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Sinopse____________________________________________________________________________ 

O Trabalho refere-se aos efeitos conhecidos e comprovados cientificamente, advindos dos campos 

eletromagnéticos de radiofreqüência. Nesse sentido, são apresentados a regulamentação sobre a matéria 

da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e o “estado da arte”, em nível mundial, mais 

especificamente quanto ao tratamento dado à questão pela União Internacional de Telecomunicações – 

UIT, e pela Organização Mundial da Saúde – OMS. Assim, o presente trabalho apresenta as iniciativas, 

da Anatel, para que a prestação de serviços de telecomunicações, utilizando estações transmissoras de 

radiocomunicação, seja efetuada de forma segura e não prejudicial à população.  

Introdução_________________________________________________________________________ 

A expansão do setor de telecomunicações brasileiro na última década, mais especificamente quanto ao 

aumento da utilização das comunicações sem fio, onde os campos eletromagnéticos são o meio para as 

comunicações com radiofreqüência, instigou na sociedade e no poder público a preocupação sobre os 

efeitos desses campos à saúde, à medida que as estações transmissoras de telecomunicação começaram 

e ficar mais próximas das localidades do nosso convívio diário. 

Com vistas a garantir a qualidade da prestação dos serviços de telecomunicação, bem como a utilização 

segura por parte dos usuários desses serviços, a ANATEL emitiu o Regulamento sobre a limitação da 

exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofreqüências entre 9 kHz 

e 300 GHz, aprovado pela Resolução nº303, de 02/07/2002. Este regulamento aplica-se a todas as 

estações transmissoras de telecomunicação e tem por objetivo estabelecer limites para a exposição 

humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na referida faixa de radiofreqüências, 

associados à operação de estações transmissoras de radiocomunicação de serviços de 

telecomunicações, bem como definir métodos de avaliação e procedimentos a serem observados 

quando do licenciamento e fiscalização de estações transmissoras de radiocomunicação. 

 Ademais, a ANATEL vem participando de diversas reuniões em nível mundial, visando manter-se 

atualizada sobre o assunto e atualizar a Regulamentação da Agência sempre que se fizer necessário, 

desta forma será apresentado também o tratamento dado a questão em nível mundial consolidados nos 

trabalhos da UIT e da OMS. 
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Efeitos da Exposição a Campos Eletromagnéticos de Radiofreqüência ______________________ 

Os efeitos biológicos conhecidos são os efeitos térmicos, isto é, o aquecimento dos tecidos, resultante 

da vibração causada pelos campos em moléculas eletricamente carregadas. Estes efeitos são 

decorrentes da exposição a campos eletromagnéticos de radiofreqüências, provenientes de estações 

transmissoras de serviços de telecomunicações. 

Pesquisas científicas ainda estão em andamento, em nível mundial, no sentido de determinar a 

existência de efeitos não térmicos associados à exposição a campos eletromagnéticos de 

radiofreqüência. Entretanto, até o momento, não se chegou a nenhuma conclusão a este respeito que 

possa ser considerada no estabelecimento de limites de exposição. Tais estudos científicos têm sido 

desenvolvidos no contexto do Projeto EMF da Organização Mundial de Saúde – OMS, que foi 

estabelecido em 1996 para a pesquisa dos efeitos da exposição humana a campos eletromagnéticos em 

colaboração com agências internacionais e organizações. A OMS reconhece a Comissão Internacional 

de Proteção Contra Radiações Não Ionizantes – ICNIRP, como uma organização para o estudo de 

radiações não ionizantes respaldando oficialmente as diretrizes dessa Comissão. 

Nas diretrizes ICNIRP, estão estabelecidos “Níveis de Referência” que são limites para exposição 

ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na faixa de 

radiofreqüências entre 0 kHz e 300 GHz . Esses limites constam da publicação “Guidelines for 

Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz), 

Health Physics Vol. 74, No 4, pp 494-522, 1998”, cuja versão em Português encontra-se disponível na 

página da Anatel na Internet, no endereço http://www.anatel.gov.br .   

Ao estabelecer limites de exposição, variáveis que podem ampliar seus efeitos em indivíduos, tais 

como exposição em condições ambientais severas, sensibilidade potencialmente mais elevada em 

certos grupos da população (ex. enfermos, idosos e crianças) e diferenças na absorção de energia por 

indivíduos de diferentes tamanhos e orientação com relação ao campo, são levadas em consideração e 

incorporadas como “fatores de segurança”. 

Regulamentação da ANATEL ________________________________________________________ 

Ao tratar a matéria, a Anatel considerou que, ao mesmo tempo em que as estações transmissoras são 

essenciais para a prestação de diversos serviços de telecomunicações, é necessário que sua utilização 

não venha a trazer prejuízos à saúde da população. Neste sentido, a Anatel adotou como referência para 

avaliação da exposição humana a campos eletromagnéticos de radiofreqüências, até que fosse 

elaborada regulamentação técnica específica sobre o assunto, em dezembro de 1999, as Diretrizes 

Publicadas pelo ICNIRP. 

Desta forma, buscando dar tratamento mais específico aos níveis de campos eletromagnéticos 

constantes das diretrizes do ICNIRP, especificamente para o setor de telecomunicações Brasileiro, a 

Anatel elaborou o Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e 

Eletromagnéticos na Faixa de Radiofreqüências entre 9 kHz e 300 GHz, aprovado pela Resolução 

n
o
303, de 02 de julho de 2002, que estabelece os limites para exposição humana aos referidos campos, 

bem como os métodos de avaliação e procedimentos a serem observados quando do licenciamento de 

estações de radiocomunicação, no que diz respeito a aspectos relacionados à exposição a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na referida faixa de radiofreqüências. 

O referido regulamento aplica-se a todos que utilizem estações transmissoras de radiocomunicação que 

exponham seres humanos a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de 

radiofreqüências citada e não exime qualquer estação transmissora do atendimento aos limites de 

exposição estabelecidos. 
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Os limites constantes do Regulamento aprovado pela Resolução nº303/2002 refere-se à exposição 

ocupacional, bem como à exposição da população em geral aos CEMRF. Assim, as avaliações de 

estações transmissoras de radiocomunicação, com vistas a demonstrar o atendimento ao estabelecido 

no regulamento, devem envolver ambos os tipos de exposição. Os limites contidos no referido 

regulamento para a avaliação de estações transmissoras de telecomunicação são em termos de Campo 

Elétrico – E [V/m], Campo Magnético – H [A/m] e Densidade de Potência da Onda Plana Equivalente 
– Seq [W/m

2]. 
TABELA I 

Ocupacional 
Faixa de 

Radiofreqüências 

Intensidade de 

Campo 

E 

(V / m) 

Intensidade de 

Campo, H 

(A / m) 

Densidade de potência da 

onda plana equivalente, 

Seq   

(W / m
2
) 

9 kHz a 65 kHz 610 24,4 — 

0,065 MHz a 1 MHz 610 1,6/ f — 

1MHz a 10 MHz 610/ f 1,6/ f — 

10 MHz a 400 MHz 61 0,16 10 

400 MHz a 2000 MHz 3 f 
1/2
 0,008 f 

1/2
 f /40 

2 GHz a 300 GHz 137 0,36 50 

TABELA II 

População em Geral 
Faixa de 

Radiofreqüências 

Intensidade de 

Campo 

E 

(V / m) 

Intensidade de 

Campo, H 

(A / m) 

Densidade de potência da 

onda plana equivalente, 

Seq   

(W / m
2
) 

9 kHz a 65 kHz 87 5 — 

0,065 MHz a 1 MHz 87 0,73/ f — 

1MHz a 10 MHz 87/ f 
1/2
 0,73/ f — 

10 MHz a 400 MHz 28 0,073 2 

400 MHz a 2000 MHz 1,375 f 
1/2
 0,0037 f 

1/2
 f /200 

2 GHz a 300 GHz 61 0,16 10 

 

A Regulamentação considera, além dos níveis para a avaliação e o licenciamento de estações 

transmissoras de radiocomunicação, os níveis, em termos de Taxa de Absorção Específica – SAR 
[W/kg], quando da certificação de equipamentos terminais portáteis. 

TABELA III  

SAR 

Características de 

exposição 

Faixa de 

Radiofreqüências 

Média do 

corpo inteiro 

(W / kg) 

Localizada 

(cabeça e tronco) 

(W / kg) 

Localizada 

(membros) 

(W / kg) 

9 kHz a 100 kHz — — — 

100 kHz a 10 MHz 0,4 10 20 
Exposição 

Ocupacional 
10 MHz a 10 GHz 0,4 10 20 

9 kHz a 100 kHz — — — 

100 kHz a 10 MHz 0,08 2 4 
Exposição da 

população em geral 
10 MHz a 10 GHz 0,08 2 4 
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Para a aplicação das tabelas acima, é importante considerar que f é o valor da radiofreqüência e que os 

limites estabelecidos se referem às médias espacial e temporal das grandezas indicadas. Para 

radiofreqüências entre 100 kHz e 10 GHz, o período de tempo a ser utilizado para cálculo da média 

temporal é de 6 (seis) minutos, para radiofreqüências acima de 10 GHz, o período de tempo a ser 

utilizado para cálculo da média temporal é de 68/f 
1,05

 minutos (f em GHz) e para radiofreqüências 

abaixo de 100 kHz, o conceito de média temporal não se aplica uma vez que, para estas 

radiofreqüências, os principais efeitos da exposição a CEMRF são os estímulos neurológicos 

instantâneos. 

A avaliação da exposição, com vistas a demonstrar o atendimento aos limites para exposição 

ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na faixa de 

radiofreqüências entre 9 kHz e 300 GHz, pode ser efetuada por meio de análises teóricas, baseadas nas 

características da estação transmissora de radiocomunicação analisada, ou por meio de medições 

diretas dos CEMRF. 

A avaliação das estações transmissoras de radiocomunicação deve ser efetuada por profissional 

habilitado, o qual deverá elaborar e assinar Relatório de Conformidade para cada estação analisada. O 

Relatório de Conformidade deve ser mantido, na estação, por seu responsável, para apresentação 

sempre que requisitado pela ANATEL e conter, necessariamente, a memória de cálculo dos campos 

eletromagnéticos produzidos pelas estações, utilizando-se modelos de propagação conhecidos ou os 

métodos empregados e os resultados das medições utilizadas, para demonstrar o atendimento aos 

limites de exposição estabelecidos com indicação clara e conclusiva de que o funcionamento da 

estação, nas condições de sua avaliação, atende ao estabelecido no regulamento. 

A avaliação de estações terminais portáteis deverá ser efetuada, como já mencionado, pela verificação 

do atendimento aos limites da Taxa de Absorção Específica (SAR), estabelecidos na Tabela III. A 

avaliação deverá ser efetuada em laboratório, envolvendo a medida direta da SAR em um manequim 

que simula a cabeça ou o corpo humano e exibe as mesmas características de absorção do tecido 

humano. 

Na aplicação da Tabela III, é importante considerar que todos os valores de SAR devem ter sua média 

temporal avaliada ao longo de qualquer período de 6 (seis) minutos e no cálculo do valor médio da 

SAR localizada utiliza-se uma massa de 10 (dez) gramas de tecido contíguo. O valor máximo da SAR 

assim obtido deve ser inferior ao valor correspondente na Tabela III. 

Cabe enfatizar que o não atendimento aos limites contidos no regulamento, assim como a não 

apresentação, quando solicitado pela ANATEL, ou apresentação de Relatório de Conformidade que 

contenha erros, omissões ou incorreções que caracterizem o não atendimento ao estabelecido neste 

regulamento será considerada falta grave, passível de penalidades definidas no Art. 173 da LGT, 

aprovado pela Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997, sendo essas: 

- Advertência; 

- Multa; 

- Suspensão temporária; 

- Caducidade; 

- Declaração de inidoneidade. 

Tratamento da questão em nível internacional ___________________________________________ 

UIT – União Internacional de Telecomunicações (http://www.itu.int). 

 

O assunto é tratado no âmbito da UIT por intermédio do Grupo de Estudo 5 – SG5 (Proteção aos Efeitos do 

ambiente Eletromagnético), especificamente quanto a Questão 3/5 – Caracterização ambiental da 

radiofreqüência e os efeitos à saúde relacionados aos equipamentos móveis e aos sistemas de transmissão via 
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rádio (http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com05/sg5-q3.html) – do Grupo de Trabalho 2/5 – WP2/5 

(Emissões, Imunidade e Campos Eletromagnéticos). 

O SG5 produziu duas Recomendações que tratam da questão: 

 

K.52 – Guidance on complying with limits for human exposure to electromagnetic fields. 

e 

K.61 – Guidance to measurement and numerical prediction of electromagnetic fields for compliance with human 

exposure limits for telecommunication installations. 

 

OMS – Organização Mundial da Saúde. 

 

Com o objetivo de fornecer uma resposta à comunidade internacional quanto às preocupações sobre possíveis 

efeitos à saúde da exposição aos campos eletromagnéticos – EMF, a OMS criou o Projeto Internacional EMF 

(http://www.who.int/peh-emf/project/en/) que tem como finalidade: 

� Avaliar a literatura científica e gerar relatórios do status sobre os possíveis efeitos à saúde; 

� Identificar os pontos que necessitam de pesquisas adicionais para realizar avaliações mais precisas dos 

riscos à saúde; 

� Incentivar programas de pesquisa; 

� Incorporar os resultados ao banco de dados da OMS; 

� Facilitar o desenvolvimento de padrões internacionais aceitáveis para a exposição de EMF; 

� Fornecer a informações para gerenciar programas da proteção aos campos eletromagnéticos; e 

� Fornecer orientações às administrações, outras instituições, público geral e trabalhadores, sobre todos os 

perigos provenientes da exposição aos campos eletromagnéticos e de quaisquer medidas necessárias para 

mitigar a exposição. 

O Projeto EMF envolve diversas administrações, bem como entidades internacionais de pesquisa. Assim, estão 

sendo gerados diversos documentos, que podem ser encontrados na página da OMS na internet, para melhor 

orientar os estados membros quanto ao projeto. 

Foi gerado, e está disponível, na referida página na internet, um banco de dados, onde objetiva-se incluir as 

informações/links das regulamentações de todas administrações em nível mundial, relativas à 

questão(http://www.who.int/docstore/peh-emf/EMFStandards/who-0102/Worldmap5.htm), sendo passível a 

consulta, atualização e a inclusão das regulamentações das administrações. O Brasil incluiu a sua 

regulamentação no banco de dados da OMS em julho de 2004. 

Conclusões_________________________________________________________________________ 

A Anatel, dentro de sua esfera de competência, está tomando todas as iniciativas para que a prestação 

de serviços de telecomunicações utilizando estações de radiocomunicação seja efetuada de forma 

eficiente e ordenada, levando em consideração os interesses da população e as necessidades das 

operadoras na prestação de serviços de telecomunicações, inclusive vem acompanhando as pesquisas 

científicas que estão em andamento, em nível mundial, no sentido de analisar a existência de outros 

efeitos associados à exposição a campos eletromagnéticos de radiofreqüências e, se necessário, 

modificar o regulamento vigente. 
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