistema de rádio-comunicação, envolvendo a 

rádio-escuta e a rádio-transmissão, entre um conjunto de antenas fixas, espalhadas pela região coberta pelo 

sistema, e os telefones móveis, comandados pelos usuários, que estejam dentro da área ocupada por uma 
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célula (área geográfica iluminada por uma estação rádio-base, dentro da qual a recepção do sinal atende às 

especificações do sistema).  

As operadoras de telecomunicações vêm implementando um sistema compartilhado, no qual várias 

antenas são instaladas em uma mesma estação. Tal medida reduz o custo para as empresas operadoras de 

telefonia fixa e de celular, porém aumenta imensamente os riscos para a saúde humana, uma vez que as 

emissões de radiações não ionizantes se acumulam em função do número de equipamentos instalados em uma 

mesma torre (PADUELI, [s.d]). 

1.1. Efeitos dos Campos Eletromagnéticos 

De acordo com Elbern [s.d.]1 os principais efeitos biológicos podem ser genericamente divididos em dois 

grupos: os efeitos térmicos e os não térmicos. Os efeitos térmicos são aqueles que causam aumento da 

temperatura dos tecidos. Os efeitos não térmicos são efeitos bioquímicos ou eletrofísicos causados por campos 

magnéticos induzidos.  

 Exposição a campos eletromagnéticos (C.E.M.) de alta frequência causa o aquecimento do corpo.  

Entretanto, os níveis de C.E.M. de alta frequência a que as pessoas são submetidas em um ambiente normal 

não são suficientes para causar um aumento de temperatura significativo (OMS, 2002). 

Uma outra grandeza medida quando se estudam os campos eletromagnéticos é a Taxa de Absorção 

Específica, ou em inglês Specific Absorption Rate (SAR). Essa grandeza representa a taxa de potência 

absorvida por unidade de massa e é dada geralmente em W/Kg. Observa-se que a SAR é diretamente 

proporcional ao aumento local de temperatura, ou seja, quanto maior a taxa de absorção específica, maior o 

aumento de temperatura. (ELBERN, [s.d.]) 

Quando se trata de um agente físico ou químico, os efeitos sobre a saúde dependem em grande parte 

da dosagem à qual o organismo é exposto. No caso dos campos eletromagnéticos, a dosagem tem relação com 

a intensidade e o tempo de exposição. Como a exposição a campos eletromagnéticos é complexa, devido à 

multiplicidade de fontes, a avaliação desses efeitos é um dos aspectos mais controversos que os pesquisadores 

encontram (GARCÍA, 2005). 

Segundo Anselmo et al (2005), os campos eletromagnéticos de baixa freqüência são capazes de 

produzir vários efeitos adversos nos seres humanos, como por exemplo: câncer, distúrbios na reprodução, 

doenças neurodegenerativas, efeitos psiquiátricos e psicológicos, alterações citogenéticas, alterações no sistema 

nervoso, cardiovascular, neuroendócrino e imunológico, distúrbios no crescimento e desenvolvimento, e 

                                                 
1 Retirado de <http://www.prorad.com.br/downloads/rni.pdf >, acessado em 26/11/2010 
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alterações nos parâmetros hematológicos e bioquímicos. Entretanto, esses efeitos ainda não são endossados 

pela OMS, uma vez que os resultados das pesquisas são inconclusivos. 

  Segundo estudos de Habermann et. al, (2010), o nível de 0,3 μT é apontado pela  literatura científica 

como de risco estatisticamente significante de leucemia infantil. 

Os campos eletromagnéticos de baixa frequência são considerados pela OMS, de acordo com a 

classificação do IARC (International Agency for Research on Cancer), como possivelmente carcinogênicos, 

baseados em estudos de leucemia infantil. Ou seja, existe uma evidência limitada de que esses campos causem 

câncer. 

Os estudos com os campos eletromagnéticos de alta frequência também não foram conclusivos quanto a 

efeitos à saúde. Porém, como este tipo de radiação relaciona-se com efeitos térmicos, alguns cientistas atribuem 

uma correlação entre campos eletromagnéticos de alta frequência com a catarata. A catarata é a opacidade da 

lente dos olhos e que, geralmente, é irreversível. A lente é um complexo de epitélio, cujo principal constituinte é o 

cristalino, proteína similar à albumina (clara de ovos). Da mesma forma que a albumina fica opaca e leitosa 

quando o ovo é aquecido, o aquecimento no cristalino provoca a catarata (ELBERN, [s.d.]). 

Alguns cientistas têm relatado efeitos relacionados ao uso de telefones móveis, incluindo mudanças na 

atividade cerebral, nos tempos de reação, e nos padrões de sono (OMS, 2002:07). 

Apesar da existência de uma série de questões não respondidas sobre seus efeitos, sabe-se que a Terra 

nunca antes esteve tão perturbada por campos eletromagnéticos. Algumas interferências nos sistemas 

biológicos de animais e vegetais, bem como efeitos desencadeados a partir da exposição, são conhecidos 

mesmo sem um completo entendimento do mecanismo envolvido. (GIA, 2001) 

1.2. Medidas de Controle Sobre Campos Eletromagnéticos no Mundo 

O objetivo maior dos estudos tem sido o de estabelecer as diretrizes para limitar a exposição aos C.E.M., 

de forma a proteger a população contra efeitos adversos à saúde. Desse modo, as diretrizes apresentadas 

referem-se às exposições de caráter ocupacional e público. 

Diretrizes referentes à alta freqüência e aos C.E.M. de 50/60 Hz, foram emitidas pela IRPA/ICNIRP em 

1988 e 1990, respectivamente, mas foram substituídas pelas atuais, que abrangem a totalidade da faixa de 

C.E.M. variáveis no tempo (até 300 GHz). (SOLLITTO, 2005). 

Essas diretrizes são baseadas em efeitos na saúde de caráter imediato, em curto prazo, tais como 

estimulação dos nervos periféricos e músculos, choques e queimaduras causadas por tocar em objetos 

condutores e elevação de temperatura nos tecidos, resultante da absorção de energia durante exposição aos 
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C.E.M. . No caso dos efeitos potenciais da exposição em longo prazo (exposição persistente e prolongada por 

anos), tais como aumento de risco de câncer, a Comissão Internacional de Proteção contra as Radiações Não-

Ionizantes - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), criada em 1992, concluiu 

que os dados disponíveis são insuficientes para prover uma base para fixar restrições à exposição. (SOLLITTO, 

2005). 

1.3. Medidas de Controle Sobre Campos Eletromagnéticos no Brasil 

Em sua elaboração, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6938/81) incluiu a energia como 

uma forma de poluição e em seu Art 3º, item III, define:   

        III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:  

        a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

        b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

        c) afetem desfavoravelmente a biota;  

        d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

        e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;  

 

A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que é o órgão brasileiro responsável pelas 

telecomunicações, publicou a Resolução nº 303 de 2 de julho de 2002, que traz em seu anexo os valores para 

exposição ocupacional e populacional a campos elétricos e magnéticos. Os limites estabelecidos pela ANATEL 

são iguais aos adotados pela ICNIRP, diferindo apenas na divisão das faixas de frequências. A Agência 

considera apenas as frequências mais altas, partindo de 9 kHz, enquanto a ICNIRP abrange uma faixa de 1 Hz 

até 300 GHz, ou seja, o Brasil define o início da faixa de controle a partir de 9000 Hz. A Resolução no  303 define 

em seu Art. 3º - item XX: Exposição pela população em geral ou exposição não controlada: situação em que a 

população em geral possa ser exposta a CERMF (Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos, na faixa de 

radiofrequência entre 9 kHz e 300 GHz) ou situação em que pessoas possam ser expostas em consequência de 

seu trabalho, porém sem estarem cientes da exposição ou sem possibilidade de adotar medidas preventivas.  

 Em 5 de maio de 2009 foi sancionada a Lei Federal nº 11.934, que dispõe sobre limites à exposição 

humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações 

transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de 

frequências até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando a garantir a proteção da saúde e do meio ambiente. 

Art. 1o  Esta Lei estabelece limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais 

de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz (trezentos gigahertz), 

visando a garantir a proteção da saúde e do meio ambiente.   
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Parágrafo único.  Estão sujeitos às obrigações estabelecidas por esta Lei as prestadoras de serviço que se 

utilizarem de estações transmissoras de radiocomunicação, os fornecedores de terminais de usuário 

comercializados no País e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de energia elétrica.  

Art. 2o  Os limites estabelecidos nesta Lei referem-se à exposição:  

I - da população em geral aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; e  

II - de trabalhadores aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos em razão de seu trabalho.   

Art. 3o  Para os fins desta Lei, são adotadas as seguintes definições:  

I - área crítica: área localizada até 50 (cinqüenta) metros de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos;   

 

A ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica através de sua Resolução 398 de 23 de março de 2010 

define em seu Art. 3º. Conforme estabelecido pela ICNIRP e recomendado pela OMS, os Níveis de Referência 

para exposição do público em geral e da população ocupacional a campos elétricos e magnéticos na frequência 

de 60 Hz são apresentados no Quadro 1 a seguir: 

 Campo Elétrico (kV/m) Campo Magnético (µT) 

Público em Geral 4,17 83,33 

População Ocupacional 8,33 416,67 

Quadro 1 – Níveis de Referência para Exposição 

A frequência da rede elétrica de 60 Hz é usada em países como Brasil e Estados Unidos. Na Europa e em 

alguns países da América do Sul, a frequência é de 50 Hz.  

2. RISCO E RISCO AMBIENTAL 

Existem várias definições de risco e de risco ambiental. Serão apresentadas aqui as definições utilizadas 

pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e pelo Ministério das Cidades  

De acordo com a CETESB o risco tratado dentro da visão ambiental é definido como a 

combinação entre a freqüência de ocorrência de um acidente e a sua conseqüência.  Apresenta 

ainda o seguinte esclarecimento “Uma das abordagens de risco bastante disseminada na área 

ambiental está associada com a manipulação de substâncias químicas consideradas altamente 

perigosas, presentes na atividade industrial, de armazenagem e nas diversas formas de 

transporte, com predominância para o transporte por dutos.” 

http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/emergencias-quimicas/10-conceito-de-risco 

 O Ministério das Cidades define risco e apresenta as seguintes definições e classificações de risco:  

- Risco: Possibilidade de danos causados por eventos físicos, fenômenos da natureza ou atividade humana, que 

podem resultar em perdas de vidas ou ferimentos, danos à propriedade, rupturas sociais e econômicas ou 

degradação ambiental.  
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- Riscos Naturais: Processos ou fenômenos naturais que ocorrem na biosfera e podem resultar em danos.  

Podem ser classificados de acordo com sua origem em: geológicos, hidrometeorológicos ou biológicos. 

 
- Riscos Tecnológicos: Perigo associado a acidentes tecnológicos ou industriais, falhas estruturais ou humanas 

que possam causar perdas de vidas, ferimentos, danos à propriedade, ruptura social ou econômica, ou danos 

ambientais, quase sempre associados a riscos antropogênicos. Exemplos: poluição industrial, emissão nuclear e 

radioatividade, lixos tóxicos, ruptura de barragens, acidentes de transportes ou acidentes tecnológicos 

(explosões, incêndios, derramamentos) 

 
De acordo com LYRA (1997:49) apud FORTUNATO e FORTUNATO (2011, p.13) “risco ambiental é a 

possibilidade da ocorrência de dano ao meio ambiente” que, segundo Lyra (1997, p. 49), pode ser entendido 

como “toda e qualquer forma de degradação que afete o equilíbrio do meio ambiente”. A caracterização do 

desequilíbrio ambiental, prossegue o autor, não necessita de um padrão pré-estabelecido para ser reconhecida, 

porém, deve ser suficiente para “causar mal-estar à comunidade”. 

 

3. O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

Presidente Prudente está localizado no sudoeste do Estado de São Paulo (Brasil) a aproximadamente 

570 km da capital. Possui uma área de 554 km² . A população é de cerca de 210 mil habitantes. As principais 

atividades econômicas são o comércio e serviços e as atividades ligadas à pecuária. O setor terciário (comércio 

e serviços) é a maior fonte de geração de emprego, seguido do setor secundário (indústria) e uma pequena parte 

pelo setor primário (agropecuária). 

Em relação a campos eletromagnéticos não há até a presente data uma legislação específica sobre 

campos eletromagnéticos em Presidente Prudente. Há apenas uma classificação na Lei complementar nº 153 de 

2008, a qual dispõe sobre a Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo da Área Urbana de Presidente 

Prudente. Na referida Lei, subestações de eletricidade e torres de telecomunicações estão enquadradas na 

classe de comércio e serviço específico, os quais, devido à sua singularidade, requerem análises caso a caso 

para serem instaladas. 

4. METODOLOGIA 

 Foi feito, através de trabalho de campo, o levantamento de todas as torres e dos locais (topos de 

prédios) onde estão instaladas antenas de radiotelecomunicação, das linhas de alta tensão e das subestações 

de distribuição de energia elétrica.  Foram anotados os endereços que, posteriormente, foram lançados em um 

mapa georreferenciado da área urbana de Presidente Prudente.  
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 Em cada ponto considerado como fonte de campos eletromagnéticos, foi feita a medição através de um 

Medidor de Campos Eletromagnéticos modelo DRE da marca Instrutherm. As medidas foram feitas, sempre que 

possível, no entorno de cada fonte, privilegiando-se a direção para onde a(s) antena(s) estavam apontadas. Nas 

linhas de alta tensão e na subestação, as medidas foram realizadas embaixo da linha e próximo da cerca de 

isolamento, respectivamente. Tomou-se o cuidado de que o operador do equipamento mantivesse o braço 

esticado, de modo a evitar a influência do seu corpo nas medições. Evitou-se também que árvores pudessem 

servir de obstáculo. Não foi possível realizar medições nos topos dos prédios, pois a entrada não foi autorizada. 

Foi feito o registro fotográfico de fonte e do seu entorno de modo a se ilustrar a presença e a proximidade de 

casas, escolas, etc.  

De posse de tais dados, utilizou-se o software MapInfo para localizar/espacializar as fontes de campos 

eletromagnéticos na área urbana. Utilizou-se as imagens do Google Earth para delimitar a área crítica de 

exposição e para ilustrar o uso do solo no entorno de cada fonte. A partir de cada uma traçou-se um círculo com 

raio de 50 metros para demonstrar as áreas consideradas como críticas à exposição a CEM, conforme a Lei 

Federal nº 11.934/2009.  A Figura 2 a seguir ilustra uma ERB (Estações Rádio-Base), como sua área de risco.  

 

                                        Figura 2 – ERB com área de risco 
 

RESULTADOS 

 
Foram levantadas 49 ERBs (torres), com um número de antenas que variou de 3 a 30. Definiu-se a área 

de 50 metros a partir de cada uma e verificou-se qual o uso do solo. Havia em Presidente Prudente em 

novembro de 2012 um total de 382 antenas e 277 residências localizadas dentro da área considerada crítica. 

Considerando uma média de 4 moradores por residência, pode-se apontar para cerca de 1108 pessoas expostas 
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aos C.E.M. . Não se considerou os apartamentos localizados no andar imediatamente inferior ao topo dos 

prédios, onde estão localizadas as antenas, por causa da dificuldade de quantificação.  

É importante salientar que há uma escola de educação infantil localizada a menos de 25 metros do 

suporte onde estão instaladas 19 antenas. Trata-se de uma situação mais grave, considerando que são crianças 

de até 6 anos que já estão expostas aos C.E.M. diariamente, uma vez que passam pelo menos 4 horas por dia 

na escola.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos não devem ser ignorados, uma vez que existem diversas residências em áreas de 

risco ambiental e foram diagnosticadas áreas críticas. 

De acordo com o princípio da precaução, como existem vários indícios de que a exposição a campos 

magnéticos pode ter conseqüências à saúde, a população não pode de forma alguma, arcar com o ônus de uma 

exposição desnecessária e decorrente de uma falta de planejamento e de medidas mais efetivas por parte do 

poder público.  

Algumas medidas podem ser tomadas pelas autoridades, como: 

- A requisição de um estudo prévio para a instalação de ERB, bem como de linhas aéreas de alta tensão, sendo 

estas instaladas apenas com consentimento da população afetada pelo empreendimento. 

- Redução da potência de transmissão das ERB ao limite mais baixo que a técnica permitir, até que sejam 

apresentados resultados concretos sobre os efeitos dos C.E.M. sobre a saúde. 

- Informação da população já alocada em áreas de risco sobre os possíveis malefícios causados para a 

exposição a C.E.M. e apoio aos que quiserem sair das áreas de risco. Cabe destacar aqui que existem empresas 

que estão “camuflando/disfarçando” suas antenas como diferentes tipos de árvores, para que não sejam 

percebidas pela população. Tal situação agrava mais o risco à população, uma vez que nem há conhecimento 

sobre a exposição aos C.E.M. . 

Através dos resultados obtidos, foram localizadas áreas que merecem atenção especial, pois dadas as 

evidências já existentes dos efeitos da exposição aos C.E.M. sobre a saúde, deve-se seguir o princípio da 

precaução. 
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