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RESUMO 

 

 

PADUELI, Margarete Ponce. AS ESTAÇÕES RÁDIO BASE NA CIDADE DE SÃO 

PAULO: uma abordagem sobre os riscos e uma contribuição para os sistemas de 

gerenciamento, 2012. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Ambiental (PROCAM) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  

 

 

 

O desenvolvimento da tecnologia de telecomunicação móvel ensejou a implantação massiva 

de ERBs (Estações rádio base) para o atendimento da crescente demanda ocorrida na última 

década. As ERBs, por sua vez, constituem fontes emissoras de radiação não ionizante. Os 

estudos científicos concluídos nos últimos anos indicam que a exposição à radiação não 

ionizante, principalmente em longo prazo, pode produzir consequências negativas para a 

saúde humana, por essa razão, mister se faz a aplicação do Princípio da Precaução que vem 

evocar cautela diante do risco. Das principais normas existentes no planeta, nem todas 

adotaram o princípio da precaução ao fixar seus limites; em decorrência, a maioria das normas 

que determinam limites máximos de exposição teve como base apenas os efeitos biológicos 

danosos da exposição à radiação não ionizante já conhecidos pela comunidade científica e 

relacionados à exposição aguda. Dessa maneira, diante do risco resultante da exposição, surge 

outra questão de grande importância ‒ o gerenciamento dessas ERBs. Haveria, na cidade de 

São Paulo, um sistema de gerenciamento das ERBs que garanta o cumprimento dos limites e 

padrões definidos na legislação local? Nesse cenário, este estudo pretende: (i) elaborar um 

levantamento junto aos três órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento das ERBs na 

cidade de São Paulo, sobre o atual estágio dos sistemas de gerenciamento praticado por cada 

entidade pública legalmente competente para o respectivo exercício; (ii) desenvolver uma 

análise das características básicas dos sistemas de gerenciamento das ERBs no município de 

São Paulo, estudando a evolução ocorrida entre os anos de 2006 e 2011; e, (iii) avaliar as 

possibilidades de melhoria na proposta atual de gerenciamento das ERBs, no município de 

São Paulo. Esta pesquisa parte dos dados levantados no ano de 2006, na cidade de São Paulo, 

que na ocasião indicaram a existência de um sistema de gerenciamento das ERBs incipiente e 

frágil por parte dos órgãos públicos competentes (Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente e ANATEL). A partir deste cenário, elabora-se uma 

análise das características  básicas dos sistemas de gerenciamento das ERBs no município de 

São  Paulo, estudando a evolução ocorrida entre os anos de 2006 e 2011.  Dessa avaliação, 

são identificadas falhas e possibilidades de melhoria  nos sistemas de gerenciamento das 

ERBs praticados no município de São  Paulo na atualidade. A metodologia adotada constitui-

se de pesquisa de  campo, por meio de entrevista estruturada, aplicada aos representantes  dos 

órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento das ERBs no  município de São Paulo. 

Finalmente, é desenvolvida a interpretação dos  dados, global e individualmente, de forma 

que os resultados obtidos  possibilitaram as considerações e propostas formuladas no capítulo 

 conclusivo desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Radiação não ionizante. Campo eletromagnético.  Estação rádio base. 

Sistemas de gerenciamento. 
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ABSTRACT 

 

 

PADUELI, Margarete Ponce. RADIO BASE STATIONS IN THE CITY OF SÃO 

PAULO: a discussion of risks and a contribution to the management systems, 2012. 

Thesis (PhD) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

 

The development of mobile telecommunication technology gave rise to the massive 

deployment of RBSs (Radio base stations) to attend the growing demand occurred in the last 

decade. The RBSs in turn, are emitting sources of non-ionizing radiation. Scientific 

studies concluded in the recent years indicate that exposure to non-ionizing radiation, 

especially in the long term, can produce negative consequences for human health, therefore, it 

becomes important to apply the Precautionary Principle that evokes caution in risk situation. 

Of the main rules in the world, not all adopted the precautionary principle in setting its limits; 

as a result, most of the rules that determine maximum exposure limits were based only on the 

harmful biological effects of exposure to ionizing radiation already known by the scientific 

community and related to acute exposure exclusively. Thus, with the risk resulting from 

exposure, there is another major issue - the management of these RBSs. Would it exist, in São 

Paulo city, a management system of RBSs to ensure compliance with the limits and standards 

defined by local law? In this scenario,  this study aims to: (i) develop a survey along the three 

entities  responsible for managing the RBSs in São Paulo, on the current stage  of respective 

management systems practiced by each public entity  legally responsible for the exercise 

thereof; (ii) develop an analysis  of the basic features of the RBSs management systems in 

São Paulo,  studying the evolution that occurred between the years 2006 and 2011;  and, (iii) 

assess the possibilities for improvement in the current  proposal for the RBSs management in 

São Paulo. This survey starts from  the data collected in 2006, in São Paulo, which at the time 

indicated  the existence of an incipient and fragile RBSs management system, by  the public 

agencies (Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria  Municipal do Verde e Meio Ambiente e 

Anatel). From this scenario, it is drawn up an analysis of the basic features of the RBSs 

management systems in São Paulo, studying the evolution that occurred between the years 

2006 and 2011. From this evaluation, are identified gaps and opportunities for improving the 

RBSs management systems practiced in São Paulo at present. The methodology consisted of 

field survey through structured questionnaires, applied to representatives of public agencies 

responsible for RBSs management in São Paulo. Finally, it is developed the interpretation of 

the data, overall and individually, so that the results enabled the considerations and proposals 

made in the concluding chapter of this research. 

 

Keywords: Non-ionizing radiation. Electromagnetic field. Radio base station. Management 

systems. 
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Todos os povos progridem: alguns voam, outros 

arrastam-se, mas todos andam, porque a vida é o 

movimento: mesmo no seio do mais parado e podre 

marnel, há uma eterna palpitação de germes cujo 

desenvolvimento não para.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ciência ambiental enfrenta o desafio de apontar caminhos para uma ciência 

contemporânea complexa e interdisciplinar. Atualmente, a complexidade no estudo das 

questões ambientais vai muito além das análises de risco e vulnerabilidade das sociedades 

modernas. A ciência normal, limitada a realizações científicas passadas, se apresenta como 

insuficiente no estudo de temas contemporâneos.
1
  

Em verdade, a crise do mundo globalizado nos obriga a enfrentar os problemas 

ambientais que não mais podem ser analisados sob óticas tradicionais. A globalização e a 

complexificação do ambiente levam a gerar novas perspectivas epistemológicas e 

metodológicas.
2
 

O caráter global e complexo dos problemas ambientais contemporâneos traz consigo 

efeitos transfronteiriços e transdisciplinares, ensejando a necessidade de se encontrar métodos 

capazes de articular processos sociais de diferentes escalas temporais e espaciais, em enfoques 

compreensivos que expliquem os fenômenos multicausados e heterogêneos que constituem os 

sistemas ambientais. Os problemas ambientais contemporâneos assumem um nível de 

complexidade que nos leva a inusitadas suposições de que a crise ecológica se apresenta como 

uma crise civilizatória.
3
  

Mas, afinal, o que seria complexidade ao se referir ao padrão dos problemas 

socioambientais atuais? Normalmente, dizemos que algo é complicado quando envolve um 

número elevado de interações. Esta é certamente uma das características da complexidade, 

mas trata-se muito mais de uma noção lógica do que quantitativa. Certamente a complexidade 

possui um aspecto quantitativo que desafia os modos de cálculo, mas é mais do que isso, é 

uma noção a explorar, a definir. A complexidade surge principalmente com a ideia de 

irracionalidade, incerteza e angústia.
4
 

O século XXI traz consigo a singularidade e o ineditismo que marca o fim da ciência 

normal. A ciência pós-normal se coloca como desafiadora no tratamento dos problemas 

ambientais contemporâneos. A consciência ecológica estimula um esforço de reflexão que 

                                                 
1
POPPER, Karl R.  A ciência normal e seus perigos. In: LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan. Crítica e o 

desenvolvimento do conhecimento. São Paulo: Cultrix, 1979. p. 65. 
2
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, complexidade e poder. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 180. 

3
PEÑA, Francisco Garrido. Sobre la epistemología ecológica. In: GARRIDO, Francisco et al. (Eds.). El 

paradigma ecológico en las ciencias sociales. Barcelona: Icaria, 2007. p 31.   
4
MORIN, Edgard. La epistemología de la complejidad. In: GARRIDO, Francisco et al. (Eds.). El paradigma 

ecológico en las ciencias sociales. Barcelona: Icaria, 2007. p. 57.  
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leva a abordagens inovadoras e à melhor compreensão da problemática ambiental de maneira 

sistêmica. 

Tal complexidade parece ser negativa ou regressiva, já que traduz a reintrodução da 

incerteza em um conhecimento que havia partido triunfalmente à conquista da certeza 

absoluta. Porém, o aspecto positivo e progressista que a resposta ao desafio da complexidade 

pode ter é o ponto de partida para um pensamento multidimensional.
5
 

Na realidade, a população urbana, ao se deparar com tantos efeitos adversos 

resultantes do avanço tecnológico, incorpora o conceito de sociedade de risco, onde o nível de 

desenvolvimento leva a riscos sociais, políticos, ecológicos e individuais criados pela ocasião 

do momento de inovação tecnológica e escapam das instituições de controle e proteção da 

sociedade industrial.
6
 

Nas últimas décadas, a humanidade vem melhorando notavelmente sua condição de 

vida por meio do avanço tecnológico. Inovações surgem a todo tempo, de várias formas, não 

somente para trazer ao ser humano moderno mais conforto ao seu dia a dia, mas também para 

saciar seu apetite consumista crescente. Em contrapartida, a dinâmica diversidade tecnológica 

traz também consequências indesejáveis, sobretudo, quando se propõe o permanente desafio 

de oferecer produtos e serviços, cada vez mais sofisticados, a uma população cada vez maior. 

A ideia de que o desenvolvimento tecnológico é um processo totalmente positivo não 

pode ser concebida de maneira simplista, pois, se por um lado, toda a civilização se beneficia 

dos confortos advindos dos avanços tecnológicos, por outro lado, nunca se atingiu tamanho 

grau de degradação ambiental sendo que os desníveis econômico-sociais estão cada vez mais 

evidentes. Atualmente, o cenário produtivo do planeta apresenta uma dinâmica diretamente 

impulsionada pela necessidade de crescimento e de circulação de capital, não obstante tal 

imediatismo leve ao aumento de desigualdades sociais. Neste cenário complexo, a ciência 

pós-normal se apresenta como novo modelo de abordagem, pois assume as consequências, as 

incertezas e os riscos da crise ecológica e toma medidas, tanto de ordem epistemológica, 

como prática, no sentido de garantir que, se as incertezas e os riscos são globais, toda a 

sociedade deve participar da avaliação e controle da ciência e da tecnologia.  

Nesse contexto de risco, quanto mais elevado o padrão tecnológico de determinada 

sociedade, maior será o nível de poluição: seja do ar, do solo e das águas; visual e sonora;  

aeroespacial; eletromagnética. A tecnologia moderna desenvolveu vários emissores de 

                                                 
5
MORIN, Edgard. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. p. 188.  

6
BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Tradução de Jorge Navarro, Daniel Jiménez, Maira Rosa Borras. 

Madri: Paidós, 1998.  
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radiação que são empregados em redes de infraestrutura de telecomunicações e elétricas. 

Redes de transmissão de energia, torres de alta tensão, antenas de televisão, de rádio e de 

telefonia celular, computadores, televisores, micro-ondas e aparelhos celulares, expandiram os 

campos eletromagnéticos que podem vencer diversos obstáculos físicos, ignorando as 

edificações próprias dos centros urbanos. 

Nunca houve tanta fonte de radiação eletromagnética na história da humanidade como 

existe hoje. A radiação eletromagnética é a propagação de energia, produto da combinação de 

campos elétricos e magnéticos variáveis em tempo e espaço. Essa radiação é classificada 

segundo o valor da frequência na qual se propagam as ondas eletromagnéticas. Os 

equipamentos como rádios, televisores, telefones celulares, dentre outros, se localizam na 

faixa de frequência considerada não ionizante, isso significa que a energia emitida não é forte 

o suficiente para produzir íons em sua passagem pela matéria.
7
 Assim, convém distinguir as 

ondas de rádio da radiação radioativa (ionizante). Resumidamente, a radiação é a energia que 

se propaga de um ponto a outro e os seus efeitos variam, entre outros, com a frequência.
8
 

Acompanhando a dinâmica do desenvolvimento tecnológico, a telefonia celular 

apresentou um acelerado crescimento na última década. Todo cidadão urbano está cercado por 

mais de uma ERB (estação rádio base) que pode estar instalada no topo do próprio edifício 

onde reside ou trabalha, ou mesmo no terreno ao lado. O menor índice de adensamento 

habitacional das áreas rurais diminui o risco de exposição comparativamente às áreas urbanas, 

onde o convívio com os sistemas de telefonia celular não é opcional, mas inevitável, e atinge 

a todos os indivíduos indistintamente, inclusive os não usuários.   

Em junho de 2011, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou o 

Relatório Anual referente ao exercício 2010. O documento resume as principais atividades da 

Agência, destacando o cumprimento das políticas públicas do setor, estabelecidas pelo 

Ministério das Comunicações. Além disso, detalha o esforço da Agência para atender aos 

interesses da sociedade brasileira no campo das telecomunicações. 

Dados do relatório indicam que o Brasil terminou 2011 com 242,2 milhões de 

celulares e uma densidade de 123,87 celulares/100 habs. As adições líquidas do mês de 

                                                 
7
ALMAGUER, Hugo Armando Domínguez; RAIZER, Adroaldo; CABRAL, Carla. Radiação eletromagnética. 

Boletim Educativo, Florianópolis, ano 1, n. 1, jun. 2001. (Núcleo de Comunicação do Centro Tecnológico da 

Universidade Federal de Santa Catarina).  
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suas estações rádio base, aquecedores de indução e dispositivos antirroubo. 
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dezembro (6,1 milhões) voltaram a superar as do mesmo mês de 2010 (5,4 milhões). As 

adições líquidas acumuladas no ano somam 39,3 milhões de celulares.  

A Anatel informa a existência de 13.252 ERBs instaladas no município de São Paulo
9
, 

mas seguramente este número é bem maior, se consideradas as ERBs irregularmente 

instaladas. 

A situação da cidade de São Paulo é intensamente agravada pelo adensamento urbano, 

cuja demanda exige um número crescente de ERBs para o atendimento de uma necessidade 

incontrolável por comunicação sofisticada. Aliás, é no território urbano que se apresenta uma 

conjunção de fatores que potencializam os efeitos adversos à saúde. 

A comunidade científica mundial tem se empenhado no desenvolvimento de estudos 

sobre os efeitos à saúde humana, oriundos da exposição à radiação emitida pelas ERBs e, 

diante da incerteza de total segurança à saúde humana, nos vemos obrigados a invocar o 

Princípio da Precaução.  O Princípio da Precaução é usualmente aplicado quando existe um 

elevado grau de incerteza científica e uma necessidade de agir com relação a um risco 

potencialmente sério, sem esperar pelos resultados de mais pesquisas científicas. 

A telefonia celular é um sistema de transmissão que envolve a radio escuta e a radio 

transmissão constituindo-se no conjunto de antenas fixas (que podem estar instaladas em 

topos de edificações, torres ou postes) e telefones móveis. Esse conjunto de antenas 

(transmissoras e receptoras) interligadas aos equipamentos por meio de cabos coaxiais 

constitui uma célula. A esses equipamentos interligados que formam uma célula chamamos de 

ERB.  

As ERBs tanto recebem como enviam os sinais de rádio. A comunicação celular opera 

de modo bastante simples: quando um aparelho celular faz um contato com a rede de telefonia 

móvel são enviados sinais de rádio para a estação rádio base mais próxima que, por sua vez, 

envia a chamada para uma central de comutação. Caso o sinal seja enviado a um usuário de 

telefonia fixa comum, a central de comutação enviará a chamada para a rede de telefonia fixa; 

caso a chamada seja para outro telefone celular, uma chave direcionará o sinal para outra 

ERB, onde uma antena enviará a chamada por sinais de rádio para outro telefone celular.   

É a potência de transmissão que determina a área coberta pela ERB: quanto menor a 

potência de transmissão, menor a área coberta. Ao se determinar a área de cobertura pela 

                                                 
9
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Relatório Anual 2010. Disponível em: 
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ERB, a potência de transmissão influi também na capacidade de tráfego dos sistemas de 

telecomunicações, que é proporcional ao tamanho da célula. A potência de transmissão 

implica na qualidade da operação: quanto menor a potência de transmissão, mais a operação 

estará sujeita a interferências; quanto maior a potência, menos sujeição a interferências. Por 

esta razão, a potência de transmissão é de grande importância para as empresas prestadoras de 

serviços de telefonia. 

Cada ERB pode se comunicar com vários telefones celulares ao mesmo tempo. A 

potência dos campos eletromagnéticos irradiados é proporcional à área de cobertura desejada 

para determinada ERB e à quantidade de canais existentes. Por esta razão, as ERBs irradiam 

continuamente, mesmo que não existam aparelhos celulares, em sua área. Como os campos 

eletromagnéticos irradiados podem provocar efeitos nocivos à saúde humana e ao meio 

ambiente ao seu redor, é extremamente importante controlar e limitar o nível de irradiação. 

Preocupados com os possíveis efeitos da radiação não ionizante, produzidos pelos 

sistemas de telefonia celular, as universidades, centros de pesquisas e associações se 

mobilizaram no sentido de trazer ao público os resultados de pesquisas técnico-científicas 

multidisciplinares (congregando a área da medicina, fisiologia, engenharia, física, entre 

outras) desenvolvidas principalmente nos Estados Unidos e na Europa.  As entidades 

internacionais como o ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation 

Protection), WHO (World Health Organization), CENELEC (Comitté Européen de 

Normalisation en Électronique et en Électrotechnique), IEC (International Electrotechnical 

Commission), ANSI (American National Standards Institute – USA), IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers – USA), entre outros, têm publicado, na última década, 

recomendações que são adotadas por diversos países. O Brasil, por meio da agência 

reguladora ANATEL, também acata as recomendações dos citados órgãos e recomenda, para 

o território nacional, os limites a serem observados com relação ao funcionamento das ERBs. 

O Brasil, desde o ano de 1999, se baseiava nas diretrizes da ICNIRP, como referência 

provisória recomendada pela ANATEL.
10

 A Lei nº 11.934, de 05 de maio de 2009, veio a 

regular a questão de forma definitiva. 

A Associação Internacional de Proteção à Radiação (IRPA) criou, em 1974, um grupo 

de estudos sobre a radiação não ionizante (RNI) para investigar os problemas oriundos da 

consequente exposição a essa radiação. Em 1977, no Congresso da IRPA, em Paris, esse 

grupo de trabalho tornou-se Comissão Internacional de Proteção contra as Radiações Não 
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DRUMOND, Ivens et al. CEM - Campos Eletromagnéticos. Aspectos legais e impactos sobre a saúde. 

Caderno Jurídico, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 227, abr./jun. 2004. 
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Ionizantes (INRC – Non-ionizing Radiation Comittee). Posteriormente, em 1992, durante o 

Oitavo Congresso Internacional da IRPA, foi criada uma nova organização científica 

internacional independente – ICNIRP (International Comission on Non-Ionizing Radiation 

Protection). Tal organização, sucessora da IRPA/INIRP, tem como funções essenciais 

investigar os perigos que possam advir da exposição à radiação não ionizante, bem como 

desenvolver diretrizes internacionais sobre limites para exposição humana, considerando 

todos os possíveis aspectos de proteção.
11

 

Os mecanismos de interação dos CEM com sistemas biológicos podem ser 

classificados em: efeitos térmicos e efeitos não térmicos. Os efeitos térmicos surgem 

diretamente do aquecimento do tecido como resultado da absorção de radiação; já a interação 

direta do CEM com a substância do tecido, sem o componente de aquecimento significativo, é 

classificada como efeito não térmico ou atérmico. O efeito biológico mais aparente decorrente 

da exposição à radiação não ionizante é o térmico. Seguindo essa definição, as normas 

reguladoras da exposição aos CEM podem ser classificadas em dois grupos: no primeiro 

grupo estão as normas que consideram somente os efeitos térmicos da radiação não ionizante, 

baseadas no entendimento de que não existem pesquisas científicas que indiquem a 

necessidade de adoção de limites mais restritivos; neste grupo estão as normas do 

ICNIRP/CELENEC e IEEE/ANSI. No segundo grupo estão as normas que fixam níveis mais 

restritivos, levando em consideração os efeitos não térmicos da radiação não ionizante e, 

dessa forma, incorporando o princípio da precaução; neste grupo estão as normas adotadas 

pela Suíça, China, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Rússia, Nova Zelândia, Austrália, 

Liechtenstein, entre outros.  

Das principais normas existentes no planeta nem todas adotaram o princípio da 

precaução ao fixar seus limites, em decorrência, a maioria das normas que fixam limites 

máximos de exposição teve como base os efeitos biológicos danosos da exposição à radiação 

não ionizante, já conhecidos pela comunidade científica e relacionados à exposição aguda, 

exclusivamente. No caso do ICNIRP, embora tenha sido incluído um fator de segurança na 

fixação desses valores, não são considerados os efeitos da exposição em longo prazo.
12

 

Os limites do ICNIRP levam em conta a exposição humana de curta duração e os 

respectivos efeitos imediatos dos campos eletromagnéticos, tais como: estímulo periférico de 
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nervos e músculos, choques e queimaduras e elevação da temperatura dos tecidos em 

decorrência da absorção de energia durante a exposição. Entretanto, efeitos resultantes da 

exposição de longa duração, como a indução ao câncer, não foram considerados.
13

 

Em virtude da inexistência de consenso internacional sobre o limite ideal que garanta 

segurança à saúde pública, em decorrência da exposição aos campos eletromagnéticos, várias 

regulações foram definidas em diversos países, e até mesmo, em distintas localidades de um 

mesmo país. Assim ocorre no Brasil, onde várias prefeituras municipais do território 

brasileiro, envolvidas com a questão da radiação não ionizante dos sistemas de telefonia 

celular, e diante da polêmica mundial sobre a matéria, se mobilizaram no sentido de elaborar, 

para seus respectivos municípios, leis reguladoras quanto à instalação e funcionamento das 

ERBs em seus territórios; sendo que tais normas são mais rígidas do que os próprios padrões 

estabelecidos pela ANATEL, por meio da citada Resolução nº 303 
14

 e, posteriormente, pela 

Lei Federal nº 11.934, de 05 de maio de 2009. 

A União Europeia admite a existência de danos à saúde decorrentes da exposição a 

campos eletromagnéticos, ressalvando que cada Estado-membro pode adotar normas mais 

protecionistas em benefício de sua população.
15

 Realmente, cada núcleo urbano apresenta 

características e peculiaridades próprias de sua estrutura social, tecnológica e geográfica que 

demandarão ações adequadas à sua respectiva singularidade.  

Nesta última década, muitos estudos foram desenvolvidos na tentativa de se atingir um 

consenso sobre os efeitos da radiação não ionizante emitida pelos sistemas de telefonia celular 

e também se criou um conjunto de leis e normas reguladoras da matéria. Os resultados de tais 

estudos nos levam ao entendimento de que a emissão de radiação não ionizante representa um 

sério risco à saúde humana. Vale ressaltar, que vários agentes estão envolvidos nestas 

pesquisas, sendo que, parte deles representam setores industriais de elevadíssimo poder 

econômico e político; todos esses agentes, pertencentes a diversos setores de interesses 

diametralmente opostos, explicam a dificuldade em se chegar a um consenso. 

Exposição de animais in vitro a elevados níveis de radiação eletromagnética revelou 

que tal exposição aguda, indubitavelmente, é prejudicial à saúde. Entretanto, experimentos 
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com voluntários saudáveis indicam que, em geral, baixos níveis de exposição em espaços 

abertos, ou em casa, aparentemente não causam efeitos nocivos.
16

 

Com relação aos efeitos térmicos, os resultados da absorção dos campos 

eletromagnéticos, por diferentes tipos de tecido, são relativamente bem conhecidos, existindo 

normatização internacional sobre os limites de exposição. Dentre as diretrizes internacionais 

que limitam a exposição estão as normas do ICNIRP
17

, CELENEC
18

 e IEEE/ANSI
19

.  

SAR significa Specific Absorption Rate (taxa de absorção específica), que é a unidade 

de medição do nível de energia (radiofrequência) absorvida pelo corpo no momento da 

exposição. A SAR é fundamental na formulação de diretrizes de proteção à exposição à 

radiação, sendo igualmente importante em dosimetria, porque ela apresenta uma medida do 

índice do tempo da absorção de energia, que pode ser manifestada como calor.  Os limites 

recomendados pela ANATEL, ICNIRP, IEEE/ANSI com relação à SAR, consideram apenas 

os efeitos térmicos. 

O aumento de temperatura depende das características do campo eletromagnético (tal 

como: frequência e polarização) e do corpo humano e seu sistema termorregulador que atua 

para compensar variações na temperatura do corpo. A evidência experimental disponível 

indica que a exposição de humanos em repouso, por aproximadamente 30 minutos, a campos 

eletromagnéticos produzindo uma SAR de corpo inteiro ente 1 e 4W/kg, resulta no aumento 

de temperatura do corpo inferior a 1 grau Celsius.   

Repita-se que, as normas recomendadas pelo ICNIRP e pelo IEEE consideram apenas 

os efeitos térmicos da radiação eletromagnética, entretanto, há que ser considerado que, a 

exposição a campos mais intensos pode comprometer a capacidade termo regulatória do 

organismo e resultar em níveis danosos de aquecimento dos tecidos. 

Mesmo que a hipertermia não seja considerada a maior ameaça à saúde, cabe destacar 

que os efeitos térmicos provocados pela radiação não ionizante não são totalmente 

inofensivos como possam parecer. A hipertermia provocada pela radiação é potencialmente 
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prejudicial à saúde humana, pois, dependendo da saúde do indivíduo, da potência de radiação 

e da região do corpo em que a radiação é absorvida, esse efeito pode ser reversível ou não. Ou 

seja, um indivíduo saudável submetido a uma baixa densidade de radiação de micro-ondas 

terá um aumento da temperatura corpórea, que poderá voltar ao normal quando o indivíduo se 

afastar da fonte de radiação. Ao distanciar-se da fonte, “aparentemente”, o sistema corpóreo 

restabelece seu equilíbrio, porém não se pode garantir se estruturas biológicas foram ou não 

danificadas.
20

 

Vale a pena transcrever trecho do trabalho publicado pela WHO no qual se admite que 

toda a matéria ainda é recente do ponto de vista científico:  

No presente, os esforços de pesquisa estão concentrados em saber se a exposição de 

longo prazo, à RF (radio frequência) de baixa intensidade, mesmo em níveis baixos 

demais para causar uma elevação significativa de temperatura, pode levar a efeitos 

adversos à saúde. Diversos estudos epidemiológicos recentes com usuários de 

telefones móveis não encontraram evidência convincente de um aumento no risco de 

câncer do cérebro. No entanto, a tecnologia ainda é muito recente para que seja 

possível desconsiderar efeitos de longo prazo.
21

 

O cientista Henry Lai, após o desenvolvimento de longa pesquisa pelo departamento 

de bioengenharia da Universidade de Washington, afirma que a exposição a campos 

eletromagnéticos, mesmo de baixa intensidade, pode causar efeitos biológicos adversos à 

saúde. Segundo o cientista:  

Estudos comprovam efeitos biológicos a uma taxa SAR inferior a 4W/kg. Por esta 

razão, o valor 4W/Kg deveria ser reavaliado. As diretrizes somente consideram 

exposição em curto prazo. Efeitos em longo prazo, modulações e outras 

características de propagação não são consideradas. Outra omissão é que as 

condições fisiológicas do organismo exposto não são levadas em consideração. 

Portanto, tais diretrizes são questionáveis quanto à proteção à  saúde humana contra 

os possíveis efeitos nocivos da exposição aos campos eletromagnéticos. [...]. 

Frequência, intensidade, duração da exposição e número de exposições podem afetar 

a resposta à exposição à radio frequência; e tais fatores podem interagir entre si 

produzindo efeitos diferentes.
22

   

Em verdade, não se sabe muito sobre os efeitos da radiação não ionizante em 

exposições de longa duração. Os efeitos de tal exposição podem ser diferentes dos efeitos da 

exposição de curta duração, mesmo porque tais efeitos podem ser cumulativos, adverte o 

cientista.  
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Dessa forma, a interação dos parâmetros de intensidade da exposição, da sua duração, 

da cumulatividade dos efeitos e os envolvimentos de respostas compensatórias após longo 

período de exposição desempenha um papel importante na determinação dos efeitos e 

consequências da radiação emitida pelas ERBs.
23

 

Recentemente, elevado número de pessoas tem reportado problemas de saúde 

relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.
24

 Os sintomas frequentemente 

envolvem uma combinação incapacitante de fadiga, dor de cabeça, dor nas juntas e músculos, 

dificuldades de concentração, alergias, tonturas, náusea, palpitação e/ou problemas digestivos. 

A ocorrência de tais sintomas é também conhecida por eletro-hipersensibilidade. A medicina 

ainda não sabe exatamente como ocorre a síndrome de eletro-hipersensibilidade, porém, as 

pessoas sensíveis apontam para a exposição a campos eletromagnéticos como a causa de seus 

sintomas.
25

 

As questões relacionadas aos efeitos decorrentes da exposição aos CEM merecem uma 

abordagem mais detalhada, em capítulo específico, o que será apresentado adiante. Por ora, 

em meio às discussões quanto às consequências para a saúde humana, pode-se afirmar que: 

ainda não há explicação científica amplamente reconhecida quanto aos mecanismos de 

compensação utilizados pelo corpo humano, diante da exposição, tampouco a forma como ele 

é influenciado pela radiação não ionizante.
26

 

Entretanto, a falta de explicação e de conhecimento preciso sobre tais efeitos e 

mecanismos de compensação, não servem para se afirmar que os campos eletromagnéticos 

não fazem mal à saúde. Aliás, esta argumentação reflete uma concepção já ultrapassada da 

avaliação de riscos: aquela que só se preocupa com riscos conhecidos e mensuráveis.
27

  

Diante dos riscos à saúde decorrentes da radiação, leis municipais esparsas buscam 

restringir os limites de exposição em seus municípios, com o objetivo de promover um 

ambiente seguro em sua região. O arcabouço legal que disciplina a matéria se encontra 

disperso e diversificado com relação a padrões de instalação e funcionamento das ERBs em 
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território nacional. Dessa maneira, diante do risco resultante da emissão de radiação, surge 

outra questão de grande importância nessa problemática: o gerenciamento dessas ERBs com 

relação à emissão de radiação.  

Há evidências da existência de risco requerendo a aplicação de medidas de proteção, 

portanto, se questiona sobre:  a existência de um sistema de gerenciamento eficaz quanto ao 

funcionamento das referidas ERBs, como funcionaria tal sistema de gerenciamento e qual a 

entidade legalmente responsável pela ação fiscalizadora, especificamente para a cidade de São 

Paulo.  

No território nacional grande parte das leis municipais se limita a disciplinar 

simplesmente o momento do licenciamento das ERBs e não existe parâmetro nacional para tal 

licenciamento, pois cada cidade brasileira fixa critérios e procedimentos distintos para a 

obtenção das licenças ou alvarás de instalação. Da mesma forma, diversos são os requisitos 

básicos para a instalação da estrutura física, bem como a definição de distâncias mínimas 

adjacentes, altura e outros aspectos relacionados à estrutura em si. Com relação aos 

equipamentos (antenas e outros), estes devem ser homologados pela ANATEL e devem 

apresentar certas características técnicas definidas. Entretanto, nada proíbe a utilização de 

uma torre licenciada, por mais de uma operadora que, por sua vez, instalará mais de um 

equipamento na mesma estrutura. Tal procedimento é conhecido por co-location, ou 

compartilhamento, e aumenta o nível de radiação não ionizante.  

De forma geral, na maior parte das localidades brasileiras, são necessárias as 

aprovações dos seguintes órgãos para a instalação de uma ERB: 

 Arquitetura junto a Prefeitura Municipal; 

 Combate a incêndio junto ao Corpo de Bombeiros; 

 Entrada e medição de energia junto à concessionária local; 

 Telefonia fixa junto à concessionária local; 

 Autorização para edificação da torre junto ao Ministério da Aeronáutica; 

 Licenciamento da Estação junto à ANATEL incluindo relatório de conformidade de 

radiação eletromagnética.  

Esta última aprovação, emitida pela ANATEL, vem a ser a mais importante no 

processo de aprovação de instalação de uma ERB, pois é esta aprovação, juntamente com um 

sistema de gerenciamento eficaz, que deve garantir que o projeto aprovado para operar dentro 
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dos limites de proteção máxima à população, assim permaneça operando sem ultrapassar os 

limites de segurança para a exposição humana. 

A ANATEL aprovou, por meio da Resolução nº 274, de 5 de setembro de 2001, o 

Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura entre Prestadoras de Serviço de 

Telecomunicações. A atual tendência de restrição à implantação de novos sites pelas 

prefeituras de todo o país, movidas pela preocupação da população em geral com a poluição 

visual das cidades, leva as operadoras de telefonia celular a promover o compartilhamento de 

sites. Adicionalmente à redução da poluição visual, é gerada uma considerável redução de 

custo de instalação às operadoras. 

Inicialmente o compartilhamento entre operadoras era evitado, pois a competição por 

área de cobertura constituía um diferencial de vendas. Como consequência desta corrida por 

maior área de cobertura houve uma multiplicação de torres e estruturas próprias para 

instalação de sistemas irradiantes, levando as operadoras a arcarem com altos custos de 

implantação e de operação em sua rede. A expectativa de redução de custo levou à viabilidade 

do compartilhamento de estruturas entre operadoras, surgindo empresas no mercado 

dedicadas exclusivamente a alugarem espaço em torres e estruturas. Tais empresas buscam os 

espaços físicos (sites), que podem ser terrenos livres, coberturas de prédios, caixas d’água, 

entre outros, e em seguida instalam a estrutura (torre) que será oferecida a várias operadoras 

de telefonia celular. As operadoras de telefonia celular, por sua vez, devem obter das 

autoridades competentes a licença para o funcionamento de seu equipamento na determinada 

estrutura, entretanto, isto nem sempre acontece. 

São possíveis diferentes níveis de compartilhamento que vão desde o uso comum do 

espaço físico para instalação de equipamentos, obras civis, ar condicionado, energia elétrica, 

meio de transmissão, até as antenas. Todavia, esta solução para mitigar a proliferação de 

ERBs não é tão simples como parece e enseja uma abordagem mais detalhada adiante.  

Mesmo diante da inexistência de um consenso quanto à fixação de limites de 

segurança na esfera jurídica, espera-se que os limites definidos como máximos para exposição 

humana, em determinado território, estejam sendo gerenciados de maneira contínua.  Ou seja, 

reconhecendo-se que os padrões adotados no Brasil, de acordo com a Resolução nº 303 da 

ANATEL e Lei nº 11.934, de 05 de maio de 2009, são os limites oficiais para o território 

nacional, espera-se que tais limites (ainda que em discussão no cenário mundial) estejam sob 

total controle, garantindo-se que não sejam ultrapassados em momento algum.  

Destarte, permanece a dúvida: existe, em cada cidade, um sistema de gerenciamento 

que garanta a emissão dentro dos limites considerados seguros (seja pela Resolução nº 303 da 
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ANATEL e Lei nº 11.934, de 05 de maio de 2009, ou ainda pela legislação local mais 

restritiva)?  

No Brasil, de forma geral, o gerenciamento das ERBs se encontra esquecido, ou até 

mesmo negligenciado e nem mesmo o estabelecimento de legislações locais mais restritivas 

tem se tornado eficaz diante da falta de controle que venha a garantir que tais limites sejam 

cumpridos. No tocante à cidade de São Paulo, a realidade da última década aponta para a 

precariedade de um sistema de gerenciamento quanto à instalação e funcionamento das 

ERBs.
28

 A sociedade paulistana carece de informação quanto aos sistemas de gerenciamento 

praticados pelo município de São Paulo, pela ANATEL ou por qualquer outro órgão 

representante do poder público quanto à instalação e funcionamento das ERBs.  

Neste contexto, em 2006 desenvolveu-se um estudo direcionado a identificar as 

entidades públicas responsáveis pelo gerenciamento das ERBs, na cidade de São Paulo, com 

relação à emissão de radiação não ionizante. Esse estudo foi apresentado como Dissertação de 

Mestrado ao Centro Universitário SENAC, para obtenção do grau de Mestre em Gestão 

Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente, intitulado: Sistemas de Gerenciamento e 

Aspectos Normativos das Estações Rádio Base no Município de São Paulo.
29

 Em seguida, 

ainda àquela época, coube um levantamento sobre o sistema de gerenciamento utilizado por 

tais órgãos, com relação ao controle e monitoramento da radiação não ionizante na referida 

cidade.  

Tal estudo veio comprovar, à época, a fragilidade dos sistemas de gerenciamento 

praticados por parte dos três órgãos legalmente competentes para controlar a emissão de 

radiação não ionizante na cidade de São Paulo.  
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O reconhecimento do estágio embrionário em que se encontravam os sistemas de 

gerenciamento das ERBs, no município de São Paulo, é um dos resultados daquele trabalho: 

É imperativa a implementação de um sistema de gerenciamento efetivo, eficaz, e 

imediato que leve em consideração o controle e monitoramento das ERBs instaladas 

no município de São Paulo. Tal sistema de gerenciamento deve, obrigatoriamente, 

considerar todo o conjunto de ERBs instaladas, estejam elas licenciadas ou não. 

Medidas que efetivamente garantam a observância dos padrões instituídos devem 

estar previstas no sistema de gerenciamento a ser colocado em prática. 

Tal sistema de gerenciamento deve contemplar atividades rotineiras de medições de 

campos eletromagnéticos, de maneira a assegurar que a exposição contínua de 

grupos populacionais se mantenha em níveis de segurança. As medições dos níveis 

de exposição dos campos eletromagnéticos são de extrema relevância para garantir a 

segurança da população vizinha às ERBs.  

A área jurídica isolada não se apresenta como eficiente para resolver a questão, 

porém uma legislação eficaz, associada a um sistema de gerenciamento completo e 

efetivo apresentará excelentes resultados na redução, ou até mesmo, na eliminação 

dos riscos oriundos da radiação não ionizante emitida pelas ERBs. 

Quando da apresentação da dissertação retro mencionada, verificou-se que o sistema 

de gerenciamento das ERBs com relação à emissão de radiação não ionizante apresentava-se 

em fase inicial em 2006, na cidade de São Paulo. Desde então, o tema continuou em destaque 

no cenário internacional, com a finalização de estudos que estavam em desenvolvimento à 

época, bem como, com o início de outras pesquisas relacionadas à matéria. 

Dando continuidade aos estudos iniciais desenvolvidos em 2006, o principal objetivo 

deste trabalho é fazer um levantamento junto aos três órgãos públicos responsáveis pelo 

gerenciamento das ERBs, na cidade de São Paulo, sobre o atual estágio dos sistemas de 

gerenciamento praticado por cada entidade.  

Decorridos alguns anos da primeira pesquisa, houve uma movimentação dos órgãos 

públicos paulistanos com o objetivo de estabelecer regras de instalação e licenciamento 

específicas para o município, o que nos leva a crer na seguinte hipótese: houve algum 

progresso no modelo de gerenciamento das ERBs, outrora existente na cidade de São 

Paulo, em comparação aos dias atuais. 

A cidade de São Paulo apresenta o agravante de abrigar, até a presente data, inúmeras 

ERBs clandestinas, que operam sem qualquer autorização ou licença. 

Com relação às ERBS irregulares, instaladas na cidade de São Paulo, convém ressaltar 

que não se trata de uma problemática recente. Já em 2004, a Prefeitura Municipal de São 

Paulo instaurou a “CPI das Antenas”, Comissão esta, com a finalidade de apurar sobre as 

antenas (ERBs) clandestinas instaladas na cidade.  

Em 2006, o tema permanecia em debate:  
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Estranhamente, a Secretaria Municipal da Habitação informa que há 2 mil antenas 

na cidade e, dessas, 1.400 (70% do total) estariam irregulares. O número de torres 

com que a Prefeitura trabalha é exatamente a metade daquele encontrado pela CPI 

das Antenas, realizada há dois anos. Está à vista de todos que, nos últimos dois anos, 

o número de antenas só aumentou na paisagem de São Paulo.
30

 

Atualmente, o problema sobre as torres irregulares persiste mesmo após a aprovação 

de multa (em 2010) contra as antenas consideradas irregulares (inicialmente de R$ 6.000,00 e 

posteriormente elevada para R$ 100.000,00): “Com certeza, mais de 90% das torres estão 

irregulares”, declara o vereador paulista Celso Jatene.
31

 Mesmo seis meses após a entrada em 

vigor da lei, que aumentou a punição relativa a antenas de telefonia irregulares em São Paulo, 

a Prefeitura não conseguiu remover nenhum dos 524 equipamentos autuados com multa de 

R$ 100 mil, e tampouco recebeu das empresas nenhum centavo dos R$ 5,14 milhões em 

infrações.
32

 

Enfim, cada região apresenta suas particularidades e cada país/cidade busca disciplinar 

a matéria objetivando maior proteção ao cidadão sob a sua tutela. E, ainda, o que quer que 

seja legalmente definido e estabelecido sobre a instalação e funcionamento das ERBs, em 

qualquer parte do mundo, implica em correspondente gerenciamento no sentido de se fazer 

cumprir o que foi deliberado por tal Estado. 

Portanto,  quaisquer que sejam os limites adotados em cada localidade espera-se que, a 

adoção de tais regras, automaticamente, conduza à existência de processos e/ou métodos de 

gerenciamento das ERBs com relação à emissão de radiação.   

Neste contexto, há que se considerar que a ação gerenciadora está intimamente 

relacionada à ação reguladora. Em âmbito nacional, a recomendação atual sobre a matéria não 

é suficientemente restritiva, pois se baseia na diretriz do ICNIRP, cujo documento é 

específico para efeitos térmicos e outros efeitos de curta duração, não abrangendo efeitos de 

exposição crônica ou de longa duração. O ICNIRP considerou, quando da publicação do guia, 

que não havia evidência científica que apoiasse a hipótese de campos eletromagnéticos 

causarem câncer em longo prazo, impossibilitando assim o estabelecimento de limites 

quantitativos. Destarte, a recomendação não prevê os efeitos da irradiação de baixa 

intensidade e de longa duração, demandando a necessidade de se organizar o sistema legal, ao 
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menos para a cidade de São Paulo, que conta com um número alarmante de ERBs,  de forma a 

prover a sociedade de um conjunto normativo eficiente. Da mesma forma, ineficaz será tal 

providência se após a promulgação de leis adequadas com relação ao aspecto de proteção não 

houver o correspondente monitoramento quanto à sua observância.  

Muito além do arcabouço legal, seja municipal, estadual ou federal, é preciso uma 

solução ampla que integre questões técnicas, aspectos legais e processos de gestão, quando o 

foco é a proteção contra os campos eletromagnéticos. Somente um processo abrangente que 

compreenda ferramentas de gerenciamento garantirá à sociedade o convívio seguro com a 

tecnologia e com os benefícios da telefonia celular.   

A utilização segura da tecnologia certamente contribui para o bem de todos, desde 

que: (i) a tecnologia em foco seja bem conhecida por seus usuários; (ii) sua utilização esteja 

adequadamente disciplinada, e (iii) seus mecanismos de funcionamento sejam eficazmente 

gerenciados.  

Entretanto, a interação e harmonização desses componentes de forma equilibrada são 

bastante difíceis, talvez impossíveis, em se tratando de tecnologia celular, pois vários  são os 

agentes envolvidos no processo e os fatores complicadores:  

a. Sociedade: Esta se apresenta dividida por duas facções: uma consciente e 

preocupada  com a saúde pública e outra tão dependente da telefonia celular que 

pagaria qualquer preço para manter ou aumentar sua conectividade; 

b. Fabricantes e operadoras: Estes agentes estão completamente vinculados a metas 

financeiras e sua participação no processo é sempre tendenciosa; 

c. Governo (agência reguladora, autoridades estaduais e municipais): Estes, por sua 

vez, ora tendem a atender à necessidade de proteção da saúde pública, ora se 

rendem às pressões do setor privado que não tem interesse em debater sobre temas 

que afetem sua rentabilidade.   

Enfim, esta é a tal complexidade que reveste os problemas ambientais desta nova era, 

repleto de desafios, incertezas e conflitos. 
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1.1 Objetivos e justificativa  

 

 

Em continuidade à pesquisa desenvolvida em 2006, considerando-se que o decurso de  

alguns anos do estudo inicial tenha permitido a atuação dos órgãos públicos paulistanos, com 

relação ao gerenciamento das ERBs, pode-se dividir o objetivo geral deste estudo em três 

itens:  

 
(i) Elaborar um levantamento, junto aos três órgãos públicos responsáveis 

pelo gerenciamento das ERBs na cidade de São Paulo, sobre o atual 

estágio dos sistemas de gerenciamento praticado por cada entidade 

pública legalmente competente para o respectivo exercício. 

 
(ii) Desenvolver uma análise das características básicas dos sistemas de 

gerenciamento das ERBs no município de São Paulo, estudando a 

evolução ocorrida entre os anos de 2006 e 2011. 

 
(iii) Avaliar as possibilidades de melhoria na proposta atual de gerenciamento 

das ERBs, no município de São Paulo. 

 
Enquanto os pesquisadores trabalham para aclarar sobre os riscos da exposição 

eletromagnética, fixando valores máximos para a exposição humana, os legisladores discutem 

sobre a criação de leis mais protecionistas. Da mesma forma, a mídia divulga sobre a 

importância acerca da observância aos limites máximos de exposição à radiação não ionizante 

por representarem um risco à saúde. Discute-se bastante sobre tais limites máximos para 

exposição, porém pouco se fala sobre o efetivo gerenciamento do cumprimento de tais limites.  

Reconhecendo a importância do tema, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

elaborou um manual sobre os riscos dos campos eletromagnéticos dirigido para tomadores de 

decisão em geral, com o objetivo de auxiliar na avaliação dos riscos e elaboração de políticas 

públicas adequadas à demanda local. 
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A Figura 1 representa a questão do risco como uma composição entre desafios, 

competências e contexto, ou seja, os riscos representados pelos campos eletromagnéticos se 

apresentam  como desafios a serem enfrentados, dependendo de cada contexto particular, por 

meio de competências específicas.
33

 

Dentre os desafios estão as três tarefas de extrema relevância: a avaliação do risco, o 

conhecimento da percepção do risco e o gerenciamento do risco. Portanto, o gerenciamento 

do risco, mais uma vez, é colocado como função imperativa no tocante aos campos 

eletromagnéticos.      

 

 

                                   

 
Figura 1 ‒ Os riscos dos campos eletromagnéticos 

Fonte: World Health Organization (WHO). 
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Os desafios incluem:  

 

(i) determinar a extensão da ameaça da exposição aos CEM e qual o impacto potencial 

sobre a saúde, isto é, desenvolver um processo de avaliação de risco;  

(ii) reconhecer as razões que levam à preocupação por parte do público, ou seja, percepção 

de risco; e  

(iii) implementar políticas que protejam a saúde pública e respondam às preocupações da 

sociedade, isto é, gerenciamento de risco.  

Responder a esses desafios requer o envolvimento de indivíduos ou organizações com 

o conjunto adequado de competências, combinando a expertise científica relevante a um 

programa claro e direto de comunicação para o público. Tais requisitos devem, ainda, estar 

associados ao entendimento, comum e disciplinado, nas áreas de gerenciamento e 

regulamentação, seja no contexto local, regional ou mesmo nacional ou global. 

O município de São Paulo por apresentar notável adensamento demográfico nos 

conduz ao desafio máximo do gerenciamento do risco. De igual importância figuram os 

desafios de avaliação e percepção de risco. 

A discussão sobre fixação de limites de radiação máximos para exposição humana, 

que garantam proteção à saúde, é tão intensa que, em termos comparativos, coloca a questão 

do gerenciamento em um plano quase irrelevante. Ora, ainda que a comunidade científica 

conseguisse chegar ao consenso internacional sobre o índice de segurança ideal, de nada 

adiantaria tal conquista sem a garantia de que tal índice seria fielmente respeitado. Somente 

um sistema de gerenciamento eficaz, que contemple o monitoramento contínuo das ERBs, 

pode realmente garantir proteção à saúde humana. É fundamental que a população exija das 

autoridades públicas programas de gestão, controle e fiscalização das ERBs.  

O Estado de São Paulo e, posteriormente, o município de São Paulo também 

aprovaram legislação disciplinando a instalação e funcionamento das ERBs. Assim, nesse 

município convivem, simultaneamente, a norma editada pela ANATEL, a norma estadual e a 

norma municipal. Ressalte-se que não ocorre complementação entre as normas existentes, 

mas sim, sobreposição, geração de conflitos e existência de lacunas que, por sua vez, 

culminam na impossibilidade teórica e prática de implementação de um sistema de 

gerenciamento eficaz. 
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Da pesquisa elaborada em 2005/2006 para finalização da dissertação de mestrado 

anteriormente referida, comprovou-se que a falta de gerenciamento das ERBs agrava-se ainda 

mais no município de São Paulo, onde a maioria das ERBs instalada não está licenciada e elas 

sequer  são consideradas como existentes, porém continuam operando ilegalmente até os dias 

atuais. Por esta razão, medições rotineiras dos níveis de exposição aos campos 

eletromagnéticos, seja pelos departamentos de fiscalização da ANATEL, seja pelos órgãos 

fiscalizadores municipais, ou pelos órgãos ambientais ou de saúde pública, se tornam 

imprescindíveis para o afastamento de riscos da comunidade vizinha. 

Dos três órgãos públicos responsáveis e legalmente competentes para exercer o 

gerenciamento das ERBs no município de São Paulo: a ANATEL, a Secretaria Estadual de 

Saúde e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, restou comprovado que nenhuma destas 

entidades exercia, à época, um sistema de gerenciamento eficaz das ERBs que levasse em 

consideração o monitoramento e controle da emissão de radiação não ionizante.  

A análise dos dados levantados em 2006 demonstrou que os sistemas de 

gerenciamento da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

do município apresentavam dois pontos negativos: 

 

 Apresentavam-se embrionários e em fase de pesquisa quanto à definição de metodologia 

de medição da emissão de radiação, ainda na busca de padrões de monitoramento. 

 Baseavam-se fundamentalmente em banco de dados estruturado por meio das informações 

fornecidas pelas operadoras de telefonia celular com relação às ERBs regularmente 

instaladas. Um sistema de gerenciamento que se baseia na coleta de informações 

fornecidas pelas próprias operadoras pode funcionar, em tese, desde que acompanhado de 

sanções rígidas que objetivem o efetivo fornecimento de informações fiéis,  não somente 

com relação às ERBs licenciadas, mas principalmente sobre aquelas instaladas 

irregularmente, que constituem a maior parte das existentes no município de São Paulo. 

Ambos os sistemas de gerenciamento não compreendiam medições ou 

monitoramentos da radiação não ionizante emitida pelas ERBs. 

Já o sistema de gerenciamento das ERBs, operado pela ANATEL, se apresentava 

como mais definido, abrangendo fiscalizações. Entretanto, também continha pontos frágeis: 
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 As fiscalizações se limitavam às ERBs licenciadas, com desprezo da grande maioria das 

ERBs instaladas irregularmente no município de São Paulo. 

 O plano de fiscalização não foi divulgado ao público, sabe-se apenas que 10% das ERBs 

licenciadas haveriam de ser monitoradas durante o ano. 

Mesmo quando os limites teóricos se mostrem atendidos, de acordo com as normas 

emanadas pelo ICNIRP e adotadas pela ANATEL, não se elimina o risco em potencial à 

saúde pública, especialmente no entorno da ERB. Consequentemente, quando tais limites não 

são atendidos, não há que se falar em risco, mas sim em dano incontestável à saúde humana e 

ao meio ambiente.  

Ressalte-se que, os resultados apresentados são limitados no tempo e espaço, de sorte 

que se aplicam exclusivamente ao território delimitado e à época da elaboração daquela 

pesquisa, que ocorreu durante o ano de 2005, finalizando no primeiro semestre do ano de 

2006. Ademais, a primeira pesquisa demonstrou que os órgãos responsáveis pelo sistema de 

gerenciamento das ERBs, no município de São Paulo, buscavam  melhor compreensão do 

tema e o aprimoramento de técnicas e processos no sentido de apresentar à sociedade um 

sistema de monitoramento adequado.   

Não se pretende viver sem o convívio com as ERBs, mas sim criar um ponto de 

convergência onde haja a mitigação do risco sem o comprometimento do padrão de serviço de 

telefonia celular. Mais árduo do que convergir mitigação de risco e desenvolvimento 

tecnológico (que comprovadamente já ocorre em vários países) é a tarefa de integrar os vários 

interesses sociais e econômicos das categorias envolvidas na atividade. O advento da 

telecomunicação móvel e o elevado grau de sofisticação tecnológica que se atingiu na 

atualidade trouxeram alterações no comportamento social moderno e na relação do usuário 

com a telefonia celular. Na vida do homem contemporâneo, o ter assume peso maior do que o 

ser e nos posicionamos muito distantes da prática do conceito de “simplicidade voluntária”. É 

necessária a readaptação das sociedades para viabilizar modos de vida menos esbanjadores, e 

ainda, mais satisfatórios. Objetivo este, que não se alcança da noite para o dia, e nem na 

ausência de vontade política. A importância das ações políticas reside no reconhecimento da 

vulnerabilidade do mundo natural como consequência da ação humana. Nessa linha, se 

desenvolve uma redefinição da representação política, com uma ampliação da ação da 
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comunidade, na qual o conceito de cidadania ecológica pressupõe responsabilidades 

cidadãs.
34

 A própria consciência individual merece reajustes.  

Não obstante, mas, principalmente, em virtude do papel ativo que a telefonia celular 

representa para a sociedade moderna, gerando, inclusive, relações de dependência, é 

imperativa a implementação de um sistema de gerenciamento efetivo, eficaz e imediato que 

leve em consideração o controle e monitoramento das ERBs instaladas em especial nas 

grandes cidades, como São Paulo. Tal sistema de gerenciamento deve, obrigatoriamente, 

considerar todo o conjunto de ERBs instaladas, estejam elas licenciadas ou não. Medidas que 

efetivamente garantam a observância dos padrões instituídos devem estar previstas no sistema 

de gerenciamento a ser colocado em prática. Tal sistema de gerenciamento deve contemplar 

atividades rotineiras de medições de campos eletromagnéticos, de maneira a assegurar que a 

exposição contínua de grupos populacionais se mantenha em níveis de segurança. As 

medições dos níveis de exposição dos campos eletromagnéticos são de extrema relevância 

para garantir a segurança da população vizinha às ERBs. 

                                                 
34

VALENCIA, Angel. Nuevos enfoques de la política. In: GARRIDO, Francisco et al. (Eds.). El paradigma 

ecológico en las ciencias sociales. Barcelona: Icaria, 2007. p. 155.   
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2 METODOLOGIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós não conhecemos. Nós só podemos fazer palpites. E 

os nossos palpites são guiados pela fé não científica, 

metafísica, em leis e regularidades que podemos 

descobrir, des-cobrir. O velho ideal científico de 

episteme, conhecimento certo, demonstrável, provou ser 

um ídolo. A exigência de objetividade, em ciência, exige 

que cada declaração científica permaneça para sempre, 

tentativa. 

Karl Popper  

 

 

 

http://www.fotossaopaulo.com.br/galeria-de-fotos/fotos-de-sao-paulo/Bela-Vista/Bela-Vista1.jpg
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2 METODOLOGIA 

 

 

Na primeira fase deste trabalho desenvolveu-se o estudo de disciplinas diretamente 

relacionadas com o tema principal ‒ as ERBs, com o objetivo de construir uma base de 

conhecimento necessária para a compreensão dos seus aspectos relevantes. Uma vez que o 

tema é bastante abrangente foi necessário estudar matérias pertencentes a outras ciências que, 

por mais distantes que pareçam, mantêm fortes laços com o objeto principal: direito, 

engenharia, medicina, fisiologia, entre outras. A engenharia nos mostra o que são os campos 

eletromagnéticos e de que forma eles funcionam; já as ciências da saúde se prestam ao 

trabalho de elucidar como o corpo humano é afetado pelos campos eletromagnéticos; a 

ciência jurídica nos traz a ação formal da sociedade sobre a radiação e quais as ferramentas 

utilizadas para a sua proteção. A sociologia e a história nos levam ao processo de urbanização 

como justificativa para a concentração desta problemática nas regiões urbanas. Breve estudo 

da economia também é necessário para definir sobre o poder que a lucratividade do setor 

privado opera nas sociedades. Finalmente, várias são as ciências que em diferentes graus de 

intensidade interagem na evolução deste estudo.   

A pesquisa bibliográfica constituiu o tipo de pesquisa mais utilizado no trabalho 

quanto ao objeto, onde se procura explicar o quadro a partir de referências teóricas publicadas 

em documentos. Buscou-se conhecer e analisar as contribuições científicas do passado 

existentes sobre o tema. Assim, caracterizando-se predominantemente em um estudo 

exploratório, foi utilizada a pesquisa bibliográfica. A busca de informação nas fontes 

bibliográficas existentes: livros de leitura corrente, livros de referência, publicações 

periódicas, anuários, artigos científicos, foi intensa, em especial, na fase inicial do trabalho 

onde se busca esclarecer sobre a radiação não ionizante como conceito e seus efeitos.  

Em outra etapa do trabalho buscou-se identificar os órgãos públicos responsáveis, no 

município de São Paulo, pelo gerenciamento das ERBs. Para tanto, foi necessário verificar 

sobre eventuais alterações sofridas na estrutura gerenciadora das ERBs, na cidade de São 

Paulo, desde 2006, baseando-se na análise de textos legais e normativos (a partir de 2006) que 

permitem conclusão clara sobre tal competência gerenciadora. 

Não somente nesta fase, mas em todo o trabalho, em maior ou em menor grau, a 

pesquisa documental foi intensamente utilizada. A análise dos documentos foi bastante útil, 

em especial, ao se estudar sobre a competência legal para gerenciar as ERBs. Os registros, 
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regulamentos, normas, jornais e boletins foram de extrema valia na fase de compreensão 

sobre competência legal. 

O estudo da legislação sobre a matéria também foi intenso, requerendo a análise de 

leis, decretos, resoluções e portarias pertinentes.  

A última fase do trabalho constitui-se na investigação sobre a existência e avaliação do 

sistema de gerenciamento pela entidade pública responsável no município de São Paulo. 

Nessa etapa, foi necessária a pesquisa de campo, metodologicamente estruturada, que 

permitiu a conclusão sobre o estágio de desenvolvimento do sistema de gerenciamento das 

ERBs. 

Após a identificação dos órgãos responsáveis pelo gerenciamento das ERBs no 

município de São Paulo, a entrevista prestou-se como a ferramenta ideal para a investigação 

sobre a existência de um sistema de gerenciamento de ERBs por parte do órgão identificado. 

Quanto aos objetivos, utilizou-se a pesquisa de campo do tipo exploratória, sendo que 

foi empregado procedimento sistemático para a coleta de dados e descrição qualitativa sobre o 

sistema de gerenciamento das ERBs no município de São Paulo.  

Pode-se considerar este trabalho de natureza exclusivamente exploratória, uma vez 

que envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com gestores que têm experiências 

práticas com o problema pesquisado e, ainda, tecem uma análise de exemplos que estimulem 

a compreensão. Também porque possui ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens posteriores. Dessa forma, este 

tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do 

assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que 

possam ser pesquisadas por estudos posteriores.
35

 

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa foi predominantemente qualitativa. Este 

tipo de pesquisa constitui-se de uma atividade da ciência que visa a construção da realidade, 

mas que se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outros construtos 

profundos das relações que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim, 

esse tipo de pesquisa considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco principal de abordagem e 

não o resultado ou o produto; a análise dos dados é realizada de forma intuitiva e 
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 GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social.  São Paulo: Atlas, 1999. p. 43. 
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indutivamente pelo pesquisador; não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos; e, por 

fim, tem como preocupação maior a interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados.      

Ainda, a pesquisa qualitativa não enumera e/ou mede os eventos estudados, nem 

emprega instrumental estatístico na análise dos dados, mas, principalmente, envolve a 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.     

Quanto aos procedimentos utilizou-se a pesquisa de campo que teve como instrumento 

a entrevista estruturada por meio de um roteiro padronizado, aplicado ao representante do 

órgão gerenciador. Ressalte-se que esse representante deve ser a autoridade máxima no 

assunto, com responsabilidade e competência legal, para representar o órgão em que atua nas 

questões relacionadas ao gerenciamento das ERBs.  

 

O roteiro de entrevista foi estruturado em partes
36

: 

1. Identificação da instituição e representante. 

2. Questões sobre o acervo de leis que disciplina a instalação e funcionamento das 

ERBs na cidade de São Paulo. 

3. Questões sobre o banco de dados sobre as ERBs na cidade de São Paulo. 

4. Questões sobre o gerenciamento das ERBs na cidade de São Paulo.  

5. Questões sobre a política de comunicação de risco. 

Finalmente, é desenvolvida a interpretação dos dados, global e individualmente, de 

forma que os resultados obtidos possibilitaram as considerações e propostas formuladas no 

capítulo conclusivo desta pesquisa. 

   

                                                 
36

Apêndice A – Roteiro de entrevista padrão. 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE TELEFONIA CELULAR E ERBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que significa o Princípio de Precaução - É um critério 

que já foi adotado em vários países diante do alto grau 

de incerteza científica frente aos potenciais riscos de 

determinada tecnologia, no caso, a telefonia móvel 

celular. Toma-se uma atitude preventiva sem esperar os 

resultados da pesquisa científica. Porque se os riscos 

existem, são sem dúvida problemas de Saúde Pública, e 

como tal devem ser tratados. A própria Organização 

Mundial da Saúde decidiu que já é hora de adotar o 

Princípio da Precaução sobre o uso do celular e do 

funcionamento das Estações de Rádio-Base. 

 

Álvaro Augusto de Almeida Salles 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE TELEFONIA CELULAR E ERBS 

 

 

3.1 Os Campos Eletromagnéticos – CEM 

 

 

Os campos eletromagnéticos existem no planeta desde sempre e não são 

necessariamente produzidos pelo homem. Um exemplo de CEM existente na natureza é o 

campo elétrico local produzido pelo acúmulo de cargas elétricas na atmosfera associadas com 

trovoadas. Durante o século XX, as fontes de CEM criadas pelo homem aumentaram 

consideravelmente devido à demanda por energia elétrica, tecnologias sem fios, 

telecomunicações, radiodifusão e alguns equipamentos médicos. 

Também em decorrência do intenso desenvolvimento das telecomunicações móveis e 

uma elevação significativa no número de aparelhos eletrônicos desde a década de 90, o 

número e o tipo de fontes de CEM têm aumentado, resultando em novas possibilidades de 

exposição continuada. Desde então, existem debates científicos e políticos sobre os potenciais 

efeitos adversos para a saúde resultante da exposição aos campos eletromagnéticos, em 

especial, quando de longa duração. No entanto, as tecnologias responsáveis pela produção de 

CEM também proporcionam benefícios sociais e econômicos, melhorando indubitavelmente a 

qualidade de vida do homem contemporâneo. A sociedade atual seria muito diferente sem a 

utilização da eletricidade da forma como é usada; da mesma forma, a radiodifusão e as 

telecomunicações fazem parte da vida moderna. 

Consequentemente, debates envolvendo o tema tornaram-se intensos, não apenas na 

esfera social e política, mas principalmente na área da saúde pública. Numerosos estudos, 

incluindo uma série de grandes pesquisas na área da epidemiologia, têm sido realizados em 

diferentes países sobre os efeitos possíveis dos CEM sobre a saúde dos seres humanos, 

animais, plantas e culturas de células ou tecidos. No entanto, apesar de alguns efeitos na saúde 

terem sido observados em alguns estudos sobre CEM, nenhum resultado conclusivo foi 

estabelecido, e, após mais de duas décadas de pesquisa científica, não existe consenso sobre 

os efeitos adversos para a saúde resultante da exposição de longo prazo aos CEM. Porém, 

cabe ressaltar, que, mesmo na falta de um veredito científico final e incontroverso, os estudos 

recentes apontam para a existência de evidências de danos. 

Resultados conflitantes das pesquisas sobre os potencias riscos à saúde dos CEM têm 

alimentado debates quanto à extensão dos possíveis efeitos. Enquanto um número recente de 
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estudos têm apoiado os dois lados do debate, curiosamente, tais estudos, assim como os 

conduzidos pela OMS, falham em produzir resultado científico conclusivo conectando a 

exposição a CEM com consequências negativas para a saúde.
37

 

As ondas eletromagnéticas, no espaço livre, são combinações de um campo elétrico 

que se propaga em um plano transversal a um campo magnético, ambos oscilatórios. É 

importante frisar que os campos magnéticos são gerados por cargas elétricas em movimento e 

que campos elétricos podem ser gerados pela variação do campo (fluxo magnético). Os CEM 

são caracterizados, entre outros, pela sua frequência, ou seja, o número de variações por 

segundo, medido em hertz (Hz) e comprimento de onda (1/frequência), distância medida em 

metros. A intensidade de campos elétricos é medida em volts por metro (V/m). Densidades de 

fluxos magnéticos são medidos em tesla (T) ou em Gaus (G).  

No modelo de onda de radiação eletromagnética, campos elétricos e magnéticos 

oscilam juntos e perpendiculares entre si no espaço livre (Figura 2). No modelo corpuscular, a 

radiação eletromagnética é descrita como um fluxo de fótons. Esse fluxo é medido pela sua 

densidade energética em Watt por metro quadrado (W/m
2
).38 

 

 
Figura 2 ‒ Propagação das ondas eletromagnéticas  

Fonte: Disponível em: <http://www.walter-fendt.de/ph14e/emwave.htm>.  

A frequência e o comprimento das ondas eletromagnéticas podem variar 

enormemente. O comprimento de onda é representado pela letra grega lambda (λ). A luz 

visível, à qual nossos olhos são sensíveis, tem comprimentos de onda no domínio 4000 < λ < 

                                                 
37

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). What are electromagnetic fields? World Health Organization 

(WHO). Disponível em:  <www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html>. Acesso em: ago. 2011. 
38

PROMOTING healthy environments with a focus on the impact of actions on electromagnetic fields.  Bio 

Intelligence Service. Executive Agency for Health and Consumers. Disponível em: <www.biois.com>. Acesso 

em: ago. 2010. p. 8.  
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7000 Angstroms. As ondas de luz visível são, portanto, extremamente pequenas. Nossos olhos 

distinguem ondas de luz visível de diferentes frequências como cores diferentes. A luz violeta 

tem λ = 4000 A, enquanto que a luz vermelha, no outro extremo do arco-íris, tem λ = 7000 A. 

Note que há luz com comprimentos de onda tanto maiores quanto menores do que os limites 

da luz visível. A famosa radiação ultravioleta, da qual a camada de ozônio nos protege, tem 

comprimentos de onda menores do que 4000A, em torno de λ = 3000A. Nossos olhos não 

captam esta radiação, mas podemos sentir o calor que é produzido sobre a pele. Em 

comprimentos de onda ainda menores, chegamos aos raios-X e depois aos raios gama. Para 

além da luz vermelha, existem as ondas infravermelhas, micro-ondas e ondas de rádio. Todas 

fazem parte do mesmo fenômeno: a radiação eletromagnética.
39

 

A figura 3 mostra um resumo dos diferentes domínios das ondas eletromagnéticas, 

mostrando o que é conhecido por espectro eletromagnético. O comprimento de onda decresce 

da esquerda para a direita, mostrando a sequência das ondas de rádio até os raios gama. Os 

valores de λ, em metros, são dados. São também mostrados objetos de tamanho comparável às 

ondas de cada domínio.  

 

 
Figura 3 ‒ O espectro eletromagnético 

Fonte: Disponível em: <http://www.walter-fendt.de/ph14e/emwave.htm>.  

Cada região desse espectro corresponde a ondas que apresentam determinada faixa de 

frequência e possuem aplicações distintas. As ondas de luz, por exemplo, ocupam 

determinada região desse espectro. Como frequência e comprimento de onda são grandezas 

inversamente proporcionais, podemos apresentar o mesmo espectro eletromagnético 
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Disponível em: <http://www.fisica.ufs.br/egsantana/cuantica/negro/espectro/espectro.htm>. Acesso em: nov. 
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indicando o sentido crescente das frequências e o sentido decrescente dos comprimentos de 

onda.  

A figura 4 apresenta a região do espectro onde se localiza a radiação não ionizante. 

 

Figura 4 – Região do espectro onde se localiza a radiação não ionizante 

Fonte: Disponível em: <ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/bio_frep_en.pdf>. p. 9.   

 

Na radiação não ionizante, contrariamente à radiação ionizante, os CEM não são 

intensos o suficiente para quebrar as ligações que mantêm as moléculas ligadas em células e 

não conseguem produzir ionização; por essa razão, os campos eletromagnéticos são também 

chamados de radiações não ionizantes (RNI). É importante não confundir com a radiação 

ionizante, como raios-X e raios gama, que possuem frequências muito mais elevadas e efeitos 

à saúde documentados e estabelecidos. Os equipamentos como rádios, televisores, 

computadores, telefones celulares, dentre outros, se localizam na faixa de frequência 

considerada não ionizante, cuja  energia emitida não produz íons em sua passagem pela 

matéria.
40

 

Este estudo desenvolve breve abordagem sobre os campos eletromagnéticos em geral, 

com foco nas frequências de rádio (radiofrequência – RF), que são emitidas pelas ERBs: 

 Campos estáticos; 

 Campos eletromagnéticos com frequências extremamente baixas (ELF – Extremely Low 

Frequency, entre 0 e 300 Hz);  

 Campos eletromagnéticos com frequências intermediárias (IF – Intermediary Frequency, 

entre 300 Hz e 100 kHz),  
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 Frequências de rádio (RF – Radio Frequency, entre 100 kHz e 300 GHz).  

O quadro 1 mostra, com destaque em vermelho, qual o foco deste estudo. 

 

Radiações 

Não Ionizantes 

Campos estáticos Trens de levitação magnética 

Frequências extremamente baixas Linhas de transmissão de energia elétrica 

Frequências de rádio 

(radiofrequência) 

Frequências altas 

(ERBs + aparelhos celulares) 

Frequências médias 

Frequências baixas 

Luz 

Luz ultravioleta 

Luz visível 

Infravermelho 

Radiações Ionizantes 

Raios cósmicos 

Raios Gama  

Raios X 

Quadro 1 – Tipos de radiação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Campos estáticos: 

 

Mesmo que existam poucas fontes antropogênicas de geração de campos estáticos, 

atualmente nota-se um rápido desenvolvimento de novas tecnologias que o produzem. Uma 

das principais fontes geradoras de campos estáticos são alguns dispositivos médicos, como 

por exemplo, a ressonância magnética, que é usada para identificar diferentes tipos de tecidos 

do corpo humano (Figura 5). Muitas técnicas científicas também utilizam a ressonância 

nuclear magnética ao estudar diferentes tipos de materiais através de espectroscopia de 

ressonância magnética.
41

 

 
Figura 5 – Aparelho de ressonância magnética 

Fonte: Disponível em: <ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/bio_frep_en.pdf>. p. 10. 
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Na realidade, o equipamento de ressonância magnética produz, além de campo estático, campos de baixa 

frequência e radiofrequência. 
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Campos estáticos também são produzidos em alguns processos industriais: no 

processamento de alumínio e cloro-álcali, em processos de soldagem, ferrovias e sistemas de 

transporte subterrâneos. O uso de corrente contínua em sistemas ferroviários também pode 

gerar esse tipo de CEM no interior do trem. 

 

Campos de frequência extremamente baixa: 

 

Também conhecidos internacionalmente pela sigla inglesa ELF ‒ “Extremely Low 

Frequency”, sendo que nos textos oficiais em português adotam-se, ainda, FEB – Frequência 

Extremamente Baixa. Estes campos de frequência extremamente baixa se situam na faixa 

entre 0 e 300 Hz e são gerados principalmente a partir de fontes antropogênicas, tais como: 

aparelhos elétricos e de transmissão de energia e linhas de distribuição (Figura 6). A 

eletricidade é transmitida a partir de estações de energia para as cidades, fábricas e residências 

por meio de cabos aéreos e subterrâneos. Tais redes de cabo contêm corrente elétrica que, por 

sua vez, geram campos de frequência extremamente baixa.   

Em áreas residenciais, as principais fontes são equipamentos elétricos domésticos 

como televisão e computador; em verdade, aparelhos elétricos em geral produzem CEM. Em 

áreas industriais: instalações de energia elétrica, aquecimento por indução e sistemas de 

transporte elétrico são conhecidas fontes de geração de campo de frequência extremamente 

baixa.
42
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ELECTROSMOG in the Environment. Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), 

June 2005. Disponível em: <www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html>. Acesso em: 

jun. 2011. p. 22.  
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Figura 6 – Linhas de transmissão de energia elétrica 

Fonte: Disponível em: <http://www.adjorisc.com.br/jornais/economia/abaixo-os-cabos-

cientistas-estudam-transferencia-de-energia-sem-fio-1.482739>. 

 

Campos eletromagnéticos produzidos por linhas de transmissão são medidos por sua 

intensidade de campo ao nível do solo, o que varia muito, dependendo do fluxo de corrente 

através dos condutores, que, por sua vez, depende da demanda de energia elétrica, da 

configuração da linha de transmissão e da distância medida entre o ponto e a linha.  

Possíveis efeitos dos campos de  ELF sobre a saúde humana vêm sendo estudados há 

aproximadamente vinte anos em outros países. A Rússia afirma estudar a matéria desde 1940. 

Trabalhos atuais, no sentido de pesquisar sobre os efeitos da radiação não ionizante emitida 

pelas redes de transmissão de energia elétrica, têm sido muito frequentes em todo o mundo.  

Na cidade de São Paulo, no ano de 2010, foi divulgado o resultado do projeto 

denominado Exposição a campos eletromagnéticos e saúde: um estudo brasileiro. Tal estudo 

foi coordenado pela Abricem – Associação Brasileira de Compatibilidade Eletromagnética e 

contou com a participação de várias concessionárias de energia elétrica, além de renomados 

pesquisadores da academia nacional e instituições de pesquisa do estado de São Paulo. Os 

objetivos gerais do projeto EMF-SP foram
43

: 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (ABRICEM). Exposição a 

campos eletromagnéticos e saúde: um estudo brasileiro. Projeto EMF. Apresentação e resultados das pesquisas 

efetuadas. São Paulo: Papirus, 2010.  

http://www.adjorisc.com.br/polopoly_fs/1.482740.1307882751!/image/2068118864.jpg
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 realizar estudos epidemiológicos sobre os efeitos da exposição pública e ocupacional a 

CEM de 60 Hz (frequência extremamente baixa) gerados por instalações de energia 

elétrica (linhas de transmissão e subestações); 

 promover estudos de percepção de risco a CEM; 

 fornecer informações sobre o nível de exposição a CEM em São Paulo e no Brasil; 

 desenvolver capacitação de pesquisa nessa área; 

 contribuir para o banco de dados internacional (OMS). 

Os resultados finais alcançados pelo projeto são compatíveis com as atuais pesquisas 

mundiais na área de avaliação de riscos de CEM quanto a doenças mais prováveis (leucemia 

infantil, leucemia entre adultos e câncer de cérebro). A análise estatística do risco de morte 

por algumas causas específicas sugere um discreto aumento no risco para leucemia entre os 

indivíduos mais expostos a CEM. Esse resultado está de acordo com a literatura sobre o tema, 

que de maneira geral indica uma associação entre exposição a CEM e a ocorrência de 

leucemia. Todavia, a literatura internacional nesse tema é controversa, sendo que inúmeros 

estudos realizados não apontaram riscos estatisticamente significantes.
44

 Ainda com relação às 

redes de transmissão de energia elétrica, diferentemente do que ocorre com as ERBs, o risco 

está concentrado em determinadas situações nas quais as pessoas se encontram expostas a 

elevados índices de radiação, especialmente, representadas por: determinadas categorias de 

trabalhadores do setor elétrico e parte da população que reside próxima das linhas de 

transmissão.  

 

Campos de Frequência Intermediária: 

 

Campos de frequência intermediária de CEM, variando entre 300 Hz e 100 kHz, são 

produzidos por alguns aparelhos elétricos, como por exemplo: dispositivos antirroubo, placas 

de indução de calor, motores elétricos, leitores de cartões magnéticos, entre outros. Outras 

fontes geradoras incluem computadores e telas de televisão com tubos de raios catódicos, 

lâmpadas fluorescentes compactas, transmissores de rádio e alimentadores de alta voltagem. 
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GOUVEIA, Nelson. Campos magnéticos na região metropolitana de São Paulo. Populações expostas e riscos à 

saúde. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (ABRICEM). 

Exposição a campos eletromagnéticos e saúde: um estudo brasileiro. São Paulo: Papirus. p. 73-88. (Projeto 

EMF. Apresentação e resultados das pesquisas efetuadas). 
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Esta categoria de CEM também pode ser gerada por processos industriais de soldagem e na 

área médica, pelo bisturi elétrico (figura 7).
45

 

 

 
Figura 7 – Bisturi elétrico 

Fonte: Disponível em: <ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/bio_frep_en.pdf>. p. 14.    
 

 

Campos de Radiofrequência (RF): 

 

Fontes produtoras de radiofrequência (RF) estão entre 100 kHz a 300 GHz e são 

comuns em nossa sociedade. Aliás, cada vez mais comuns, pois a telefonia móvel faz parte do 

cotidiano da sociedade atual. Essa moderna telefonia sem fio utiliza uma extensa rede de 

antenas fixas, chamadas de estações rádio base (ERBs), que recebem e transmitem 

informações por meio de sinais de radiofrequência.  

 

                                                 
45

EXECUTIVE AGENCY FOR HEALTH AND CONSUMERS.  Promoting healthy environments with a focus 

on the impact of actions on electromagnetic fields (LOT 3). Aug. 2010. Disponível em:  

<ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/bio_frep_en.pdf>. Acesso em: jun. 2011. [Contract 

Reference: 2009 62 03]. Final Report. p. 13.  
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Figura 8 ‒ Estações rádio base 

Fonte: ELECTROSMOG in the Environment. Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape 

(SAEFL),  June 2005. Disponível em:   

           <www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html>.  

 
 

Da mesma forma, outros tipos de redes sem fio, que possibilitam acesso de alta 

velocidade à Internet (WLANs), também constituem fontes geradoras de RF e são 

frequentemente instalados em escritórios, shopping centers, aeroportos, escolas, áreas 

residenciais e industriais.  Principais fontes de campos de RF incluem telefones sem fio, redes 

locais sem fio e de rádio ou torres de transmissão televisiva. Outros exemplos de fontes de 

exposição aos campos RF são scanners médicos, fornos de micro-ondas, sistemas de radar 

civil e militar, os sistemas privados de rádio móvel, sistemas de radiodifusão e Wi-Fi. Alguns 

dos mais recentes sistemas antirroubo e várias aplicações industriais, como as estações de 

radiodifusão ou aparelhos de aquecimento, também operam na faixa de RF.  

Em 2010, foi publicado um estudo desenvolvido na Europa, com o objetivo de  

analisar a real exposição do público em geral a campos eletromagnéticos na União Europeia 

(frequências extremamente baixas, frequências intermediárias, e frequências de rádio, tal 
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como definido pela SCENIHR- Scientific Committee on Emerging and Newly Identified 

Health Risks); avaliar as tendências relativas a esse tipo de exposição, bem como o interesse 

público sobre a matéria desde 2004. Esse grupo de trabalho elaborou o quadro apresentado a 

seguir (Quadro 2 – Fontes geradoras de radiofrequência), que contempla as diferentes 

categorias de exposição aos campos eletromagnéticos: ocupacional, residencial e ambiental, 

bem como as possibilidades  de exposição.
46

   

É, no mínimo, alarmante a constatação de que toda a população está exposta a algum 

tipo de CEM. Seja esta exposição em diferentes níveis, e em variados ambientes, a verdade é 

que fontes geradoras de CEM estão por toda a parte ao nosso redor; portanto, qualquer 

medida de minimização de exposição é certamente bem vinda e necessária. 
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EXECUTIVE AGENCY FOR HEALTH AND CONSUMERS.  Promoting healthy environments with a focus 

on the impact of actions on electromagnetic fields (LOT 3). Aug. 2010. Disponível em:  

<ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/bio_frep_en.pdf>. Acesso em: jun. 2011. [Contract 

Reference: 2009 62 03]. Final Report. p. 16. 
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Fonte Frequência 
Exposição 

Ocupacional             

 

 

Exposição 

Residencial 

Exposição 

Ambiental 

Possibilidades de 

Exposição 

ERBS 900 MHz-2GHz SIM  SIM SIM Depende da localidade 

Equipamentos 

médicos: 

scanners, 

bisturi elétrico, 

etc. 

10-100 MHz 

Scanners:     

2.5-10 MHz 

SIM  NÃO NÃO 

Exposição ocasional 

para pacientes em 

tratamento e possível 

exposição da equipe 

médica durante o 

tratamento 

Radares 3-30 GHz SIM  SIM SIM 

Possibilidade de 

exposição quando o 

radar está ligado 

Sistema 

privado de 

rádio 

Algumas 

centenas de 

MHz 

NÃO  SIM NÃO 

Níveis de exposição 

dependem da 

frequência de uso 

Antenas de TV 800 MHz 
Depende da 

localização 
 SIM SIM 

Possibilidade de 

exposição quando a 

residência/local de 

trabalho estão 

próximos à antena 

Estações de 

rádio 

Algumas 

centenas de 

MHz 

Depende da 

localização 

 

 

Depende da  

localização 
SIM 

Possibilidade de 

exposição quando a 

residência/local de 

trabalho estão 

próximos  ao sistema 

Fornos de 

micro-ondas 
2.45 GHz NÃO  SIM NÃO 

Exposição depende da 

frequência de utilização 

Equipamentos 

antifurto 

Centenas de 

Hz a poucos 

MHz 

SIM  SIM NÃO 

Possibilidade de 

exposição quando 

alguém está no edifício 

protegido 

Rede de 

computadores 

sem fio 

2-5 GHz SIM  SIM NÃO 

Exposição contínua 

potencial se os sistemas 

estão instalados no 

ambiente residencial ou 

de trabalho 

Quadro 2 – Fontes geradoras de RF  

Fonte: EXECUTIVE AGENCY FOR HEALTH AND CONSUMERS.  Promoting healthy environments with a 

focus on the impact of actions on electromagnetic fields (LOT 3). Aug. 2010. [Contract Reference: 2009 

62 03]. Final Report. (Tradução livre da autora). Disponível em:  

<ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/bio_frep_en.pdf>.  
 

Ainda existe, como sempre existiu, preocupação com relação aos efeitos que a 

radiação não ionizante pode causar à saúde humana. As radiações ionizantes têm sido objeto 

de estudo há mais tempo do que as radiações não ionizantes, e, consequentemente, os seus 

efeitos são mais bem conhecidos. No Brasil, na década de 1950 foi proibido o uso de 

aparelhos de raios X em gestantes, sendo que o Brasil é signatário da Convenção da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) nº 115, que passa a integrar a legislação nacional.
47

 

Há resistência em se reconhecer os CEM como uma forma de poluição, a noção de 

contaminação sempre esteve vinculada à geração de resíduos, seja no ar, no solo ou na água. 
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A Convenção nº 115 da  OIT foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 62.151, de 19 de janeiro de 1968. 



55 

 

Entretanto, a Convenção de Genebra de 1979, ao tratar de poluição transfronteiriça, abrange 

tanto a poluição causada por substâncias particuladas, como também a poluição causada por 

fontes de energia.
48

 Mesmo com resistência por parte de alguns, a maioria dos cientistas 

admite que os CEM constituam uma forma de poluição, ainda que peculiar.  

É bem verdade que certos tipos de tratamentos médicos por meio da exposição a CEM 

realmente podem curar. Tais tratamentos médicos utilizam CEM de maneira específica para 

ajudar na cicatrização de fraturas ósseas, a curar as feridas da pele e tecidos subjacentes, para 

reduzir a dor e inchaço, para pós-cirúrgico e várias outras necessidades. Algumas formas de 

exposição aos CEM são, inclusive, usadas para tratar a depressão. Ela tem-se mostrado eficaz 

no tratamento de doenças, quando utilizada em níveis de energia muito abaixo dos atuais 

padrões máximos para exposição pública. Isso nos leva a uma pergunta intrigante: como 

podem os cientistas concluir sobre os efeitos nocivos da exposição CEM e, ao mesmo tempo, 

utilizar formas curativas  de tratamento por meio dessa exposição? 

É fato que enfermidades são tratadas com sucesso utilizando-se os CEM em níveis 

abaixo dos padrões atuais de segurança pública, provando que o corpo humano reconhece e 

responde a sinais de CEM de baixa intensidade, mas de outra maneira. Se assim não fosse, 

esses tratamentos médicos não trariam resultado algum. Os órgãos reguladores aprovaram os 

dispositivos médicos de tratamento por meio de CEM, portanto, é clara a consciência desse 

paradoxo. 

A exposição aleatória a CEM, ao contrário das exposições feitas com supervisão 

clínica, poderia levar a danos semelhantemente ao uso não supervisionado de drogas 

farmacêuticas. Esta evidência constitui uma forte advertência de que a exposição 

indiscriminada a CEM não é recomendável. Não se recomenda a utilização aleatória de 

drogas para tratamentos médicos e prevenção de doenças. Ao contrário, esta prática é 

notoriamente proibida. No entanto, exposições aleatórias e involuntárias a CEM ocorrem o 

tempo todo na vida diária. 

Assim, como a radiação ionizante pode ser usada para diagnosticar uma doença de 

forma eficaz e tratar o câncer, é também uma causa de câncer em diferentes condições de 

exposição. A radiação não ionizante pode ser, ao mesmo tempo, a causa e o tratamento da 

                                                 
48

Convenção de Genebra de 1979 –  Sobre Poluições Atmosféricas Transfronteiriças de Longa Distância. Tal 

convenção tem por objetivo que as partes limitem e, tanto quanto possível, gradualmente reduzam e previnam a 

poluição atmosférica e o seu transporte a longa distância, bem como, que desenvolvam políticas e estratégias 

de combate à emissão de poluentes atmosféricos, através da monitorização, investigação e troca de informação. 
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doença.
49

 Portanto, é de vital importância que os padrões de exposição pública reflitam esse 

entendimento de potência biológica, para que se desenvolvam medidas de proteção pública 

adequadas. 

Lamentavelmente, é inconteste a dificuldade em se obter valores precisamente seguros 

para exposição pública, uma vez que alguns fatores dificultam a obtenção de respostas, entre 

elas:  

a) torna-se muito difícil o desenvolvimento de estudos clínicos, pois é quase 

impossível encontrar qualquer indivíduo que não esteja exposto;  

b) pessoas com e sem doenças estão submetidas a múltiplas e sobrepostas exposições, 

dificultando estudos comparativos; 

c) na prática, não ocorre a contabilização da respectiva cumulatividade, ou ainda, das 

combinações potencialmente nocivas da exposição; 

d) as exposições a CEM são múltiplas, ocorrem em diferentes níveis de potência, e 

duram por períodos não estimados. 

 

 

3.2 A Telefonia Celular e as Estações Rádio Base 

 

 

Graças à existência de milhares de ERBs, é possível comunicar-se por telefone celular, 

em regra, por todo o mundo. Por outro lado, as numerosas antenas geram o aumento da 

radiação não ionizante de alta frequência em toda parte. 

Tecnicamente, dever-se-ia utilizar a terminologia comunicação móvel, ao invés de 

telefonia celular. Segundo a ANATEL, comunicação móvel é a categoria ampla, na qual estão 

inseridas as seguintes categorias específicas: 
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A RATIONALE for a biologically-based public exposure standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). 

Bio Intelligence Service. Executive Agency for Health and Consumers, 2007. Disponível em: 

<www.biois.com>. Acesso em: jun. 2011. BioInitiative Report. p. 20. 

 



57 

 

 Serviço Móvel Pessoal (SMP): é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de 

interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de 

Estações Móveis para outras estações. O SMP é caracterizado por possibilitar a 

comunicação entre estações de uma mesma área do SMP ou acesso a redes de 

telecomunicações de interesse coletivo. 

 Serviço Móvel Celular (SMC): é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, 

aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com 

técnica celular, interconectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por 

meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual. 

 Serviço Móvel Especializado (SME): é o serviço de telecomunicações móvel 

terrestre de interesse coletivo que utiliza sistema de radiocomunicação, 

basicamente para a realização de operações tipo despacho e outras formas de 

telecomunicações. Caracteriza-se pela mobilidade do usuário e é vulgarmente 

conhecido por “trucking”. 

Também incluídos na categoria de comunicação móvel, estão os seguintes serviços: 

Serviço Especial de Radio Chamada, Serviço Móvel Global por Satélite, Serviço Móvel 

Aeronáutico e Serviço Móvel Marítimo. Entretanto, este rigor terminológico não é 

comumente observado e, ao se referir à telefonia celular neste estudo, far-se-á referência 

automática a todos os sistemas móveis que interagem por meio de ERBs, sem qualquer 

prejuízo ao conceito básico.  

A telefonia celular é um sistema de transmissão que envolve a radio escuta e a radio 

transmissão, constituindo-se do conjunto de antenas fixas (que podem estar instaladas em 

topos de edificações, torres ou postes) e dos telefones móveis. Esse conjunto de antenas 

(transmissoras e receptoras) interligadas aos equipamentos por meio de cabos coaxiais 

constitui uma célula. Esse conjunto de equipamentos interligados que formam uma célula é 

denominado ERB, que tanto recebem como enviam os sinais de rádio. 

As instalações e funcionamento das ERBs são submetidos a exigências mínimas e 

padronizadas a serem obedecidas quando da elaboração de projeto, montagem, acabamento, 

inspeção e manutenção. Os principais parâmetros de especificação para a construção e 

montagem de torres metálicas autossuportadas são: 
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‒  Altura total 

‒ Cargas previstas para as torres 

‒ Fundações 

‒ Estrutura 

‒ Escada 

‒ Esteira vertical e horizontal 

‒ Plataformas 

‒ Para-raios 

‒ Aterramento 

‒ Iluminação de obstáculo 

‒ Pintura 

 

Os três elementos principais em uma rede celular são: a estação base,    a  estação 

móvel  e a Central de Comutação, como mostra a figura 9. 

 

 
Figura 9 – Sistema de telefonia celular 

Fonte: Disponível em: <www.teleco.com.br>.  

 Uma rede de comunicação móvel compreende várias células. Cada célula possui uma 

antena que estabelece uma conexão sem fio para os telefones móveis em sua vizinhança.  

Cada ERB tem capacidade para transmitir um número limitado de chamadas. A abrangência 

de cada célula é, portanto, determinada pela intensidade de utilização. Em áreas rurais, com 

baixa densidade de telefonia móvel, as células podem ter um raio de vários quilômetros, 

enquanto que nos centros urbanos as células têm a abrangência de algumas centenas de 

http://www.teleco.com.br/
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metros, apenas. Por sua vez, as microcélulas, frequentemente instaladas em centros urbanos, 

ainda menores, são usadas em áreas onde o volume de chamadas é particularmente elevado, 

ou  quando a cobertura é difícil devido à densidade de edifícios à sua volta.  Finalmente, 

também há pico-células, que têm um raio de apenas algumas dezenas de metros e são usadas 

para fornecer conexões dentro de edifícios.  

A potência de transmissão de uma antena deve ser tão elevada que os sinais a serem 

transmitidos também alcancem os telefones celulares no perímetro da célula. Por outro lado, 

essa potência de transmissão não deve ser muito intensa, caso contrário, os sinais iriam 

interferir com os de outras células. 

Além do efeito relacionado com as emissões de radiação não ionizante, cabe ressaltar 

que as ERBs ainda causam impacto paisagístico. Atualmente, o impacto paisagístico vem 

sendo superado por meio de técnicas modernas: a integração, a camuflagem e a ocultação.  A 

adoção de tais métodos dependerá do projeto que está sendo avaliado, bem como da paisagem 

que está sendo afetada. Entretanto, o resultado nem sempre é satisfatório, podendo resultar em 

um cenário final de gosto discutível, ou até mesmo, interferir com valores morais e éticos dos 

cidadãos, como por exemplo, antena camuflada em uma cruz de uma igreja cristã. Ainda pior, 

é o fato de se ocultar da população seu direito de conhecer onde estão as antenas e respectivos 

equipamentos.
50

 

Considerando-se que as ERBs são sempre associadas a uma ideia nociva, as técnicas 

de camuflagem e ocultação são muito praticadas em todas as partes do planeta. Em verdade, 

não é a utilização da ocultação e/ou camuflagem que constituem o grande vilão; o maior 

problema reside no fato de se terem omitidas informações muito importantes às quais o 

cidadão tem total direito de acesso. As fotos a seguir mostram alguns exemplos de ERBs 

invisivelmente agregadas à paisagem. 
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PASSOS, Jaime Lucio Ribeiro et al. Os impactos causados pelas estações transmissoras de sinais de 

radiofrequência. Estudo de caso da região da Av. Paulista, Pacaembú e Sumaré. 2007. Monografia ‒ Instituto 

de Eletrotécnica e Energia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. p. 33. 
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Figura 10 – Antena camuflada como conífera  

Fonte: Disponível em: <www.nickpackham.co.uk>. 

 

 

      

 
Figura 11 – Estrutura camuflada em tronco 

Fonte: Disponível em: <www.nickpackham.co.uk>. 

 

 

http://www.nickpackham.co.uk/
http://www.nickpackham.co.uk/
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Figura 12 – Estrutura e antena 

Fonte: Disponível em: <www.nickpackham.co.uk>. 

 

 

 

 

Figura 13 – Antenas Vodafone na chaminé em Melksham (UK) 

Fonte: Disponível em: <http://www.prattfamily.demon.co.uk/mikep/gsmnet.html>. 

 

 

http://www.nickpackham.co.uk/
http://www.prattfamily.demon.co.uk/mikep/gsmnet.html
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Figuras 14 – Site em construção em Caernarfon (UK) 

Fonte: Disponível em: <http://www.prattfamily.demon.co.uk/mikep/gsmnet.html>. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Ocultação de antena sob painel de propaganda 

Fonte: Disponível em: <http://www.prattfamily.demon.co.uk/mikep/gsmnet.html>. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prattfamily.demon.co.uk/mikep/gsmnet.html
http://www.prattfamily.demon.co.uk/mikep/gsmnet.html


63 

 

 

 

 

Figura 16 – Ocultação de estrutura e antena sob painel ilustrando torre 

Fonte: Disponível em: <http://www.prattfamily.demon.co.uk/mikep/gsmnet.html>. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 17 – Ocultação de estrutura e antena sob painel de propaganda          

Fonte: <http://www.calzavara.it/lang/en/products/telecommunications/bbstruct_pole_sign_billboard.html>. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prattfamily.demon.co.uk/mikep/gsmnet.html
http://www.calzavara.it/lang/en/products/telecommunications/bbstruct_pole_sign_billboard.html
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Figura 18 – Ocultação de estrutura e antena no crucifixo da Igreja Luterana de Lake Worth, South Florida 

Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Finishing_cross_view.JPG>. 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Finishing_cross_view.JP
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Figura 19 – Estrutura e antena camuflada como coqueiro ‒ o coqueiro à esquerda é uma ERB (Marrakesh) 

Fonte: Foto elaborada pela autora desta tese, 2009. 
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3.3 O Compartilhamento de Infraestrutura de ERBs 

  

 

O compartilhamento de infraestrutura refere-se ao uso conjunto de instalações 

construídas para servir de base à prestação do serviço de telecomunicação.
51

 Tal 

compartilhamento envolve a utilização das estruturas físicas de uma prestadora de serviços 

públicos por várias outras. 

Também conhecido por co-location, a importância do compartilhamento de 

infraestrutura tem uma justificativa econômica primordial muito simples ‒ a economia na 

instalação e manutenção da infraestrutura dos serviços compartilhados. Adicionalmente, 

ressalta-se o objetivo de otimizar os recursos, a redução de custos operacionais, além de 

oferecer maior conforto visual à paisagem urbana. Porém, o compartilhamento de 

infraestrutura implica em riscos consideráveis, portanto, a análise dos projetos deve 

comprovar também sua viabilidade, para que sejam atendidos os requisitos de segurança à 

exposição eletromagnética. 

A ANATEL aprovou, por meio da Resolução nº 274, de 5 de setembro de 2001, o 

Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura entre Prestadoras de Serviço de 

Telecomunicações. A atual tendência de restrição à implantação de novos sites pelas 

prefeituras de todo o país, movidas pela preocupação da população em geral com a poluição 

visual das cidades, leva as operadoras de telefonia celular a promover o compartilhamento de 

sites. São possíveis diferentes níveis de compartilhamento, que vão desde o uso comum do 

espaço físico para instalação de equipamentos, obras civis, ar condicionado, energia elétrica, 

meio de transmissão, até as antenas.  Inicialmente, o compartilhamento entre operadoras era 

evitado, pois a competição por cobertura era um diferencial comercial. 

Todavia, esta solução para mitigar a proliferação de ERBs e, consequentemente, a 

poluição visual, não é tão simples como parece. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CADES) usando das atribuições e competências que lhe são 

conferidas por Lei, durante a 47ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 07 de dezembro de 

2001, ao publicar o Relatório Final da Comissão Especial de Elaboração de Estudo sobre 

Radiações Não Ionizantes e seu Controle em Antena de Telecomunicação, manifesta a sua 

preocupação a respeito; com efeito, se por um lado evita-se a grande concentração de ERBs, 

                                                 
51

O compartilhamento de infraestruturas também é comum nos setores de energia elétrica, água, saneamento, 

gás, telefonia, rodovias e ferrovias implicando o emprego compartilhado de postes, torres, dutos, subsolo 

urbano, condutos e servidões administrativas. 
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por outro lado, as emissões são potencializadas: “O compartilhamento das torres, necessitando 

regulamentar por envolver a concentração de emissões de radiação numa mesma área”.
52

 

Note-se que o Art. 6º da Resolução ANATEL nº 274, que regulamenta o 

compartilhamento de infraestruturas, prevê o seguinte:  

O atendimento aos parâmetros de qualidade e às obrigações associadas às 

concessões, permissões ou autorizações outorgadas pelo Poder Concedente para 

prestação dos respectivos serviços, não devem ser comprometidos pelo 

Compartilhamento de Infraestrutura. 

Legalmente, no Brasil, o compartilhamento de infraestrutura é permitido desde que 

identificadas as empresas participantes do processo. Porém, com a concentração de emissões 

de radiação numa mesma área, e possível elevação de potência, os efeitos malévolos da 

radiação não ionizante podem superar as previsões. Por esta razão, a prefeitura de Porto 

Alegre criou legislação que ressalta a importância de se conhecer o “número máximo de 

portadoras e a potência máxima irradiada das antenas quando o número máximo de canais 

estiver em operação”.
53

  Portanto, saber quais são as empresas participantes não basta, é 

preciso monitorar a emissão de radiação não ionizante da ERB compartilhada. 

A atual tendência é predominantemente favorável à prática do compartilhamento de 

infraestruturas de ERBs; em abril de 2011, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, 

disse que o governo pretende tornar obrigatório o compartilhamento da infraestrutura de redes 

pelas operadoras de telefonia celular. Ele afirmou que solicitaria à ANATEL que 

regulamentasse a questão, com o objetivo de reduzir o custo dos serviços, já que os 

investimentos das empresas serão menores. Segundo o ministro: “Esse setor tem muita 

reclamação e uma disputa muito agressiva. Não há problema em ter disputa, mas, no nosso 

entendimento, se houvesse o compartilhamento, o serviço poderia ser mais barato”.
54

 Ainda, o 

governo também vai estimular que as empresas aumentem os investimentos em infraestrutura 

e na ampliação das redes de fibras óticas. 

É certo que o compartilhamento reduz o custo com infraestrutura para as operadoras, 

mas qual é o custo pago pela população já que não ocorre o repasse dessa economia e 

tampouco o controle do acúmulo de equipamentos? 

                                                 
52

Resolução nº 67 /CADES/2001, de 07 de dezembro de 2001. 
53

Artigo 3º, inciso VI, letra “f”, do Decreto nº 13.927, de 18 de outubro de 2002, que sistematiza o regramento de 

padrões urbanísticos, sanitários e ambientais para instalação de Estação de Rádio Base e equipamentos afins de 

rádio, televisão e telecomunicações no município de Porto Alegre. 
54

CRAIDE, Sabrina. Governo quer que empresas de telefonia móvel compartilhem infraestrutura de rede. 

Agência Brasil, 14 abr. 2011. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-04-14/governo-

quer-que-empresas-de-telefonia-movel-compartilhem-infraestrutura-de-rede>. Acesso em: jun. 2011. 
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A figura 20 mostra uma torre moderna com três diferentes provedores de telefonia 

celular ocupando a mesma estrutura. A base da torre contém o equipamento de cada 

operadora.  

         

 

 
Figura 20 – Base da torre com equipamentos de vários provedores 

Fonte: Disponível em: <http://informatica.hsw.uol.com.br/celular10.htm>. 



69 

 

A figura 21  mostra o equipamento de apenas um dos provedores.  

 

 

 

 

 
Figura 21 – Base da torre com equipamento de um provedor 

Fonte: Disponível em: <http://informatica.hsw.uol.com.br/celular10.htm>. 
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A caixa aloja os transmissores e receptores de rádio que permitem à torre se comunicar 

com os telefones. Os rádios se conectam com as antenas na torre por meio de um conjunto de 

cabos grossos, conforme mostra a figura 22. 

 

 

 
Figura 22 – Conexão dos equipamentos à torre 

Fonte: Disponível em: <http://informatica.hsw.uol.com.br/celular10.htm>. 
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Uma evidência clara de que diversos provedores compartilham a torre, mostrada na 

figura 23, é o  fecho de cinco vias no portão. Esse fecho permite que qualquer um dos 

provedores possa, independentemente, desbloquear este portão e ter acesso ao seu 

equipamento e torre. 

 

 
Figura 23 – Portão com fecho cinco vias 

Fonte: Disponível em: <http://informatica.hsw.uol.com.br/celular10.htm>. 

Em novembro de 1999 a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência  Nacional 

de Telecomunicações e a Agência Nacional do Petróleo aprovam o Regulamento Conjunto 

para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, 

Telecomunicações e Petróleo.
55

 Cada setor busca detalhar e dimensionar as consequências e 

extensões resultantes do compartilhamento de suas infraestruturas. Especificamente com 

relação ao compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações há pontos relevantes que 

merecem maior estudo, tais como: a relevância da regulamentação do uso e ocupação urbana, 

tendo em vista o interesse público na ordenação das cidades; a necessidade de estimular a 

manutenção das redes, passo essencial para a melhora dos serviços de telecomunicações e o 

controle efetivo da geração, acumulação e potencialização de radiação não ionizante. O bem 

                                                 
55

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 001, de 24 de novembro de 1999 ‒ Regulamento Conjunto para 

Compartilhamento de Infraestrutura entre os setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo. 

 



72 

 

estar social e o desenvolvimento tecnológico devem caminhar juntos, de forma a encontrar o 

equilíbrio e identificar o ponto exato em que um deve recuar em benefício de outro. 

 

 

3.4 A Evolução da Telefonia Móvel no Brasil e a Criação da ANATEL 

 

 

Anteriormente à criação da Telebrás em 1972, existiam mais de 900 companhias de 

telecomunicações operando no Brasil. Entre 1972 e 1975, a Telebrás e suas operadoras 

subsidiárias adquiriram a maior parte das outras companhias telefônicas existentes no Brasil, 

e, consequentemente, passou a ter um monopólio sobre a oferta de serviços públicos de 

telecomunicações em quase todas as áreas do país.  

O governo federal desenvolveu uma ampla reforma do sistema brasileiro de 

regulamentação das telecomunicações, a partir de 1995. Em julho de 1997, o Congresso 

Nacional do Brasil aprovou a Lei Geral das Telecomunicações, que estabeleceu uma nova 

estrutura de regulamentação, introduziu a competição e a privatização da Telebrás. A Lei 

Geral das Telecomunicações instituiu uma agência reguladora independente chamada Agência 

Nacional de Telecomunicações, a ANATEL, com o objetivo de disciplinar a competição entre 

as operadoras, dentro de certos limites éticos concorrenciais. 

Concebida como autarquia especial, a ANATEL é administrativamente independente, 

financeiramente autônoma, e não se subordina hierarquicamente a nenhum órgão de governo, 

sendo que suas decisões só podem ser contestadas judicialmente. Há um Conselho 

Consultivo, formado por representantes do Executivo, do Congresso, das entidades 

prestadoras de serviço, dos usuários e da sociedade em geral para acompanhar e fiscalizar as 

iniciativas da entidade. Além disso, todas as normas elaboradas pela ANATEL são 

previamente submetidas à consulta pública, seus atos são acompanhados por exposição formal 

de motivos que os justifiquem e cabendo, ainda, a um Ouvidor, a apresentação periódica de 

avaliações críticas sobre os trabalhos da agência. As sessões do Conselho Diretor são públicas 

e podem ser gravadas, com exceção aos casos em que a publicidade ampla coloque em risco 

segredo protegido.  

A ANATEL recebeu do Ministério das Comunicações: os poderes de outorga, 

regulamentação e fiscalização, bem como um grande acervo técnico e patrimonial. 

Sua autonomia financeira está assegurada, principalmente, pelos recursos do Fundo de 

Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), o qual é de sua exclusiva gestão. A ANATEL, 
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em sua proposta orçamentária anual e no plano plurianual, deve destinar recursos ao Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações, após sua instituição por lei, bem como os 

valores a serem transferidos ao Tesouro Nacional. 

As principais atribuições da ANATEL são as seguintes
56

: 

 

 implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações; 

 expedir normas quanto à outorga, à prestação e à fruição dos serviços de 

telecomunicações no regime público;  

 administrar o espectro de radiofrequência e o uso de órbitas, expedindo as respectivas 

normas; 

 expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado; 

 expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de 

telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem; 

 expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela 

estabelecidos; 

 reprimir infrações dos direitos dos usuários; e 

 exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de 

controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, ressalvadas as 

pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

Em 2006, uma das atribuições da agência era descrita nos seguintes termos: “a 

atuação na defesa e proteção dos direitos dos usuários”. Tal atribuição implica na assunção, 

por parte da ANATEL, quanto à responsabilidade de zelar pelas questões de saúde dos 

usuários de telecomunicações em geral. Entretanto, a redação outrora utilizada foi alterada 

para: “reprimir infrações dos direitos dos usuários”. Tal alteração de texto leva à conclusão 

de que a agência, outrora ativa na defesa dos direitos dos usuários, passa a ter uma atuação 

reativa, interferindo apenas na repressão de infrações. De qualquer maneira, como órgão 

regulador e fiscalizador, as questões relativas aos efeitos nocivos causados pela radiação não 

ionizante emitida pelas ERBs constitui matéria afeta à ANATEL, independentemente da 

redação utilizada ao descrever suas atribuições. Neste amplo conceito de proteção aos direitos 

                                                 
56

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Disponível em: <http://www.anatel.gov.br>.  Acesso em: 

jul. 2010.  

http://www.anatel.gov.br/
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dos usuários, ou repressão das infrações dos direitos dos usuários, entende-se que, como 

agência reguladora, a ANATEL tenha como responsabilidade exercer o gerenciamento ativo e 

eficaz das ERBs. 

Em janeiro de 1998, em preparação para a reestruturação e para a privatização do 

Sistema Telebrás, os serviços de telecomunicação celular das subsidiárias da Telebrás foram 

cindidas em companhias separadas. No mesmo ano, precisamente em maio de 1998, a 

Telebrás foi reestruturada para formar, além da Telebrás, doze novas companhias 

controladoras (holding companies) por meio de processos de cisão.
57

 

Tal abertura do mercado para o capital privado obrigou as antigas estatais e as novas 

empresas que se instalavam a efetuar um grande investimento no setor. Dessa forma, houve 

um aumento significativo na escala de produção de aparelhos celulares e no oferecimento de 

novos serviços com menor preço. 

Dessa época até os dias atuais, modelos mais sofisticados de aparelhos celulares foram 

surgindo no mercado. Atualmente, os modelos básicos são muito baratos, com o objetivo de 

atender ao mercado de baixa renda. Grande parte dos aparelhos celulares são sofisticados e  

permitem inúmeras funções além da  simples capacidade de fazer e receber chamadas.  

As primeiras cidades brasileiras a usar o serviço de telefonia móvel foram:  

 

Rio Grande do Sul: 

 

A telefonia móvel chegou ao Rio Grande do Sul em 18 de dezembro de 1992, 

funcionando apenas em Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul, Gravataí e litoral Norte do 

Estado, com uma capacidade inicial de 4 mil assinantes. Em 1993, a capacidade foi ampliada 

para 20 mil assinantes. 

Até o presente, o Estado do Rio Grande do Sul mantém a tradição vanguardista de na 

elaboração de legislação protecionista com relação aos CEM. 

 

Bahia: 

               

O serviço móvel celular foi inaugurado oficialmente em 20 de julho de 1993, mesma 

data da III Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado (CUMBRE). A primeira ERB 

                                                 
57

Disponível em:  <http://www.telemigholding.com.br/telemig/portugues/institucional_acoes_telebras.asp>.           

Acesso em: jun. 2011.  

http://www.telemigholding.com.br/telemig/portugues/institucional_acoes_telebras.asp
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foi ativada três meses antes para atender à III CUMBRE, na Central Telefônica do Itaigara, 

onde hoje funciona uma das dependências da empresa Telemar S/A. 

 

São Paulo: 

 

Considerado o último dos grandes mercados de serviço móvel celular do mundo, o 

Estado de São Paulo teve sua inauguração no dia 6 de agosto de 1993, numa área de 

concessão que envolveu 620 municípios: 64 na região metropolitana e 556 no interior. Em 

1998 entram em operação os primeiros celulares digitais em São Paulo. Neste mesmo ano, em 

29 de julho, foi realizado leilão da Telebrás.
58

 

O número de aparelhos celulares cresce ano a ano. Dados preliminares da ANATEL 

indicam que o Brasil terminou o 1º semestre de 2011 com 217,3 milhões de celulares e uma 

densidade de 111 aparelhos celulares para cada 100 habitantes. O indicador teledensidade é 

utilizado internacionalmente para demonstrar o número de acessos em serviço em cada grupo 

de 100 habitantes. No mês de abril de 2011, dezessete Estados já possuíam mais de um celular 

por habitante: Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, 

Tocantins, Rio Grande do Norte, Amapá, Minas Gerais e Sergipe.
59

 

Os dados estatísticos são frequentemente atualizados. A seguir as tabelas 2 e 3  

mostram alguns números atuais relacionados à telefonia celular no Brasil.  
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PINHEIRO, Paulo Ricardo Guedes. Ciclos evolutivos: digitalização da última milha. Teleco – Inteligência em 

Telecomunicações. Seção: Tutoriais Telefonia Fixa. Disponível em: 

<http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialciclos/pagina_6.asp>.   Acesso em: jun. 2011. 
59

BRASIL fecha maio com mais de 215 milhões de acessos móveis. ANATEL, 17 jun. 2011. Seção: Mais 

Notícias. Disponível em: 

<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=22734>. Acesso em: 

set. 2011. 

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialciclos/pagina_6.asp
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=22734
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Tabela 1 ‒ Celulares em 2011
60

  

 Dez/10 Nov/11 Dez/11 

Celulares 202.944.033 236.083.615 242.231.503 

Pré-pago 82,34% 81,65% 81,81% 

Densidade 104,68 120,81 123,87 

Crescimento Mês 
5.410.047 4.450.095 6.147.888 

2,7% 1,9% 2,6% 

Crescimento Ano 28.984.665 33.139.582 39.287.470 

16,7% 16,3% 19,4% 

Crescimento em 1 ano 28.984.665 38.549.629 39.287.470 

16,66% 19,52% 19,36% 

Fonte: Relatório de Acessos Móveis por Região/Tecnologia e ERBs - Licenciadas 2011. Relatórios 

Consolidados Extraídos da Área – Sistemas Interativos. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br>. 

 

 

Tabela 2 – Dados trimestrais
61

  

Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 

Celulares 179.110 185.135 191.472 202.944 210.509 217.346 227.352 242.232 

Pré-pago 82,48% 82,32% 82,14% 82,34% 82,18% 81,85% 81,64% 81,81% 

Densidade 93,01 95,92 98,98 104,68 108,34 111,62 116,51 123,87 

Adições 5.150 6.025 6.337 11.472 7.566 6.836 10.006 14.879 

Fonte: ANATEL, 2011. 
                         

Com relação às ERBs instaladas no país, a ANATEL divulgou os dados referentes ao 

número de ERBs e cobertura (municípios e população coberta) no Brasil, em dezembro de 

2011 ‒  tabela 3 e quadro 3, adiante. Informações compiladas sobre número de aparelhos 

celulares são trimestralmente atualizadas e disponibilizadas no site da ANATEL (Disponível: 

em <http://www.anatel.gov.br>). 

Em janeiro de 2012, o número de ERBs oficialmente registradas no município de São 

Paulo é de 3.603 instalações. Mesmo que este número ainda não contemple as ERBs 

instaladas irregularmente, é importante esclarecer que a ANATEL disponibilizou em seu site 

os endereços das ERBs licenciadas, por município e respectiva operadora, em todo o Brasil. O 

endereço e a  indicação da operadora responsável podem ser obtidos por meio de consulta 

direta no site da ANATEL.
62

 

                                                 
60

Densidade calculada com a projeção de população do IBGE (Rev. 2008) para o mês. 
61

Densidade calculada com a projeção de população do IBGE para o mês respectivo. 
62

O banco de dados das ERBs licenciadas no Brasil está disponível por meio do STEL – Sistema de Serviços de 

Telecomunicações, no site da ANATEL. Disponível em: 

<http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaEstacoesLocalidade/tela.asp>. 

http://www.anatel.gov.br/
http://www.anatel.gov.br/
http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaEstacoesLocalidade/tela.asp
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Abaixo, o resultado de uma consulta sobre as ERBs instaladas no município de São 

Paulo: 

 
Resultado da Consulta   

Empresas Autorizadas no Estado: São Paulo   

Serviço: 010 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL   

UF: SP   

Município:   São Paulo   

Número/Nome:   1140744 - CLARO S.A.   

Número/Nome:   4152441 - NEXTEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.   

Número/Nome:   1278436 - TIM CELULAR S.A.   

Número/Nome:   4053702 - TNL PCS S.A.   

Número/Nome:   4043502 - UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.   

Número/Nome:   1023225 - VIVO S.A.   

Total ERBs no município:   3603   

Data: 20/01/2012          Hora: 22:03:38   

Aliás, esta medida se trata de um grande avanço por parte da agência reguladora em 

termos de publicidade e transparência, possibilitando ao cidadão acesso fácil e rápido ao 

banco de dados oficial do governo.  

Ao menos, já é possível identificar se a ERB é regular ou clandestina. O momento é 

oportuno para a participação social que pode atuar, na fiscalização, ainda que de maneira 

amadora, com o objetivo de denunciar as instalações que estejam operando clandestinamente. 

 

Tabela 3 – Número de ERBs no Brasil (dezembro 2011)  

Região 2008 2009 2010 1T11 2T11 3T11 4T11 

I 19.807 21.261 23.101 23.291 23.877 24.061 24.660 

15.247 

13.120 

53.027 

II 12.809 13.485 14.355 14.533 14.946 15.073 

III 10.232 11.190 12.144 12.231 12.825 12.941 

Total 42.848 45.936 49.600 50.055 51.648 52.075 

Fonte: Estatísticas de celulares no Brasil 2011. Seção: Telefonia Celular. Disponível em: 

<http://www.teleco.com.br/ncel.asp>. 
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SMP SMC ESTADO Nº ERBs 

I 

3 
Rio de Janeiro 5.185 

Espírito Santo 1.152 

4 Minas Gerais 6.027 

8 

Amazonas 681 

Roraima 90 

Pará 1.297 

Amapá 133 

Maranhão 828 

9 
Bahia 2.390 

Sergipe 479 

10 

Piauí 639 

Ceará 1.599 

Rio Grande do Norte 794 

Paraíba 839 

Pernambuco 1.926 

 Alagoas 738 

II 

5 
Paraná 3.322 

Santa Catarina 2.169 

6 Rio Grande do Sul 4.201 

7 

Mato Grosso do Sul 783 

Mato Grosso 936 

Goiás 1.793 

Distrito Federal 1.193 

Tocantins 395 

Rondônia 347 

Acre 164 

III ½ São Paulo 13.223 

Brasil 53.323 

Quadro 3 – ERB por unidade da Federação (dezembro 2011) 

Fonte: Estatísticas de celulares no Brasil 2011. Seção: Telefonia Celular. Disponível em: 

<http://www.teleco.com.br/ncel.asp>. 

 

Para o atendimento dessa crescente demanda por comunicação móvel, a tecnologia  

também sofreu processos evolutivos. As plataformas tecnológicas mudaram em curto espaço 

de tempo, sendo que novas tecnologias mais conhecidas estão, resumidamente, expostas a  

seguir. 
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Primeira Geração: (AMPS – analógico) - Advanced Mobile Phone System 

Desenvolvido pelo Bell Labs nos Estados Unidos, em 1979, entrou em operação naquele país 

em 1983, tornando-se o sistema analógico dominante em escala mundial. No Brasil, o AMPS 

foi usado exclusivamente pelas operadoras da Banda A, antigas estatais. Funciona em 

conjunto com as tecnologias TDMA e CDMA. Com a migração das operadoras para a 

tecnologia GSM, cujos aparelhos não são compatíveis com o AMPS, a tecnologia analógica 

não se faz mais necessária. Apesar de estar superado pelas tecnologias digitais, o AMPS 

ainda é a única tecnologia que suporta roaming (conectividade fora da área onde está 

registrado) dos clientes que utilizam a tecnologia CDMA nos Estados de Minas Gerais e do 

nordeste. Nesses Estados não há nenhuma operadora que utilize o CDMA, restando ao 

AMPS suportá-los em roaming.
63

 

Segunda Geração (TDMA – digital) - Time Division Multiple Access 

O TDMA é um sistema de telefonia celular digital que funciona dividindo um canal de 

frequência em até seis intervalos de tempo distintos. Cada usuário ocupa um espaço de tempo 

específico na transmissão, o que impede problemas de interferência. Ressalte-se que a 

tecnologia TDMA não é mais usada no Brasil, pois suas redes foram desligadas desde o dia 

05 de janeiro de 2009. 

Segunda Geração (CDMA – digital)
64

 - Time Division Multiple Access 

É utilizado tanto para a telefonia celular quanto para o rastreamento via satélite (GPS) e usa 

os prefixos tecnológicos como o IS-95 da 1ª geração ‒ 1G ‒ e o tão popular IS-2000 da 3ª 

geração ‒ 3G. Essa tecnologia possui muitas variantes, o que muitas vezes causa confusão 

para os usuários: a primeira é a CDMAOne, que é da segunda geração de celulares; a outra é 

a CDMA2000, a mais utilizada, ambas produzidas pela empresa Qualcom. O CDMA é a 

tecnologia que possibilita uma melhor performance em aplicativos multimídia, como áudio, 

vídeo e imagem, além de transmissão de dados pelo celular. Além disso, é esta tecnologia 

que permite um conjunto de serviços inovadores e uma velocidade de transmissão desses 

aplicativos que nenhuma outra tecnologia propicia, já que é muito mais ajustada à era da 

comunicação interativa. Além disso, essa tecnologia permite também a localização de 

pessoas e lugares por meio de satélite e da triangulação das ERBs da operadora, garantindo 

ao cliente um amplo portfólio de serviços.  
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Segunda Geração (GSM – digital) - Global System Mobile 

A onipresença do sistema GSM faz com que o roaming internacional seja muito comum 

através de “acordos de roaming” entre operadoras de telefonia móvel. O GSM diferencia-se 

muito de seus antecessores uma vez que o sinal e os canais de voz são digitais, 

caracterizando-se como um sistema de telefone celular de segunda geração, possuindo uma 

série de características que o distinguem dentro do universo das comunicações móveis. Do 

ponto de vista do consumidor, a maior vantagem do GSM são os serviços novos com baixos 

custos; para as operadoras, a vantagem tem sido o baixo custo de infraestrutura. Por outro 

lado, a principal desvantagem do sistema GSM é que é baseado na rede TDMA, que é 

considerada menos avançada que a concorrente CDMA.  

2,5 Geração (GPRS – digital) - Global Packet Radio Services 

Essa tecnologia favorece as transferências de dados nas redes GSM existentes, permitindo o 

transporte de dados por meio de pacotes (comutação por pacotes). As tecnologias anteriores 

ofereciam índice de transferência de dados de 12kbps. Já o GPRS, em situações ideais, pode 

ultrapassar 170kbps. Essa tecnologia proporciona conexões instantâneas, uma vez que a 

informação pode ser enviada ou recebida imediatamente conforme a necessidade do usuário. 

Não há necessidade de conexões dial-up através de modems. Alta disponibilidade imediata é 

uma característica muito importante para aplicações críticas como autorização remota de 

lançamento em cartões de crédito, quando é inaceitável que o cliente seja mantido em estado 

de espera por mais de 30 segundos além do necessário. 

2,75 Geração (EDGE – digital) - Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

Trata-se de uma tecnologia digital para telefonia celular que permite melhorar a transmissão 

de dados e aumentar a sua confiabilidade. Embora o EDGE seja tecnicamente uma 

tecnologia da terceira geração, geralmente é classificada como um padrão 2,75G, já que é 

uma melhoria feita nas redes 2,5G (GPRS) e não a criação de um sistema propriamente dito. 

Essa tecnologia foi introduzida nas redes GSM mundiais por volta de 2003, inicialmente na 

América do Norte, e pode ser usada para qualquer troca de pacotes como uma conexão com a 

internet, possibilitando transmissão de dados em baixa velocidade e serviços como streaming 

de vídeos, rádios ao vivo e transferência de arquivos.  

A baixa capacidade de tráfego oferecida pelos sistemas analógicos de primeira geração levou 

ao esgotamento das redes móveis nos grandes centros urbanos. Para resolver essas 

limitações, surgiram os sistemas de segunda geração, digitais, ainda com o objetivo de prover 

o serviço básico de telefonia, ou seja, voz.  Por esta razão, esses sistemas não se preocuparam 
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 muito com a transmissão de dados e seus protocolos de transmissão contemplaram pequenas 

adaptações do canal de voz para a passagem de dados resultando em taxas de transmissão na 

ordem de 9,6Kbps, insuficientes para a implementação de serviços de dados mais 

avançados.
65

  

Terceira Geração (UMTS – digital) - Universal Mobile Telecommunication System 

Até o ano de 2000, o desenvolvimento de padrões para o GSM foi conduzido pelo European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI). A partir desta data a responsabilidade 

passou a ser do 3rd Generation Partnership Project (3GPP), que é um esforço conjunto de 

várias organizações padronizadoras ao redor do mundo para definir um sistema celular global 

de terceira geração. O objetivo no desenvolvimento dessa tecnologia é prover um padrão 

universal para as comunicações pessoais com o apelo do mercado de massa e com a 

qualidade de serviços equivalente à rede fixa.   

No conceito UMTS, um sistema de comunicações deverá suportar diversas facilidades: altas 

taxas de dados: 144 kbit/s em todos os ambientes e 2 Mbit/s em ambientes  “indoor” e de 

baixa mobilidade; transmissão de dados simétrica e assimétrica; serviços baseados em 

comutação de circuitos e comutação de pacotes; qualidade de voz comparável à da telefonia 

fixa; melhor eficiência espectral; vários serviços simultâneos para usuários finais, para 

serviços multimídia; incorporação suave dos sistemas celulares de 2ª geração. Roaming 

global; arquitetura aberta para a rápida introdução de novos serviços e tecnologias. 
66

 

Terceira Geração (HSDPA e HSUPA – digital)  

High-Speed Downlink Packet Access /  High-Speed Up Packet Access 

O HSDPA/HSUPA permite que os usuários enviem e recebam e-mails com grandes anexos, 

joguem interativamente em tempo real, recebam e enviem imagens e vídeos de alta 

resolução, façam downloads de conteúdos de vídeo e de música ou permaneçam conectados 

sem fio a seus PCs no escritório, usando o mesmo dispositivo móvel.  HSDPA refere-se à 

velocidade com a qual as pessoas podem receber arquivos de dados, o “downlink”. HSUPA 

refere-se à velocidade com a qual as pessoas podem enviar arquivos de dados, o “uplink”.
67

 

O HSDPA possui a vantagem de possuir a base de assinantes do sistema GSM como um 

possível mercado de crescimento com mais de 1,5 bilhões de assinantes além de ser a 

primeira opção para a migração de operadoras que ainda utilizam a tecnologia TDMA. 
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Enfim, corresponde à evolução natural do padrão UMTS para aplicação em transmissão de 

dados wireless em alta velocidade, trata-se de uma revolução nas comunicações móveis e 

atualmente é uma das melhores opções para o mercado nesta categoria de serviço.
68

 

 

Diversas são as diferentes características de cada sistema com relação à eficiência, por 

exemplo, a eficiência de utilização do espectro, ou capacidade de um sistema CDMA (IS-95), 

é maior que os demais sistemas existentes AMPS, TDMA (IS-136) e GSM. Por sua vez, em 

se tratando de irradiação eletromagnética, certas plataformas tecnológicas podem produzir 

irradiação de menor intensidade, os sistemas CDMA, por exemplo, necessitam de menos 

potência para transmissão que os IS-136. Já os sistemas baseados na tecnologia GSM 

costumam operar com níveis relativamente mais altos. Ressalte-se, porém, que a redução de 

irradiação nunca foi o objetivo principal de qualquer fabricante ao desenvolver uma nova 

tecnologia.  

A tabela 4, abaixo, apresenta as tecnologias mais utilizadas nos últimos 2 anos.
69

 

 

Tabela 4 ‒ Celulares por tecnologia 

Tecnologia Dezembro 

2010 

Dezembro 2011 

Nº Celulares Cresc. mês Cresc. ano 

GSM 178.108.707 199.517.351 82,37% 2,1% 12,02% 

WCDMA 14.613.895 33.240.409 13,72% 6,7% 127,46% 

CDMA 4.181.936 1.599.747 0,66% (9,9%) (61,75%) 

TDMA 25.440 - - - - 

Term. Dados 6.014.055 7.873.996 3,25% 2,5% 30,93% 

Total 202.944.033 242.231.503 100,00% 2,6% 19,36% 

Fonte: Disponível em: <http://www.teleco.com.br/ncel.asp>.  

   

Assim, com o aumento do número de telefones celulares,  independentemente da 

plataforma tecnológica utilizada,  ocorre, na prática, o correspondente aumento do número de 

ERBs instaladas para possibilitar o atendimento demandado. Entretanto, cabe-nos a 

importante reflexão sobre a possibilidade de melhor exploração dos recursos tecnológicos no 

sentido de se utilizar, se não exclusivamente, ao menos preferencialmente, plataformas e 

sistemas que ofereçam irradiação de menor potência. A alternativa de se explorar as diferentes 
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opções tecnológicas nunca foi discutida como uma das opções a integrar o conjunto de 

medidas minimizadoras da irradiação eletromagnética.  

 

 

3.5  Monitoramentos de ERBs 

 

 

Os sistemas de gerenciamento das ERBs diferem em cada país, ou até mesmo em cada 

cidade, como será melhor abordado adiante, neste trabalho, sendo que, o gerenciamento 

praticado por cada autoridade pública pode possuir  número variado de ações, e estas podem 

ser dotadas de grau de importância distintos, dependendo das características locais. 

Entretanto, a atividade de monitoramento das ERBs, com relação à emissão de radiação não 

ionizante, é pacificamente considerada uma ação relevante no conjunto de atividades que 

compõem um sistema de gerenciamento das ERBs. Portanto, é importante esclarecer que 

medições dos níveis de irradiação constituem-se tarefa absolutamente viável e a tecnologia 

dispõe de alguns processos e métodos que possibilitam medições e monitoramentos da 

radiação emitida pelas ERBs. 

No Brasil, várias instituições, públicas e privadas, desenvolvem atividades de 

medições de radiação de ERBs. Uma dessas instituições é o CPqD - Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações, que, desde 1998, atua nas medições de radiações 

emitidas pelas estações radiotransmissoras.  

Diversos métodos de medição estão disponíveis em todo o país e são realizados de  

acordo com  processos técnicos tradicionais obedecendo às normas internacionais. Seu 

objetivo é verificar se os níveis de exposição ao campo eletromagnético, a que o público em 

geral é submetido, estão de acordo com os limites estabelecidos pelas normas. Para a 

verificação do atendimento aos regulamentos é utilizado um instrumento isotrópico que mede 

todas as radiações presentes e com o auxílio de um analisador de espectro e antenas calibradas 

obtém-se o valor do campo eletromagnético no local de interesse.
70

 

Medições de controle são desenvolvidas por diferentes motivos, mas, principalmente, 

para determinar o nível de radiação de uma ERB em operação. Medições de controle podem 

ser desenvolvidas independentemente das operadoras. 
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Existem vários métodos para se medir radiação das ERBs de telefonia móvel
71

: 

 Medição de banda larga: Com este método, um sensor é utilizado para registrar o total de 

radiação em uma faixa de frequência larga. Ao lado de uma ERB, outros sistemas tais 

como transmissores de rádio e TV contribuem para estas leituras, sendo que não é possível 

distinguir entre as fontes emissoras individualmente. 

 Medição de frequência seletiva: Este método é usado se, partindo-se de uma medição de 

banda larga, não for possível avaliar com suficiente certeza se uma ERB está operando em 

conformidade com o limite máximo de potência. Aqui é só a radiação do equipamento em 

avaliação que é medido. Medições de frequência seletivas são mais detalhadas e 

demoradas do que as medições de banda larga, entretanto, exigem equipamentos de 

medição mais complexo. 

 Medição de código seletivo: Este método é usado para medir a radiação de redes UTMS 

caso os  outros dois métodos falhem em produzir resultados conclusivos. Por meio deste 

método, apenas o sinal constante UMTS é captado e, posteriormente, projetado. Desta 

forma, é possível alocar os sinais gravados ao transmissor específico. 
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A figura 24, abaixo, mostra um monitor de antena portátil, que pode ser usado para 

detectar o nível máximo de exposição em interiores.  

 

 

 
Figura 24 - Um monitor de antena portátil 

Fonte: Disponível em: <www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html>. 
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A figura 25, abaixo, mostra o monitor e respectivos resultados da medição de 

frequência seletiva. Uma vez que cada frequência é registrada separadamente, é possível 

mensurar especificamente o nível de radiação de uma única ERB. 

 

 
Figura 25 – Monitor e resultados de medições individuais 

Fonte: Disponível em: <www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html>. 

Por meio do “Cálculo Teórico-Simulação” é possível realizar o controle e a supervisão 

de toda a infraestrutura de ERBs em uma determinada área.
72

 

Nas proximidades de uma ERB, o nível de exposição varia no decorrer do dia, 

dependendo do volume de transmissão de chamadas. Portanto, no decorrer da manhã o nível  

aumenta com o volume de chamadas e ativação de canais de tráfego, e atinge o seu pico 

temporal de  transmissão no decorrer da tarde ou à noite. 

Ainda com relação ao monitoramento das ERBs, a União Europeia publicou em 2008 

um trabalho que apresenta o cenário em 27 Estados-Membros da Comunidade, mais a Suíça, 

sobre variados aspectos relativos às ERBs nesses países, a saber: (a) estrutura de proteção, (b) 

objetivo das medidas implementadas, (c) monitoramento, (d) comunicação com o público, e, 

(e) fundo de pesquisa.
73
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A Recomendação do Conselho Europeu solicita às autoridades de cada país que  

monitorem os níveis de exposição a CEM e verifiquem se os limites estabelecidos na 

recomendação estão sendo excedidos.  A maioria dos países monitora os níveis de radiação 

em áreas críticas (onde estão localizadas ERBs, estações de linhas de transmissão de energia, 

etc.), sendo que os respectivos resultados são geralmente publicados na internet juntamente 

com as informações da licença.
74

 

É importante comentar que a maioria dos países implementou normas com limites de 

exposição máximos mais restritivos do que as recomendações padronizadas do ICNIRP. 

Na Eslováquia, as medições são realizadas a cada três anos pelas autoridades. A 

mesma prática é aplicada na Eslovénia para a radiação de alta frequência, mas apenas a cada 

cinco anos para a radiação de baixa frequência. Adicionalmente, várias outras atividades de 

controle, como medições iniciais prévias à instalação de novas fontes, são realizadas na 

Eslovênia. Em Portugal várias diretrizes para o monitoramento das atividades estão 

disponíveis. Na Romênia as atividades de acompanhamento pela autoridade são limitadas. No 

Reino Unido, juntamente com o desenvolvimento de estudos específicos, medições 

esporádicas dos campos magnéticos são realizados em resposta às solicitações do público. A 

mesma abordagem é aplicada na Dinamarca para linhas de energia e estações de 

telecomunicações, mas somente a pedido dos cidadãos. Em Chipre, operadoras de rede para a 

comunicação sem fio conduzem as suas próprias medições regulares, além de medições 

efetuadas mediante solicitações do público em geral e autoridades públicas; na Irlanda, a 

principal empresa de energia elétrica procede de maneira similar. A Grécia prevê um 

acompanhamento regular pela Comissão de Energia Atômica, que também atuam a pedido do 

público. Na Holanda e na Letônia a maioria das operadoras de telecomunicações realiza 

atividades de monitoramento periodicamente.
75

 

Em geral, a avaliação da exposição é realizada durante o processo de licenciamento 

e/ou após a instalação de novos sistemas, ou ainda, depois de qualquer otimização ou 

mudanças na instalação. O cálculo das zonas de segurança é baseado em dados técnicos das 

fontes. Na Bélgica, é mandatório que a empresa operadora avalie a exposição específica e 

total de todas as antenas em um determinado site, por meio de modelo ou estimativas, por 

meio de medições em um site.  Os resultados também são publicados na internet. 
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Na Bélgica, os cidadãos podem solicitar (gratuitamente) que as autoridades avaliem a 

exposição a CEM em suas casas ou em suas áreas vizinhas. A Finlândia realiza pesquisas 

regulares, no entanto, elas se concentram apenas nos níveis de exposição a partir de telefones 

móveis. Medições ocasionais de campos magnéticos interiores (indoors) próximos a 

transformadores também têm ocorrido, detectando alguns casos onde a densidade de fluxo 

magnético máximo excedeu o limite de 100 mT por um fator até 2. Na maioria dos outros 

processos de monitoramento não foi detectado valores excedentes ao limite máximo 

permitido. Na Suécia, as autoridades também ampliaram as medições sobre a exposição 

gerada por sistemas de vigilância como o EAS (electronic article surveillance).
76

 Para esta 

última fonte de exposição, os valores medidos ultrapassaram os valores de referência 

recomendados para todos os sistemas eletromecânicos e para a maioria dos sistemas  acústico-

mecânicos. 

A legislação búlgara estabelece duas etapas para o controle de CEM: o primeiro passo 

consiste em verificação da documentação, principalmente cálculo das zonas de segurança; a 

segunda é dedicada à medição dos valores da radiação, por meio da aplicação de métodos 

tradicionais.  Na Alemanha, os níveis foram medidos várias vezes desde 1992, todos os níveis 

detectados foram abaixo da ICNIRP e da Recomendação do Conselho Europeu. 

O estudo em questão mostra que a maioria dos países da Europa realizam  atividades 

de monitoramento por meio de métodos qualificados, na forma de estudos específicos, e em 

elevada periodicidade. Apenas em seis países, as atividades de monitoramento devem ser 

aprimoradas no futuro.
77

 

Conclusivamente, independentemente da estrutura legislativa desses países europeus, 

restou comprovado, com base na pesquisa mencionada, que todos os 27 Estados-Membros  

europeus pesquisados (mais a Suíça) estão ativos, em maior ou em menor extensão, com 

relação à proteção do público contra a exposição a campos eletromagnéticos e, portanto, 

reagem às expectativas dos cidadãos. Se essa realidade é viável em outros países, da mesma 

forma é possível para a cidade de São Paulo. 

É importante considerar-se as dificuldades de um país de território continentalmente 

extenso. Por essa razão, muitas políticas bem sucedidas em outros países não são factíveis de 

implementação em todo o território nacional, da mesma maneira. Entretanto, não obstante a 
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grandeza, em diversos aspectos, da cidade de São Paulo, certamente é possível a 

transformação de nossa realidade prática, com relação ao monitoramento das ERBs.  

Com tantos recursos que esse município dispõe e que o levam a excelência em 

diversos setores e atividades, certamente é possível, com boa vontade política e atuação 

popular, implementar um sistema de gerenciamento eficaz das ERBs e requerer, das 

autoridades públicas, que atuem com o propósito de oferecer transparência nos procedimentos 

de monitoramento e garantir uma base confiável de informações. 
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4 OS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS: impactos sobre a saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A radiação eletromagnética em excesso é uma forma de 

poluição invisível e, portanto, traiçoeira, para a qual 

nós, seres humanos, não temos proteção natural. 

Vitor Baranauskas 
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4 OS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS: impactos sobre a saúde    

  

 

A OMS/WHO lançou o Projeto Internacional CEM (International EMF Project), em 

1996.  Tal Projeto foi instituído para analisar os efeitos na saúde e no ambiente, resultantes da 

exposição a campos elétricos e magnéticos na faixa de frequência de 0-300 GHz. Desenhado 

para seguir uma progressão lógica de atividades e para produzir uma série de resultados de 

forma a permitir que avaliações aperfeiçoadas de risco sejam realizadas e a identificar 

impactos ambientais da exposição a CEM. Esse Projeto é administrado na sede da OMS, em 

Genebra, uma vez que ela é o único órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) com um 

mandato claro para investigar efeitos de agravo à saúde devido à exposição de pessoas à 

radiação não ionizante. A OMS colabora com 8 agências internacionais, mais de 50 

autoridades nacionais, e 7 centros colaboradores sobre proteção contra radiação não ionizante 

de destacadas agências governamentais.
78

 

Além dos estudos relacionados aos efeitos dos CEM, o EMF Project elaborou o estudo 

denominado Electromagnetic fields (EMF) – Model Legislation. Trata-se de um guia para ser 

utilizado por países que ainda não tenham legislação apropriada disciplinando a matéria. Seu 

conteúdo é bastante simples e o texto é muito incisivo no sentido de ressaltar a importância do 

monitoramento das emissões de radiação não ionizante. 

A preocupação da comunidade científica é motivada essencialmente pelas incertezas 

científicas, especialmente em relação aos “efeitos não térmicos” da absorção das radiações 

não ionizantes. Os “efeitos térmicos” já são há muitas décadas bem conhecidos, e são os 

considerados nas normas mais difundidas que limitam a exposição aos campos 

eletromagnéticos não ionizantes. Porém, ainda existem polêmicas na comunidade científica 

sobre os efeitos não térmicos, ainda que muitos destes já tenham sido repetidamente 

comprovados em experimentos com cobaias e “in vitro”, e reportados em revistas científicas 

de credibilidade reconhecida.
79
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Diante da dificuldade em se medir a densidade de corrente induzida no interior do 

corpo, foram criados métodos indiretos de avaliação, uma vez que a absorção de energia 

depende dos seguintes elementos
80

: 

 Frequência da onda; 

 Orientação do corpo em relação à onda; 

 Polarização do campo eletromagnético
81

; 

 Distância do corpo em relação à fonte que produz a onda; 

 Meio ambiente (quantos corpos estão presentes no mesmo local) devido à reflexão, 

transmissão e deformação do campo eletromagnético; 

 Propriedades elétricas do corpo (constante dielétrica, condutividade), ou seja, 

partes do corpo que contenham mais água absorverão mais energia, como 

músculos e cérebro, ao passo que ossos e gordura, por conterem menos água, 

absorvem menos energia. 

Ao se falar em condutividade, é importante ressaltar que, não apenas a quantidade de 

água no corpo, ou em parte dele, o tornará mais condutivo, mas a salinidade constitui um fator 

relevante de aumento da condutividade. O conteúdo da água é muito importante porque, 

especialmente, quanto mais salino, maior será a condutividade da energia no organismo. Em 

alguns tecidos do corpo humano, onde o teor de salinidade é maior, a absorção de energia será 

maior ainda. Essa característica é de grande importância, pois no cérebro humano, por 

exemplo, existem líquidos muito salinos, com constante dielétrica relativa muito maior que a 

do ar, provocando uma concentração de campo maior no cérebro. E como os tecidos têm um 

conteúdo de líquido com alto teor de salinidade haverá uma condutividade maior e uma 

dissipação por efeito térmico maior. A condutividade em corpo com água salina pode chegar a 

1000 vezes maior que em água não salina.      
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Soma-se a esta abordagem com relação à condutividade, que o corpo humano se 

apresenta como uma antena receptora, e, do ponto de vista elétrico apresenta estruturas de alta 

condutividade iônica e eletrônica, como por exemplo, o tecido nervoso, a córnea, o sangue, os 

fluídos linfáticos, o líquor etc., que terão valores de SAR bastante elevados. 
82

 

No que tange à polarização, cabe ressaltar que esta também tem forte influência na 

absorção em corpos não homogêneos, provocam o alinhamento artificial das moléculas e a 

indução de correntes na direção do campo elétrico. A influência da polarização na fisiologia 

pode ser facilmente comprovada. Alguns experimentos demonstram que um rato colocado 

com a coluna vertebral em posição paralela à direção da antena, poderá entrar em convulsão 

mais rapidamente do que outro colocado na posição ortogonal em relação à antena.
83

 

Mesmo com a dificuldade em se medir todos os elementos envolvidos no fenômeno da 

irradiação das ERBs, é certo que a radiação não ionizante produz efeitos térmicos e não 

térmicos:  

 

 Efeitos térmicos 

 

Há muito se estuda sobre os efeitos térmicos da radiação não ionizante sobre os 

tecidos e os resultados da absorção dos campos eletromagnéticos por diferentes tipos de 

tecido são relativamente bem conhecidos, existindo também normatização internacional sobre 

os limites de exposição. Dentre as diretrizes internacionais que limitam a exposição estão as 

normas do ICNIRP
84

, CENELEC
85

 e IEEE/ANSI.
86

  

No Brasil, os níveis de radiação de antenas de celular em ERBs são definidos no 

Regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos 

na faixa de radiofrequência entre 9 kHz e 300 GHz. Para estabelecer tais limites de exposição 

                                                 
82

BARANAUSKAS, Vitor. O celular e seus riscos. Campinas (SP): Do Autor, 2001. p. 14. 
83

Ibid., p. 15. 
84

INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION  (ICNIRP). 

Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz). 

Health Physics, v. 74, p. 494-552, Apr. 1998.  
85

COMITTÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EN ÉLECTRONIQUE ET EN ÉLECTROTECHNIQUE 

(CELENEC). Basic standard for the measurement of specific absorption rate related to human exposure to 

electromagnetic fields from mobile phones (300MHz – 3GHz). Brussels: CELENEC, 2000.  
86

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE); AMERICAN NATIONAL 

STANDARDS INSTITUTE (ANSI). IEEE Standard for safety levels with respect to human exposures to radio 

frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz. New York: IEEE, 1992. (IEE C95. 1-1991). 



94 

 

humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, nessa determinada faixa, a 

ANATEL adotou os mesmos níveis de exposição fixados pelo ICNIRP.
87

  

Sendo a SAR, a medida dosimétrica utilizada para estabelecer limites à exposição à 

radiação não ionizante, utilizou-se o estabelecimento de uma dose correlacionada a efeitos de 

elevação térmica no corpo. Assim, as diretrizes existentes, em função da SAR, baseiam-se 

exclusivamente nos efeitos térmicos.  

Na normatização que considera exclusivamente os efeitos térmicos da radiação não 

ionizante utiliza-se de tal critério básico, onde até o nível de SAR de 4W/Kg, o acréscimo de 

temperatura dos tecidos não ultrapassa 1 grau Celsius, valor que foi considerado um limite 

para não haver dano por efeito térmico (ICNIRP).  A partir daí são atribuídos fatores de 

segurança dependendo do padrão de exposição em ambientes “controlados”, ou 

“ocupacionais”, ou em ambientes “não controlados”, ou “público em geral”. 

O International EMF Project, conduzido pela OMS, em conjunto com a IARC 

(International Agency for Research on Câncer), iniciaram pesquisa no sentido de identificar e 

classificar os efeitos da radiofrequência, especificamente para determinar se o uso de 

telefones celulares está associado com a incidência de câncer na cabeça e pescoço. Ao final 

dos trabalhos, será publicada a conclusão desse estudo epidemiológico, denominado 

INTERPHONE.
88

  

 

 Efeitos não térmicos 

 

Constituem efeitos não térmicos os efeitos bioquímicos ou eletro físicos causados 

diretamente pelos campos eletromagnéticos induzidos e não indiretamente por um aumento de 

temperatura. Alguns desses efeitos não térmicos estão relacionados com impactos no sistema 

nervoso, cardiovascular e imunológico, além de alterações no metabolismo, e até mesmo o 

agravamento desses efeitos, em decorrência de fatores hereditários. Os resultados nesta área 

ainda não são definitivos e suas conclusões podem demorar muitos anos, requerendo, assim, a 

aplicação de medidas preventivas cujo conceito é representado pelas siglas ALARA (As Low 

As Reasonably Achieveable) e ALATA (As Low As Technically Achieveable). 

 

                                                 
87

INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION  (ICNIRP). 

Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz). 

Health Physics, v. 74, p. 494-552, Apr. 1998.  
88

Maiores informações sobre o projeto Interphone estão disponíveis no site: <http://www.who.int/peh-

emf/project/intorg/en/index1.html>. 



95 

 

 

 

 

Quadro 4 ‒ Avaliação dos efeitos da radiação de alta frequência 

Fonte: Disponível em: <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html>. (Tradução 

livre da autora). 

 

O quadro 4 acima apresenta algumas resultantes da exposição à radiação de alta 

frequência, bem como algumas fontes emissoras. 

EVIDÊNCIA EFEITOS 
FONTES DE 

EXPOSIÇÃO 

 

Graves 
Redução do  

bem estar 

Relevância à 

saúde 

desconhecida 

 

Reconhecida 

- Efeitos térmicos 

(interferência na 

memória e outras 

funções, cataratas, 

queimaduras 

internas) 

 

  Vários, em 

exposição acima 

dos limites 

Provável 

 Sintomas não 

específicos (dor de 

cabeça, fadiga, 

problemas de 

concentração, 

inquietude, 

queimação na pele, 

etc.) 

Alteração na 

atividade do 

cérebro e nas fases 

do sono 

Telefones celulares 

Possível 

Leucemia, 

linfomas, tumor no 

cérebro 

 

 

 

 

 

Qualidade do sono 

Hipersensibilidade 

eletromagnética 

Funções cognitivas 

Tempos de resposta 

Transmissores de 

TV 

Transmissores de 

rádio 

Telefones celulares 

 

Improvável 

Mortalidade 

Outros tipos de 

tumores 

 

 

 

 

  Telefones celulares 

Vários 

Não avaliável 

Natimorto 

Genotoxidade 

Câncer de mama 

Tumor no olho 

Tumor nos 

testículos 

 

 

 

Sintomas mentais 

inespecíficos 

(insônias, dor de 

cabeça, etc.) 

Sistema hormonal 

Sistema 

imunológico 

Elevada pressão 

sanguínea 

Exposição 

ocupacional 

Telefone celular 

Radares 

Rádios 

transmissores 

Telefones celulares  

ERBs 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html
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Algumas evidências a respeito de efeitos cancerígenos das exposições à radiação não 

ionizante foram introduzidas no debate pelos cientistas H. Lai e N.P. Singh em 1996-1997, ao 

publicarem na imprensa especializada internacional o resultado de um estudo no qual 

verificaram aumentos de rupturas duplas das cadeias de DNA de células cerebrais de ratos 

que foram expostos por curtos períodos de tempo a radiação não ionizante.  O cientista Henry 

Lai, após o desenvolvimento de longa pesquisa desenvolvida pelo departamento de 

bioengenharia da Universidade de Washington, afirma que a exposição a campos 

eletromagnéticos, mesmo de baixa intensidade, pode causar efeitos biológicos adversos à 

saúde. Segundo o cientista: Estudos comprovam efeitos biológicos a uma taxa SAR inferior a 

4W/kg. Por esta razão, o valor 4W/Kg deveria ser reavaliado. As diretrizes somente 

consideram exposição em curto prazo. Efeitos em longo prazo, modulações e outras 

características de propagação não são consideradas. Outra omissão é que as condições 

fisiológicas do organismo exposto não são levadas em consideração. Portanto, tais diretrizes 

são questionáveis quanto à proteção à saúde humana contra os possíveis efeitos nocivos da 

exposição aos campos eletromagnéticos.
89

 

E ainda: “Frequência, intensidade, duração da exposição e número de exposições 

podem afetar a resposta à exposição a radio frequência; e tais fatores podem interagir entre si 

produzindo efeitos diferentes”.
90

 Em verdade, não se sabe muito sobre os efeitos da radiação 

não ionizante em exposições de longa duração. Os efeitos da exposição de longa duração 

podem ser diferentes dos efeitos da exposição de curta duração; mesmo porque tais efeitos 

podem ser cumulativos, adverte o cientista.  

Adicionalmente, o cientista afirma que em pesquisas com campos eletromagnéticos de 

frequências extremamente baixas, a exposição de baixa intensidade e longa duração pode 

produzir os mesmos efeitos da exposição de alta intensidade e curta duração. Um campo de 

certa intensidade que não demonstra efeitos a partir de 45 minutos de exposição, pode 

produzi-los quando a exposição é prolongada a 90 minutos. Dessa forma, a interação dos 

parâmetros de exposição, da respectiva duração, da cumulatividade dos efeitos, e os 

envolvimentos de respostas compensatórias após longo período de exposição, desempenham 

um papel importante na determinação dos efeitos e consequências da exposição da radiação 

emitida pelas ERBs.  
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Logo em seguida, no outro lado do planeta, uma publicação do cientista australiano 

M.H. Repacholi surge indicando que os CEM, próprios da telecomunicação móvel, 

constituem agente potencializador de câncer; em 1997, esse cientista publicou o resultado de 

uma pesquisa que indicou o aumento de incidência de linfomas em ratos predispostos a esse 

tipo de câncer.
91

 

Estudo desenvolvido pelo epidemiologista israelense J. R. Goldsmith, que, subsidiado 

por estudos epidemiológicos, sugere potencial carcinogênico resultante da exposição a CEM, 

além de outros efeitos, como mutações celulares e defeitos de nascença em recém-nascidos.
92

  

Pesquisas evidenciaram alteração no fluxo de íons, por meio das membranas das 

células, impactando negativamente as propriedades eletrofisiológicas das células nervosas. 

Também ficou demonstrada a alteração na mobilidade dos íons de cálcio e na síntese de 

DNA, bem como na transcrição de RNA e efeitos na resposta de células normais e moléculas 

sinalizantes (incluindo hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento).
93

 

Em 2004, a União Europeia financiou um estudo capaz de mostrar, de forma 

conclusiva, que a radiação eletromagnética pode afetar células humanas a níveis de energia 

geralmente considerados sem risco. O projeto REFLEX envolveu 12 grupos de sete países 

europeus, todos supostamente fazendo as mesmas experiências. Ao final, foi feita uma análise 

comparativa dos resultados.
94

 

Os pesquisadores do projeto REFLEX (que consumiu três milhões de euros em quatro 

anos) afirmam ter encontrado quebras de DNA e “aberrações” em cromossomos de pessoas 

expostas à radiação não ionizante. O coordenador do Projeto REFLEX, Franz Adlkofer, da 

Fundação Verum, Alemanha, afirma que: “Radiação eletromagnética de baixa e alta 

frequência é capaz de gerar um efeito genotóxico sobre alguns, mas não todos, tipos de 

células e é também capaz de alterar a função de certos genes, ativando-os ou desativando-

os”.
95
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Entretanto, a maior parte dos resultados obtidos no Projeto REFLEX é inconclusiva. 

Não foram encontradas evidências de efeitos biológicos das radiações não ionizantes sobre as 

células do sistema imunológico de mamíferos. Porém, encontrou-se sinais de estresse ou 

inflamação induzida por proteínas resultante da exposição em níveis SAR correspondente ao 

limite para a exposição pública local (2 W/kg) e exposição prolongada (24-48 horas). 

Conclui-se:  

Estes resultados in vitro serão adicionados ao banco de dados, que servirão como 

base para a próxima avaliação científica dos efeitos RF-EMF sobre a saúde. Embora 

os resultados atuais não sugiram a necessidade de uma revisão dos limites de 

exposição local a RF-EMF (1999/519/CE), mais investigações sobre modelos 

animais de doenças neurodegenerativas são necessárias.
96

 

As descobertas mais significativas resultantes do Projeto Reflex são as seguintes
97

: 

 

“Mutações do gene, proliferação celular e apoptose são causados por ou resultam em 

alteração de gene de expressão dos perfis de proteínas. A convergência destes eventos é 

necessária para o desenvolvimento de todas as doenças crônicas”.  

 

“Efeitos genotóxicos e modificação da expressão de vários genes e proteínas após a exposição 

a CEM podem ser demonstrados com grande certeza”.  

 

“Radiofrequência produziu efeitos genotóxicos em fibroblastos, células de HL-60, células 

granulosas de ratos e células progenitoras neurais derivadas de células-tronco embrionárias de 

rato”.  

 

“Nas células HL-60 um aumento na geração intracelular de radicais livres acompanhadas de 

exposição de RF pode ser claramente demonstrada”. 

 

Na verdade, a maior contribuição do Projeto REFLEX consistiu na confirmação da 

necessidade de novas pesquisas, sendo que o resultado serviu para estimular os governos 

europeus a assegurar a pesquisa multidisciplinar sobre os CEM. A partir do relatório final 

publicado pelo Projeto REFLEX, as pesquisas sobre os efeitos à saúde animal e humana, 

decorrentes da exposição dos CEM, se intensificaram.  
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Desde então, a comunidade científica internacional aprimorou seus experimentos,  

detectando mais sinais de potenciais danos à saúde. Pode-se dizer que se inicia uma segunda 

etapa das pesquisas científicas. A primeira etapa, que foi até o ano de 2005/2006 apresentou 

resultados mais vagos do que as pesquisas realizadas após esses anos. Adicionalmente, o 

passar do tempo confere maior validade aos indícios de risco encontrados. 

Em 2005, comenta-se pela primeira vez, sobre o fenômeno denominado 

eletrossensibilidade.  Os seres humanos não possuem um órgão sensorial que lhes permita 

perceber diretamente a radiação não ionizante, mas parece que algumas pessoas, 

especialmente sensíveis, são capazes de perceber os CEM, mesmo que de baixa intensidade. 

Segundo pesquisa realizada na Suíça, algumas pessoas têm a capacidade de, conscientemente, 

perceber a radiação eletromagnética. O termo eletrossensibilidade ou hipersensibilidade 

eletromagnética é usado quando alguém atribui danos, à sua saúde, decorrentes de radiação 

não ionizante de baixa intensidade. Os sintomas mais frequentemente comentados são: 

distúrbios do sono, dores de cabeça, nervosismo, cansaço geral, lapsos de concentração, 

zumbido nos ouvidos, tonturas, dores nos membros e dores no coração. Como regra geral, é 

difícil determinar com precisão as causas desses sintomas. Além disso, não há critérios 

reconhecidos para um diagnóstico objetivo de eletrossensibilidade.
98

  

Precisamente, em 31 de agosto de 2007, foi publicado um dos mais completos 

trabalhos desenvolvidos até hoje. Trata-se do BioInitiative Report: A Rationale for a 

Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Esse 

relatório foi escrito por 14 cientistas das áreas da saúde pública e especialistas em políticas 

públicas; avaliadores externos revisaram o relatório final. O objetivo desse projeto constituiu-

se, principalmente, em avaliar as evidências científicas sobre os impactos, na saúde, da 

radiação eletromagnética abaixo dos atuais limites de exposição pública. 

A importância desse projeto é que ele desenvolve  uma abordagem a partir dos limites 

até então fixados pelos institutos internacionais. O público já possui normas de segurança que 

limitam os níveis de radiação em quase todos os países do mundo, sendo certo que tais limites 

foram considerados infinitamente brandos pelos pesquisadores de outros projetos.
99

 

É possível que não exista limite de segurança mínimo que não nos afete. Até que 

conheçamos sobre a possibilidade de existir um limite, abaixo do qual, efeitos biológicos e 
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efeitos adversos sobre a saúde não ocorram, não é sensato, sob a perspectiva da saúde pública, 

continuar o “business-as-usual” com implantação de novas tecnologias que aumentam a 

exposição a ELF e RF, em especial, a exposição involuntária. 

Assim, pela primeira vez são abordados, de forma direta, os problemas que a matéria 

apresenta e que se tornam razões de discordância entre os cientistas, impedindo avanços 

conclusivos
100

: 

 

1) Os cientistas e especialistas em políticas públicas relacionadas à saúde utilizam 

definições muito diferentes quanto ao padrão de evidências para julgar a ciência; então eles 

chegam a conclusões diferentes sobre o que fazer.  

2) Estamos todos falando, essencialmente, sobre os mesmos estudos científicos, mas 

usando uma forma diferente de avaliar quando “basta” ou quando “prova existe”.  

3) Alguns especialistas continuam a dizer que todos os estudos devem ser 

consistentes antes de sentirem-se confortáveis ao afirmar que existe um determinado efeito.  

4) Alguns especialistas acham que é suficiente para olhar apenas para os efeitos 

agudos, de curto prazo.  

5) Outros especialistas dizem que é imperativo que tenhamos estudos em longo 

prazo (mostrando os efeitos da exposição crônica). 

6) Alguns especialistas dizem que todos, inclusive as crianças, idosos, mulheres 

grávidas, e pessoas com doenças devem ser considerados, outros dizem que apenas o 

indivíduo padrão deve ser considerado.  

7) Não há população livre de exposição, o que torna mais difícil avaliar o risco de 

doenças.  

8) Há falta de consenso sobre um único mecanismo biológico de ação.  

9) Os estudos epidemiológicos em humanos relatam riscos à exposição à RF, 

entretanto, estudos em animais não mostram um forte efeito tóxico.  

10) Há interesses envolvidos com influência significativa sobre o debate da saúde. 
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Tais ponderações mostram a dificuldade em atingir um consenso científico sobre a real 

nocividade da RF. 

O trabalho em epígrafe aborda especificamente os danos potenciais causados pela ELF 

e RF, tendo resultado em 11 capítulos detalhados sobre as pesquisas. Em virtude do vasto 

resultado obtido, apenas alguns trechos do resumo para o público serão transcritos adiante, 

contendo menção apenas sobre os efeitos da RF, os efeitos da ELF serão desprezados.  

Até a publicação desse trabalho, foram exaustivamente discutidas as demais produções 

científicas sobre o tema, entretanto, essa pesquisa constitui a produção mais recente e mais 

completa existente sobre a matéria, ademais, o grupo que produziu tais resultados é 

constituído de dezenas dos mais reconhecidos cientistas de várias partes do mundo. Esse 

trabalho,  doravante, servirá de guia para toda a comunidade científica internacional, portanto, 

dado seu aspecto relevante, far-se-á uma abordagem mais detalhada sobre os respectivos 

resultados nas páginas seguintes.   

 

Parte A ‒ Evidência de Câncer
101

 

 

 Pessoas que usaram telefone celular por 10 anos, ou mais, têm maiores taxas de tumor 

maligno no cérebro e neuromas acústicos. Ainda pior, se o aparelho celular tiver sido 

usado em um dos lados da cabeça, predominantemente. Com relação a tumores no cérebro, 

a taxa de risco é aumentada em 20% para pessoas que usaram aparelho celular por mais de 

10 anos (nos dois lados da cabeça). O risco aumenta em 200% se o telefone celular tiver 

sido usado predominantemente em um dos lados da cabeça. O risco aumenta ainda mais 

quando se trata do uso de cordless phone. 

 O padrão atual para exposição às emissões oriundas de aparelhos celulares e cordless 

phones não é seguro, considerando-se os estudos relacionados a risco de tumor cerebral e 

neuroma acústico, à exposição de longa duração. Estudos em pessoas expostas durante o 

trabalho (exposição ocupacional) mostram maior risco de tumores no cérebro.  

 Estas são apenas algumas das questões sobre o câncer a serem discutidas. Agora, torna-se  

razoável assumir que o pressuposto de que todos os cânceres e outras doenças terminais 

podem estar relacionados ou agravados pela exposição aos CEM (tanto ELF e RF). 
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 A evidência de câncer em adultos, associada à exposição a CEM, é suficientemente forte 

para requerer medidas preventivas, mesmo que os relatórios não tenham mostrado 

exatamente a mesma relação. Isto ocorre devido a vários fatores que reduzem nossa 

habilidade para verificar que tais padrões de doenças estariam diretamente relacionados à 

exposição a CEM, por exemplo, não existe população não exposta que permita 

comparação; existe também dificuldade em aferição da exposição. A evidência de uma 

relação entre exposição a CEM e câncer em adultos e doenças neurodegenerativas é 

suficientemente forte na atualidade para invocar ações preventivas no sentido de reduzir a 

exposição.  

 

Parte B – Mudanças no sistema nervoso e funções cerebrais
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 Estudou-se a preocupação de que indivíduos com distúrbios epilépticos podem ser mais 

suscetíveis à exposição à radiofrequência. Baixo nível de exposição à RF pode ser um 

fator de estresse, com base em semelhanças dos efeitos de outros fatores estressores 

conhecidos sobre doenças neurológicas; baixo nível de RF ativa os opióides endógenos e 

outras substâncias no cérebro que funcionam de maneira semelhante às drogas psicoativas. 

Tais efeitos em animais de laboratório minimizam a ação das drogas sobre a parte do 

cérebro envolvida. Estudos de laboratório mostram que o sistema nervoso de seres 

humanos e animais é sensível à ELF e RF. Mudanças mensuráveis na função cerebral e no 

comportamento ocorrem em níveis associados às novas tecnologias, incluindo o uso de 

telefone celular. A exposição de indivíduos à radiação do telefone celular pode mudar a 

atividade das ondas cerebrais em níveis tão baixos quanto 0,1 watt por quilo SAR (W/Kg). 

O nível permitido nos Estados Unidos é de 1,6 W/kg e do ICNIRP é de 2,0 W/kg.  Assim, 

a exposição pode afetar a memória e o aprendizado, além de afetar a atividade de ondas 

cerebrais normais. Exposição à ELF e RF, em níveis baixos, é capaz de alterar o 

comportamento em animais. 

 Não há dúvida de que os campos eletromagnéticos emitidos por telefones celulares e que o 

uso de telefone celular afetam a atividade elétrica do cérebro. 
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 Efeitos na função cerebral parecem depender da carga mental durante a exposição (o 

cérebro é menos capaz de fazer bem dois trabalhos simultaneamente, quando a mesma 

parte do cérebro está envolvida em ambas as tarefas). Alguns estudos mostram que a 

exposição ao telefone celular acelera o nível de atividade do cérebro; entretanto, a 

eficiência e a capacidade de julgamento do cérebro são correspondentemente reduzidas.  

Alguns estudos relataram que, quando expostos à radiação do telefone celular, motoristas 

adolescentes tiveram as respostas ao dirigir mais reduzidas, comparativamente aos tempos 

de resposta das pessoas idosas. Isto porque, pensar mais rápido não significa 

necessariamente pensar com melhor qualidade. 

 

 As mudanças na reação do cérebro e sistema nervoso dependem muito das exposições 

específicas. A maioria dos estudos só contemplam efeitos em curto prazo, então as 

consequências em longo prazo  não são conhecidas. 

 Os fatores que determinam os efeitos resultantes podem depender do formato e tamanho 

da cabeça, sua localização, tamanho e forma das estruturas internas de cérebro, magreza da 

cabeça e rosto, hidratação de tecidos, espessura de vários tecidos, constante de dielétrica 

dos tecidos e assim por diante. A idade do indivíduo e o seu estado de saúde também 

parecem ser variáveis importantes. As condições de exposição também muito influenciam 

o resultado de estudos, e podem gerar resultados opostos dependendo das suas condições, 

inclusive frequência; forma de onda; orientação, duração e número de exposições; 

modulação de pulso do sinal e o momento em que os efeitos são medidos (algumas 

respostas à RF são atrasadas). Existe uma grande variabilidade nos resultados de testes 

referentes a ELF e RF; o que é esperado, dada a variabilidade de fatores que podem 

influenciar tais resultados. No entanto, é claramente demonstrado que sob algumas 

condições de exposição, o sistema cerebral e as funções nervosas de seres humanos são 

alterados. A consequência de exposições a longo prazo ou prolongadas ainda não foram 

completamente estudadas em adultos ou em crianças. 

 A consequência de exposições prolongadas em crianças, cujos sistemas nervosos 

continuam a se desenvolver até o fim da adolescência, é desconhecida no presente. Isso 

pode ter implicações sérias na saúde e funcionalidade dos adultos na sociedade, se anos de 

exposição do jovem a ELF ou RF resultaram na redução de sua capacidade de pensamento, 

julgamento, memória, aprendizagem e controle sobre seu comportamento. 
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 As pessoas que cronicamente são expostas a emissões de radiação de antenas sem fio (de 

baixo nível) informam sintomas tais como: problemas para dormir (insônia), fadiga, dor de 

cabeça, vertigem, tontura, falta de concentração, problemas de memória, zumbido nos 

ouvidos, problemas com equilíbrio e orientação, e dificuldade na realização de várias 

tarefas ao mesmo tempo. Em crianças, tais exposições resultaram em mudanças na 

atividade oscilatória do cérebro durante alguns jogos de memória. Embora estudos 

científicos até agora não pudessem confirmar a relação de causa e efeito, essas queixas são 

comuns e são causa de preocupação pública significativa em alguns países onde 

tecnologias sem fio estão bastante avançadas e largamente distribuídas (Suécia, 

Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Suíça, Áustria, Grécia, Israel). Ainda, a 

implementação da nova tecnologia wirelless de celular 3G causou queixas públicas, quase 

imediatas, das doenças, nas comunidades expostas à emissão das antenas. 

 Resultados conflitantes dos poucos estudos que foram conduzidos, podem ser justificados 

na dificuldade em se fornecer ambientes sem exposição alguma, para comparar com 

ambientes com exposição. Quando as pessoas se dirigem aos laboratórios de prova já são 

pré-expostas a uma multiplicidade de exposições de RF e ELF, assim, eles já podem ser 

sintomáticos antes de prova real.  Outro fator complicador é o fato de que exposições de 

RF mostram resultados comportamentais atrasados, efeitos são também observados 

somente após o término da exposição de RF. Isto sugere uma mudança persistente no 

sistema nervoso que pode ser evidente só depois de decorrido algum tempo, não sendo 

observado durante um período curto de prova. 

 Os efeitos de exposição em longo prazo a tecnologias sem fio, inclusive emissões de 

telefones celulares e outros dispositivos pessoais, bem como a exposição de corpo inteiro à 

radiação emitida pelas  ERBs, não é conhecido ainda com certeza. No entanto, o conjunto 

de evidências disponíveis sugere que efeitos biológicos e impactos na saúde podem ocorrer 

em níveis de exposição muito baixos: níveis que podem ser milhares de vezes abaixo dos 

limites públicos de segurança.  

 A evidência aponta para a existência de consequências potenciais sérias à saúde pública (e 

custos econômicos), que constituirão preocupação global com o aumento da exposição 

pública comum a tais emissões. Mesmo um pequeno aumento da incidência de doença ou 

perda funcional de cognição, relacionada a novas exposições à tecnologia sem fio, 

provocaria grande impacto à saúde pública, bem como efeitos negativos sociais e 
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econômicos. Estudos epidemiológicos podem reportar dano à saúde somente depois de 

décadas de exposição e onde os efeitos podem ser vistos em populações inteiras; então 

estes primeiros avisos de possível dano devem ser recebidos agora, com seriedade, pelos 

tomadores de decisões. 

 

Parte C – Mudanças no sistema nervoso e funções cerebrais
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 O risco de câncer é relacionado ao dano ao DNA, que altera a estrutura técnica genética 

para o crescimento e desenvolvimento. Se o DNA for danificado (os genes são 

danificados) há um risco que essas células danificadas não morram. Ao contrário,  

continuarão a reproduzir-se com o DNA danificado, configurando uma condição prévia 

necessária para câncer. Reparação reduzida de DNA também pode ser uma parte 

importante deste contexto. Quando o índice de dano ao DNA excede o índice em que o 

DNA pode ser reparado, surge a possibilidade de retenção de mutações e início de câncer. 

Os estudos sobre como ELF e RF podem afetar genes e DNAs é importante em face da 

possível conexão com câncer. 

 Mesmo há dez anos, a maioria das pessoas acreditava que campos muito fracos de ELF e 

RF não poderiam ter qualquer efeito sobre o DNA e o funcionamento das células. O 

argumento era que esses fracos campos não possuíam energia suficiente para causar danos. 

No entanto, já se sabe que a energia não é o fator chave causador de danos, por exemplo, 

exposição a produtos químicos tóxicos podem causar danos. Alterar o equilíbrio delicado 

dos processos biológicos pode danificar ou destruir células e causar doenças. Na verdade, 

muitas doenças crônicas estão diretamente relacionadas com este tipo de dano e não 

requerem qualquer aquecimento. A interferência na forma como as células interagem pode 

diretamente causar o câncer ou provocar cânceres existentes a crescerem mais 

rapidamente. 

 Com relação aos  genes, atualmente, existem algumas provas de que os CEM (ELF e RF) 

podem causar alterações no funcionamento do DNA. Estudos de laboratório foram 

realizados para se comprovar se (e como) CEM podem afetar os genes e a função de 

proteínas. Tais alterações foram vistas em alguns, mas não em todos os estudos. 
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 Pequenas mudanças nas proteínas ou nos genes podem ser capazes de alterar a fisiologia 

da célula e podem causar efeitos posteriores na saúde e bem-estar. O estudo dos genes, 

proteínas e CEM ainda é muito recente, no entanto, obter-se alguma confirmação sobre 

alterações decorrentes de exposição sobre os genes e proteínas constitui um passo 

importante para se estabelecer  que  riscos à saúde podem ocorrer. O que é notável nos 

estudos sobre DNA, genes, proteínas e CEM é que não poderia haver nenhum efeito se 

fosse verdade que os CEM são demasiado fracos para causar danos. Os cientistas que 

acreditam que a energia dos CEM é insignificante, e há baixa probabilidade de causar 

danos, têm dificuldade em explicar essas alterações, assim, eles estão inclinados a 

simplesmente ignorá-las. O problema é que os efeitos estão ocorrendo. A incapacidade em 

explicar esses efeitos não é uma boa razão para considerá-los imaginários ou sem 

importância. 

 Exposições a ELF e RF podem ser consideradas genotóxicas, ou seja, irão danificar o 

DNA sob determinadas condições de exposição, incluindo níveis de exposição que são 

inferiores aos limites de segurança existentes. 

 

Parte D – Efeitos em proteínas de estresse
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 Em quase todos os organismos vivos há uma proteção especial lançada por células quando 

sob o ataque de toxinas ou condições ambientais adversas. Isso é chamado de resposta ao 

estresse e o que é produzido são proteínas de estresse (também conhecidas como proteínas 

de choque térmico). Plantas, animais e bactérias produzem proteínas de estresse para 

sobreviver ao estresse ambiental como: altas temperaturas, falta de oxigênio, intoxicação 

por metais pesados e estresse oxidativo. Agora, podemos acrescentar a exposição a ELF e 

RF a esta lista de fatores de estresse ambiental que causam uma resposta fisiológica. 

 Exposições a ELF e RF de baixo nível podem induzir, nas células, a produção de proteínas 

de estresse, portanto, a célula reconhece as exposições a ELF e RF como prejudiciais. 

Outra preocupação adicional é que, se o estresse perdura por muito tempo, o efeito protetor 

é diminuído. Isso significa que a célula é menos protegida contra danos, por esta razão, a 

                                                 
104

A RATIONALE for a biologically-based public exposure standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). 

Bio Intelligence Service. Executive Agency for Health and Consumers, 2007. BioInitiative Report, p. 17. 

Disponível em: <www.biois.com>. Acesso em: jun. 2011.  



107 

 

exposição prolongada ou crônica pode ser muito prejudicial, mesmo sob intensidade muito 

baixa. 

 A estrutura bioquímica que é ativada é a mesma para exposições a ELF e RF, e é não 

térmica, ou seja, não requer correntes elétricas induzidas ou aquecimento e, portanto, as 

normas de segurança baseadas na proteção contra o aquecimento são irrelevantes e não 

protegem. 

 

Parte E – Efeitos no sistema imunológico
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 O sistema imunológico constitui um sistema de defesa contra organismos invasores (vírus, 

bactérias e outras moléculas estranhas). Protege-nos contra doenças, infecções e células 

tumorais. Existem muitos tipos diferentes de células do sistema imunológico, cada tipo de 

célula tem uma finalidade específica e é lançado para defender o organismo contra vários 

tipos de exposições que o corpo entende ser prejudicial. Há evidências substanciais de que 

ELF e RF podem causar reações inflamatórias, reações alérgicas e mudança na função 

imune normal, mesmo em níveis permitidos pelas atuais normas de segurança pública. 

 O sistema de defesa imunológica do organismo pressente o perigo da exposição a campos 

de ELF e RF, e promove um processo de defesa imunológica contra esses campos, bem 

como a reação do organismo na produção de proteínas de estresse. Estes são indicadores 

adicionais de que a exposição a campos de ELF e RF de baixa intensidade  são: (a) 

reconhecidas pelas células, e, (b) podem causar reações, considerando a exposição 

prejudicial. Exposição crônica a fatores que aumentam as respostas alérgicas e 

inflamatórias de maneira contínua prejudicam a saúde. A resposta inflamatória crônica 

pode levar ao dano nos tecidos, células e órgãos ao longo do tempo. Acredita-se que 

muitas doenças crônicas são relacionadas a problemas com o funcionamento do sistema 

imunológico. 

 A liberação de substâncias inflamatórias, como a histamina, é bem conhecida por causar 

reações na pele, inchaço, hipersensibilidade alérgica e outras condições que são 

normalmente associadas com algum tipo de mecanismo de defesa. O sistema imunológico 
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humano é parte de uma defesa ampla que protege contra riscos prejudiciais do ambiente 

externo. Quando o sistema imunológico é agravado por algum tipo de ataque, muitos tipos 

de células imunes podem responder. Qualquer fator que desencadeie uma resposta 

imunológica deve ser cuidadosamente avaliado, uma vez que a estimulação crônica do 

sistema imune pode, ao longo do tempo, prejudicar a capacidade do sistema para 

responder da maneira usual. 

 

 Mudanças fisiológicas mensuráveis (aumento de mastócitos na pele, por exemplo, que são 

marcadores da resposta alérgica e resposta das células inflamatórias) são acionadas por 

campos de ELF e RF em baixa intensidade. Mastócitos, quando ativados por ELF ou RF, 

provocam a quebra e liberação de substâncias químicas irritantes que causam os sintomas 

das reações alérgicas na pele. 

 Há evidências muito claras de que a exposição a campos de ELF e RF em níveis 

associados com o uso do telefone, computadores, terminais de vídeo, televisores e outras 

fontes podem causar reações na pele. Mudanças na sensibilidade da pele foram medidas 

por biópsia, trazendo resultados notáveis. Algumas dessas reações acontecem em níveis 

equivalentes aos de tecnologias sem fio na vida diária. Mastócitos também são 

encontrados no cérebro e no coração, talvez alvos da resposta imune por células que 

respondem à exposição ELF e RF, e isso pode explicar alguns dos outros sintomas 

comumente relatados (sensibilidade à luz, dor de cabeça, arritmias cardíacas e outros 

sintomas cardíacos). Provocação crônica, por exposição a ELF e RF, podem levar à 

disfunção imune, reações alérgicas crônicas, doenças inflamatórias e problemas de saúde, 

principalmente, se tal provocação ocorrer em uma base contínua ao longo do tempo. 

 

Parte F – Mecanismos biológicos
106

 

 

 Mecanismos biológicos plausíveis já estão identificados e podem, razoavelmente, indicar a 

maioria dos efeitos biológicos para a exposição a campos de RF e ELF em níveis de baixa 

intensidade, tais como: estresse oxidativo e danos ao DNA pela liberação de radicais livres 

levando a genotoxicidade; mecanismos moleculares com baixa energia estão relacionados 
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a doenças (por exemplo, índices de transferência de elétrons estão relacionados a dano 

oxidativo). Também é importante lembrar que as determinações de saúde pública 

tradicional e epidemiologia não requerem um mecanismo de prova prévio, para inferir uma 

relação causal entre a exposição a CEM e a doença. 

O relatório conclui (no seu Capítulo 17) que há evidências, moderadamente sugestivas 

a fortemente sugestivas, de que as exposições à RF podem causar alterações na função da 

membrana, na comunicação e no metabolismo celular, na ativação de proto-oncogenes e 

podem desencadear a produção de proteínas de estresse em níveis de exposição abaixo dos 

limites regulamentares atuais. Efeitos resultantes podem incluir quebras de DNA e aberrações 

cromossômicas, incluindo a morte celular, morte de neurônios do cérebro, aumento da 

produção de radicais livres, ativação a opióides endógenos, desencadeamento do sistema de 

stress celular e envelhecimento precoce, alterações na função cerebral, incluindo perda de 

memória, aprendizagem retardada, função motora mais lenta e comprometimento do 

desempenho em crianças, dores de cabeça e fadiga, distúrbios do sono, doenças 

neurodegenerativas, redução da secreção de melatonina e câncer (capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 do 

trabalho “A rationale for a biologically-based public exposure standard for Electromagnetic 

Fields [ELF and RF]”). 

Finalmente, o trabalho em tela apresenta algumas considerações e recomendações: a 

exposição à RF, cumulativa e em longo prazo, aumentou maciçamente na história humana. 

Além disso, a mudança é mais acentuada para as crianças, que agora rotineiramente passam 

horas todos os dias ao telefone celular. Todos estão expostos, em maior ou menor grau. 

Populações vulneráveis (mulheres grávidas, crianças muito jovens, idosos, os pobres) são 

expostas no mesmo grau que a população geral. Portanto, é imperativo considerar maneiras de 

avaliar o risco e reduzir a exposição. Uma boa política de saúde pública exige ação preventiva 

proporcional aos potenciais riscos de dano à saúde pública. Como resultado, algumas ações 

são recomendadas pelo grupo de trabalho, entre elas: a definição de ações preventivas para a 

redução às exposições à RF.  

O grupo recomenda o limite de precaução de 0,1 μW/cm
2
 que deve ser adotado para a 

exposição externa à RF. Isso reflete a resposta prudente da ciência para exposição pública à 

RF, exposição ambiente em locais comuns onde as pessoas vivem, trabalham e estudam. Esse 

nível de exposição à RF é considerado como exposição de corpo inteiro, podendo ser uma 

exposição crônica, onde haja cobertura para telefones celulares e outras fontes de radiação de 

radiofrequência. Alguns estudos e muitos relatos de problemas de saúde têm sido 



110 

 

apresentados em níveis mais baixos do que esse, no entanto, para o momento, esse nível pode 

ser adequado sem causar custos relacionados à adequação dos locais próximos a ERBs.
107

 

Entretanto, existem alguns artigos científicos, de credibilidade, que reportam que exposições 

de ERBs de telefonia celular entre 0.01 e 0.5 μW/cm
2
 produzem mal estar nas populações 

situadas há algumas centenas de metros das instalações.
108

 

Embora esse nível, alvo de RF, não impeça lançamento de novas alternativas de 

tecnologias sem fio, o grupo recomenda que tais recursos novos não sejam instalados em 

escolas e bibliotecas, para que as crianças não estejam sujeitas a níveis elevados de RF. 

Crianças podem ser particularmente vulneráveis aos efeitos adversos para a saúde e doenças 

relacionadas à exposição crônica e descontrolada. Os jovens também são, em grande parte, 

incapazes de se retirar de tais ambientes. A exposição passiva à radiação, assim como o fumo 

passivo, é uma questão de preocupação de saúde pública, principalmente com base nas provas 

agora em mãos. 

No mesmo ano, no sentido oposto, o relatório SCENIHR (2007) afirma que: “para o 

câncer de mama e doenças cardiovasculares, a pesquisa recente indicou que uma associação 

com CEM é improvável”.
109

 Segundo o SCENIHR, os estudos científicos não conseguiram 

fornecer suporte para uma relação entre exposição à RF, inferiores aos valores de referência 

nas diretrizes da ICNIRP, e sintomas relatados (por vezes referido como hipersensibilidade 

eletromagnética). Os estudos disponíveis sugerem que os sintomas relatados não estão 

relacionados a uma exposição aguda a campos de RF, entretanto, o número limitado de 

estudos não permite uma conclusão definitiva.  

Ainda,  

[...] os estudos atualmente disponíveis sobre os efeitos neurológicos e no sistema 

reprodutor não indicaram qualquer risco de saúde em níveis de exposição abaixo das 

orientações. Estudos relacionados a câncer em animais não forneceram evidências 

de que a RF pode provocar o câncer, aumentar os efeitos dos agentes cancerígenos 

conhecidos, ou acelerar o desenvolvimento de tumores. Essas questões permanecem 

abertas devido à falta de adequação dos modelos experimentais utilizados e escassez 

de dados em níveis de exposição elevados. Essas questões devem ser tratadas pelos 

estudos de carcinogenicidade em curso. [...]. Não há indicação segura nas pesquisas 

in vitro, de que os campos de RF afetem as células em exposição não térmica. No 
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entanto, os resultados recentes que sugerem efeitos genotóxicos precisam ser melhor 

compreendidos.
110

  

Em verdade, a consistência do trabalho BioInitiative Report confere credibilidade às 

conclusões levantadas. Portanto, mesmo que persista incerteza sobre a possibilidade e 

extensão sobre os efeitos negativos da exposição à RF, é certo que não se pode descartar o 

risco. 

Seguindo-se a outras importantes publicações sobre a matéria, em março de 2009, foi 

publicada a edição especial do periódico Pathophysiology sobre campos elétricos e 

magnéticos.
111

  

Dois artigos dessa edição especial são de grande relevância: 

 

 

1/ Electromagnetic fields and DNA damage – Campos eletromagnéticos e danos ao DNA
112

 

 

Este artigo trata da maior preocupação resultante dos efeitos adversos da exposição a 

campos eletromagnéticos não ionizantes: a indução ao câncer. Esse estudo mostra que a 

maioria dos cânceres são iniciados por danos ao genoma de uma célula, assim, os danos 

sofridos pelo DNA e estrutura cromossômica, resultante da exposição a CEM, podem ser 

indutores do câncer. Além disso, o dano ao DNA pode levar a mudanças em funções celulares 

e morte celular. Da mesma forma, a exposição a CEM pode levar a mudanças cromossômicas 

conformacionais e formação de micronúcleos em células. Em suma, essa revisão avalia 

qualitativa e quantitativamente o dano causado ao DNA em virtude da exposição.  
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2/ Epidemiological evidence for an association between use of wireless phones and tumor 

diseases - Evidência epidemiológica para uma associação entre o uso de telefones sem fio e 

doenças tumorais.
113

 

 

Este artigo evidencia a ligação entre o câncer e a exposição a micro-ondas de 

aparelhos celulares. Foram avaliadas as evidências científicas, em longo prazo, relativo ao uso 

de celulares e a associação com certos tumores (neuroma acústico, tumores da glândula 

salivar, linfoma não-Hodgkin, melanoma uveal, entre outros). Em resumo, a análise resultou 

em um padrão consistente de aumento do risco de glioma e neuroma acústico após o uso do 

telefone móvel por mais de dez anos. Concluiu-se que o padrão atual para a exposição às 

micro-ondas durante o uso do telefone celular não é seguro para exposição a longo prazo e 

precisa ser revisto. Este artigo é mencionado dado sua relevância, e a título ilustrativo, 

entretanto, frise-se que esta pesquisa é focada nos efeitos à saúde decorrentes da exposição à 

ERBs. 

 

Pode-se dizer que 2009 constitui o marco das revelações científicas relativas às 

evidências dos efeitos negativos à saúde humana decorrente da exposição a CEM por longo 

prazo. A conclusão de tais estudos impactou a comunidade científica de todo o planeta, 

causando movimentação também no Brasil. Nesse mesmo ano, a cidade de Porto Alegre 

publica a “Resolução de Porto Alegre 2009”, resultante do “Seminário Internacional de 

Radiação Não-Ionizante, Saúde e Ambiente”, realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2009, 

organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pelo Ministério Público do Rio 

Grande do Sul, com patrocínios do Ministério da Saúde do Brasil, da Comissão Internacional 

de Segurança Eletromagnética, do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre 

(COMAM/PoA), do Centro Estadual de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul 

(CEVS/RS), dentre outros.  

A “Resolução de Porto Alegre 2009” com base nas evidências colhidas no 

BioInitiative Report e no número especial do periódico Pathophysiology, sobre campos 

elétricos e magnéticos, entende que a proteção à saúde, bem-estar e meio ambiente requer a 

imediata adoção do Princípio da Precaução.   
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Da mesma forma, o manifesto reconhece a explosão sem precedentes na 

disponibilidade e uso dos campos eletromagnéticos não ionizantes para tecnologias de 

transmissão e distribuição de energia elétrica e de comunicações sem fio (telefones móveis, 

redes WiFi e WIMAX, RFID etc.), bem como expansões das principais infraestruturas da 

malha elétrica e da rede de comunicações banda-larga, sendo que, essa situação deve 

influenciar aos gestores de riscos no sentido de que sejam adotadas medidas adequadas de 

proteção ao público de exposições prolongadas a baixos níveis de campos eletromagnéticos 

de frequências extremamente baixas e de radiofrequências, que têm proliferado 

substancialmente no meio ambiente nos anos recentes. 

Finalmente, essa resolução recomenda as seguintes práticas de precaução
114

: 

 

1. Crianças com menos de 16 anos de idade não devem usar telefones móveis, exceto para 

chamadas de emergência; 

2. O licenciamento ou uso de WiFi, WIMAX ou quaisquer outras formas de tecnologias de 

comunicação sem fio, interiores ou exteriores, devem, preferencialmente, não permitir 

localização ou transmissão de sinal para residências, creches, casas de repouso, hospitais 

ou quaisquer outras edificações passíveis de ocupação humana por períodos de tempo 

consideráveis; 

3. O licenciamento de localização e instalação de infraestruturas relacionadas a redes de 

energia elétrica e telecomunicações sem fio em banda-larga, particularmente telefonia 

celular, WiFi e WIMAX, só deve ser aprovado após realização de audiências públicas 

abertas e a aprovação só deve ser concedida mediante plena observância do Princípio da 

Precaução. As áreas sensíveis devem ser excluídas desses procedimentos, a fim de 

proteger as populações vulneráveis;  

4. A espécie humana deve continuar descobrindo novas modalidades de aproveitamento da 

energia eletromagnética não ionizante, visando trazer benefícios à sociedade, mediante a 

definição de novos padrões de exposição humana, com base na realidade biológica da 

natureza e não apenas em necessidades econômicas e tecnológicas.  

Dos diversos estudos epidemiológicos recentes, alguns não encontraram evidência dos 

efeitos negativos na saúde resultante da exposição à RF, por outro lado, outros demonstraram 
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uma relação convincente entre exposição e dano. Mas a verdade é que ainda não está definida 

a extensão de tais efeitos adversos em longo prazo, ademais, a tecnologia ainda é muito 

recente para que seja possível desconsiderar efeitos de após anos de exposição. 

Em 2010, foi publicada parte dos resultados do projeto Interphone, um estudo 

internacional conduzido pela OMS (por meio do IARC). O projeto Interphone foi iniciado em 

2000, por meio de um conjunto internacional de estudos em 13 países ao redor do mundo com 

foco em quatro tipos de tumores em tecidos que mais absorvem a energia da RF emitida por 

telefones celulares: os tumores de cérebro (glioma e meningioma), do nervo acústico 

(schwannoma), e parótida. O objetivo foi determinar se o uso do telefone celular aumenta o 

risco desses tumores. Interphone é o maior estudo sobre o uso de telefones celulares e tumores 

cerebrais e ainda inclui o maior número de usuários com pelo menos 10 anos de exposição. O 

projeto concluiu que, em geral, usuários de telefones celulares não apresentam risco 

aumentado de desenvolver tumores cerebrais. O mesmo estudo relata que entre as pessoas que 

usaram telefones celulares de maneira mais intensa e mais longa ‒ por pelo menos 10 anos e, 

em média, 30 minutos ou mais por dia ‒ o risco de tumores cerebrais é substancialmente 

elevado, quando comparado a pessoas que não usam os telefones celulares.
115

 

Uma vez que o foco desta tese se concentra nas ERBs, o projeto Interphone não será 

mais detalhadamente abordado. Com relação à RF em geral, incluindo-se as ERBs, a OMS 

prevê, para o ano de 2012, a condução de um estudo formal de avaliação de riscos à saúde 

decorrentes da exposição à RF.
116

 

Ainda que este capítulo não tenha levantado, por meio da bibliografia coletada, 

consistente e atual, total certeza de que a radiação não ionizante emitida pelas ERBs constitui 

fonte de emissão, com efeitos notavelmente maléficos à saúde humana, seguramente, foram 

descritos os fortes indícios do risco ao qual a sociedade moderna está exposta. 

Consequentemente, é imperativo apoiar-se nos resultados alcançados pela comunidade 

científica, para se recomendar medidas de proteção específicas, usando-se critérios bem 

estabelecidos de gerenciamento do risco à saúde pública. 
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5 ERBS E CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS: da percepção pública à comunicação 

sobre os riscos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo geral, a sociedade paulistana tem uma 

percepção muito negativa com relação às ERBs. O 

cidadão não quer uma ERB próxima à sua residência, 

entretanto, vive “grudado” no seu telefone celular. 

João Carlos Rodrigues Peres  

Ex-presidente da ABRADECEL 
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5 ERBS E CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS: da percepção pública à comunicação 

sobre os riscos 

 

 

Algumas pessoas têm a percepção sobre o risco à exposição a CEM como um evento 

provável ou até mesmo grave. As inúmeras razões que justificam o medo das populações 

incluem a cobertura da mídia sobre novos estudos científicos, o que produz um sentimento de 

incerteza e uma percepção de que pode haver perigos desconhecidos ou ainda não 

descobertos. Outro fator é o sentimento de falta de controle ou falta de envolvimento da 

população nos processos de instalação de novas estações rádio base. Segundo a OMS, a 

experiência mostra que a adoção de programas educacionais, assim como a comunicação 

efetiva e o envolvimento do público e de outros interessados, em etapas do processo de 

decisão, antes da instalação de novas ERBs, podem ampliar a confiança e a aceitação da 

população.
117

 

Essa preocupação pública com os possíveis efeitos sobre a saúde dos CEM levou a 

OMS à preparação de um manual. Tal trabalho dispõe sobre os riscos potenciais da exposição 

aos CEM relacionados a instalações de linhas de transmissão e ERBs de telefonia celular 

móvel.
118

 Em todas as partes do mundo alguns integrantes do poder público e também da 

sociedade têm manifestado a preocupação de que a exposição a CEM, oriundos de telefones 

móveis e suas estações radio base, poderia levar a consequências adversas à saúde, 

especialmente em crianças. Como resultado, a construção de novas redes de telefonia móvel 

tem encontrado considerável oposição em alguns países. A preocupação pública com novas 

tecnologias frequentemente resulta da falta de familiaridade e de um senso de perigo 

proveniente de forças que não se pode aferir de imediato. 

A história recente tem mostrado que a falta de conhecimento sobre as consequências à 

saúde dos avanços tecnológicos pode não ser a única razão para a oposição social às 

inovações. A desconsideração das diferentes categorias de percepção de risco resulta na 

inadequação do processo de comunicação por parte dos cientistas, governos, indústria e o 

público, causando desconforto social generalizado. É por esta razão que a percepção de risco 

e a sua comunicação constituem aspecto de extrema importância ao se tratar de CEM. 
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Entender e ajustar-se a novas tecnologias depende, em parte, de como a nova tecnologia é 

apresentada e como seus riscos e benefícios são interpretados por parte do público reticente. 

De forma geral, os cientistas avaliam risco à saúde ponderando e estimando 

criticamente toda a evidência científica de forma a desenvolver uma avaliação de risco 

consistente. O público pode realizar sua própria avaliação de risco por meio de um processo 

inteiramente distinto, com frequência não baseado em informação quantificável. Em última 

análise, esse risco percebido pode atingir um grau de importância tão grande quanto a de um 

risco mensurável, na determinação de um investimento comercial ou de uma política 

governamental. Os fatores que moldam a percepção de risco dos indivíduos incluem valores 

básicos sociais e pessoais (por exemplo, tradições, costumes) bem como a experiência 

anterior com projetos tecnológicos (represas, usinas elétricas, lixões, etc.). Esses fatores 

podem explicar preocupações locais, tendências ou inclinações possíveis, ou agendas 

implícitas ou pressuposições. Como resultante, o gerenciamento de risco deve levar em conta 

tanto o risco medido quanto o risco percebido para que seja eficaz. 

A identificação de problemas e a avaliação científica de risco desses problemas 

constituem passos fundamentais na definição de um programa de gerenciamento de risco bem 

sucedido. Para responder àquela avaliação, determinado programa deve incorporar ações e 

estratégias, por exemplo, encontrar opções, tomar decisões, implementar essas decisões e 

avaliar o processo.  

A figura 26  mostra como a avaliação do risco e a sua percepção influenciam no 

processo de gerenciamento do risco. O gerenciamento do  risco será composto de políticas e 

leis ambientais: (i) adequadas aos  resultados dos trabalhos de avaliação de risco, e (ii) de 

acordo com o cenário de percepção do risco em determinada localidade.  

Os processos de avaliação e de percepção do risco, com relação aos CEM,  trarão 

resultados diferentes em função da realidade local existente. Cada cidade apresenta suas 

próprias características que conduzirão, de maneira distinta, os resultados sobre os riscos.  
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Figura 26 – Avaliação, regulação e interpretação dos riscos associados aos CEM 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Disponível em: <www.who.int/peh-emf/publications/Risk_Portuguese.pdf>. 

Ainda de acordo com o trabalho elaborado pela OMS, muitos fatores influenciam a 

decisão de uma pessoa em aceitar ou rejeitar um risco. As pessoas percebem risco como 

desprezível, aceitável, tolerável, ou inaceitável, em comparação com benefícios percebidos. 

Essas percepções dependem de fatores pessoais e de fatores externos bem como da natureza 

do risco. Fatores pessoais incluem idade, sexo, e níveis cultural e/ou educacional.  

A natureza do risco também pode levar a percepções distintas. Quanto maior o número 

de fatores (no caso em estudo: ERBs) que se somam à percepção pública de risco, tanto maior 

o potencial de preocupações. Várias pesquisas têm revelado que os seguintes pares de 

características de uma situação geralmente afetam a percepção de risco. 
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TECNOLOGIA FAMILIAR VS. NÃO-FAMILIAR 

A familiaridade com uma dada tecnologia ou situação ajuda a reduzir o nível do risco 

percebido. Este cresce quando a tecnologia ou a situação é nova, não familiar ou de difícil 

compreensão. A percepção a respeito do nível de risco pode ser significativamente 

aumentada se houver uma compreensão científica incompleta a respeito dos efeitos 

potenciais sobre a saúde, decorrentes de uma particular situação ou tecnologia. 

CONTROLE PESSOAL VS. AUSÊNCIA DE CONTROLE 

Quando as pessoas não têm qualquer participação sobre  a instalação de ERBs, especialmente 

aquelas próximas às suas residências, escolas ou local de trabalho, ocorre a elevação da 

percepção  do risco resultante da exposição. Ressalte-se que na cidade de São Paulo não 

existe participação popular nos processos de aprovação e instalação de ERBs. 

EXPOSIÇÃO VOLUNTÁRIA VS. INVOLUNTÁRIA 

Usuários e não usuários de telefonia móvel possuem percepções distintas com relação aos 

CEM. Os usuários percebem os riscos dos CEM das ERBs de uma forma mais branda que os 

não usuários. Saliente-se, porém, que na cidade de São Paulo as exposições aos CEM 

emitidos pelas ERBs são predominantemente involuntárias, considerando-se que o 

adensamento da cidade resulta em um acúmulo de torres e antenas espalhadas por todas as 

localidades. 

CONSEQUÊNCIAS TEMÍVEIS VS. NÃO TEMÍVEIS 

Algumas doenças e condições de saúde, como câncer, dores crônicas e severas ou 

incapacitação física, são mais temidas do que outras. Uma vez que há uma associação entre 

câncer e exposição à radiação não ionizante, o risco relacionado aos CEM ao redor das ERBs 

recebe atenção pública significativa. 

BENEFÍCIOS DIRETOS VS. INDIRETOS 

Pessoas expostas a campos de RF oriundos de ERBs, mas que não possuem um telefone 

celular, ou se estão expostas a uma linha de transmissão de alta voltagem que não abastece a 

sua comunidade, podem não perceber qualquer benefício direto daquela tecnologia e, 

consequentemente, estarão menos dispostas a aceitar o risco associado. 

EXPOSIÇÃO JUSTA VS. INJUSTA 

Questões de justiça social podem ser levantadas devido à exposição injusta a CEM. Por 

exemplo, se instalações são implantadas em assentamentos pobres por causa de razões 

econômicas, a comunidade se sentirá injustamente exposta aos riscos. 
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O conceito de risco será sempre percebido como resultado de um confronto de fatores 

associados ao risco pessoal.  Como quer que seja construído o conceito de percepção de risco 

de determinada comunidade, o certo é que os cidadãos acreditam que têm o direito de 

conhecer o que está sendo proposto e planejado com respeito à instalação das ERBs.  

Atualmente, o cidadão paulistano quer ter controle e ser parte do processo de tomada de 

decisões. Enquanto não se estabelecer um programa eficaz de informação e comunicação 

pública, as ERBs continuarão a ser incompreendidas e temidas. A comunicação com o público 

a respeito de riscos ambientais derivados de novas tecnologias não pode ser tratada como 

tema menos importante; o National Research Council dos EUA define a comunicação de 

risco como:  

[...] um processo interativo de troca de informação e opinião entre indivíduos, 

grupos e instituições. Envolve múltiplas mensagens a respeito da natureza do risco e 

outras mensagens, não estritamente a respeito de riscos, que expressam 

preocupações, opiniões, ou reações a mensagens de risco ou a arranjos legais ou 

institucionais envolvendo gerenciamento de risco.   

A comunicação de risco não é, portanto, apenas uma apresentação do cálculo 

científico do risco, mas, também, um fórum para a discussão a respeito de questões mais 

amplas, relativas a preocupações éticas e morais.
119

 

A chamada “comunicação de risco” é um conceito relativamente novo, focado na troca 

de informações entre diferentes atores sociais, basicamente no que se refere à sua natureza, 

magnitude, interpretação e gestão do risco. O conceito ganhou força com o acidente na usina 

nuclear de Chernobyl, em 1986, devido à dificuldade dos cientistas em transmitir ao público 

leigo informações técnicas a respeito dos riscos. 

Quanto mais informação o público receber  sobre as questões que envolvem as ERBs, 

maior será a sensação de confiança, tanto na tecnologia utilizada como no gerenciamento 

exercido pelos órgãos públicos. Ademais, na era atual, onde o conhecimento é difundido pelas 

mais variadas formas, e com imensa rapidez, a cidade de São Paulo, conhecida pelo seu 

vanguardismo, apresenta uma sociedade politicamente aberta na qual os cidadãos estão 

prontos para agir e são capazes de se envolver. Nesta cidade, em geral,  as pessoas, os grupos 

comunitários e as organizações não governamentais estão preparadas para intervir com  ações, 

de forma a direcionar decisões ou interromper atividades, caso sejam  excluídos do processo 

decisório. A  efetiva comunicação, preferencialmente, por meio de um programa formal de 
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comunicação, entre todos os interessados envolvidos na questão da instalação e 

funcionamento das ERBs, se apresenta como requisito dessa tendência social de transparência 

e participação popular. 

A partir desse fluxo de informação e debates, será possível elaborar a resposta 

apropriada à necessidade local.  Então, serão desenhadas as políticas e ações que os cidadãos, 

organizações e governos tomam para minimizar ou evitar riscos potenciais ou impactos 

futuros à saúde e ao ambiente, podendo abranger instruções normativas com o objetivo de 

delimitar ambas, a ocorrência e as consequências de eventos com risco potencial, ou ainda, 

banir algumas fontes de exposição.  

Igualmente, mecanismos de mitigação podem ser implementados, podendo significar 

reestruturação do sistema para reduzir a exposição, ou a instalação de blindagens ou 

introdução de equipamentos de proteção. O resultado final será a elaboração de uma resposta 

que represente o conjunto de mecanismos, procedimentos de controle e gerenciamento do 

risco apresentado pelas ERBs no determinado local.  
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Figura 27 – Os componentes da mensagem 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS).   

Disponível em: <www.who.int/peh-emf/publications/Risk_Portuguese.pdf>. 

Na pesquisa efetuada pela Comissão Europeia, em 2008, no subtópico comunicação 

com o público, dois aspectos foram avaliados. Por um lado a comunicação com o público e, 

por outro, se o  interesse público foi devidamente avaliado e esclarecido. Parte dos resultados 

indicou que os canais mais comuns de informação sobre a radiação não ionizante são a 

internet; publicações especiais; reuniões com os cidadãos, comitês e com as autoridades 

locais; jornais e revistas. Alguns países estabeleceram blogs cidadão e/ou plenárias de 

diálogo, bem como TV e/ou programas de rádio (Chipre, Bulgária e Lituânia).
120

  

Esses vetores auxiliam no levantamento do conhecimento do público em geral e 

permitem que as autoridades determinem as áreas de preocupação. Ainda com relação à 

comunicação, são organizadas reuniões especiais de avaliação de impacto ambiental, por 

ocasião de uma instalação, que possa causar um significativo impacto sobre o meio ambiente.  
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A pesquisa mencionada mostra considerável insatisfação dos cidadãos, de forma geral,  

tanto com relação às ações tomadas para limitar a exposição aos CEM, como em termos de 

informação e comunicação. A maioria das pessoas gostaria de receber mais informações sobre 

os potenciais efeitos na saúde por meio da imprensa, televisão e rádio.
121

 

De qualquer forma, esse estudo nos traz um resultado muito importante: em vários 

países, os resultados de medições, bem como as informações referentes à licença de 

funcionamento de cada ERB, são publicados na internet. Ou seja, existe transparência sobre 

os resultados, bem como disponibilização das informações ao público em geral. Essa 

publicidade é viável e bem vinda em qualquer comunidade.  

A publicidade das licenças relativas a cada  ERB instalada no município de São Paulo 

deveria ser ato contínuo ao deferimento da respectiva licença. Essa medida, de caráter simples 

e de reduzido custo, promoveria a identificação das ERBs que não possuem licença de 

funcionamento, e possibilitaria à sociedade a atuação de vigilância com relação às ERBs 

clandestinas. Adicionalmente, todo o processo de licenciamento também deveria estar 

disponível para consulta pública.   

Por prover a comunidade de um importante instrumento de ação (a informação), a 

comunicação com o público, por qualquer meio, adquire um caráter de extrema importância. 

Ulrich Beck já alertava para a ausência de informação pública sobre os riscos, estabelecendo a 

diferenciação da situação onde se sabe que o perigo existe, daquela situação em que se corre 

perigo sem saber sua origem ou sua extensão. Esse anonimato vai refletir na ideia de 

irresponsabilidade organizada, onde os vários sistemas da sociedade conseguem, por meio de 

instrumentos políticos e judiciais, ocultar a origem, as proporções e até os efeitos dos riscos 

ecológicos.
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Alega-se que, nas sociedades atuais, perdeu-se a capacidade de se comunicar de forma 

eficiente acerca dos riscos contemporâneos, o que fragiliza a capacidade de se tomar decisões 

e a busca por caminhos alternativos. Consequentemente, a ciência se vê contestada pela 

crescente visibilidade de sua incapacidade regulatória da segurança, e é constantemente 

desafiada pelo deficit de informação com que lida e que também produz. Isto porque, 

particularmente no domínio da gestão dos riscos, é possível verificar-se não apenas o 
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desconhecimento integral (ausência) ou parcial (insuficiência) sobre os riscos com que lida, 

mas também a sonegação sistemática da informação pelas próprias autoridades responsáveis 

por sua gestão.
123

 

Esse conjunto de aspectos impõe a obrigação de superação desse quadro de  

comunicação deficiente, por meio de soluções que busquem produzir e divulgar a informação 

de maneira simples, clara e direta. Um sistema de comunicação eficiente possibilita a 

construção de um consenso democrático, dependente de elevado grau de publicidade e 

participação popular, peças-chave nos processos de gestão de riscos. 
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6 O DIREITO AMBIENTAL E OS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Direito Ambiental ajuda-nos a explicitar o fato de que, 

se a Terra é um imenso organismo vivo, nós somos a sua 

consciência. O espírito humano é chamado a fazer as 

vezes da consciência planetária. E o saber jurídico 

ambiental, secundado pela Ética e municiado pela 

Ciência, passa a co-pilotar os rumos desta nossa frágil 

espaçonave. 

Édis Milaré 

 

 

http://www.fotossaopaulo.com.br/galeria-de-fotos/fotos-de-sao-paulo/Bela-Vista/Bela-Vista1.jpg
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6 O DIREITO AMBIENTAL E OS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

 

 

6.1 O Direito Ambiental e o Princípio da Precaução 

 

 

O Princípio da Precaução traduz-se em uma política de gerenciamento de riscos 

aplicada em situações que apresentam um grau considerável de incerteza científica, resultando 

na necessidade de atuação direcionada a evitar, prevenir, um risco potencialmente sério. 

Assim, ao invés de se esperar pelos resultados dos estudos e investigações científicas, utiliza-

se desse princípio no sentido de proteger e impedir riscos que no momento não podem ser 

totalmente considerados inexistentes. 

Das principais normas disponíveis existentes limitando a exposição à radiação não 

ionizante, nem todas adotaram o princípio da precaução ao fixar seus limites. Assim, as 

normas sobre a matéria podem ser classificadas em dois grupos: no primeiro grupo estão as 

normas que consideram somente os efeitos térmicos da radiação não ionizante, baseadas no 

entendimento de que não existem pesquisas científicas que indiquem a adoção de limites mais 

restritivos; neste grupo estão as normas do ICNIRP/CENELEC e IEEE/ANSI.  No segundo 

grupo estão as normas que fixam níveis mais restritivos, levando em consideração os efeitos 

não térmicos da radiação não ionizante e, dessa forma, incorporando o princípio da precaução; 

neste grupo estão as normas adotadas pela Suíça, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Rússia, Nova 

Zelândia, Austrália, Liechtenstein, entre outros.
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A Tabela 5 exemplifica os limites de exposição adotados por alguns órgãos, levando-

se em consideração o campo elétrico, a densidade de potência e/ou a SAR localizada.  
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Tabela 5 – Algumas normas internacionais quanto à exposição humana à radiação não 

ionizante  

 

 

Valores máximos para exposição 

 

Normas de exposição humana 

Campo Elétrico   

E 

[V/m] 

Densidade de 

Potência 

[W/m²] 

SAR corpo 

inteiro 

(W/kg) 

ANSI/IEEE  

(1991/92) 

C.95.1 

46 5,7 0,08 

ICNIRP  

(1998) 

ENV 50166-2 

40 4,3 0,08 

ANATEL  

(2002) 

Anexo à Resolução n. 303  

40 4,3 0,08 

ESTADO DE SÃO PAULO  

(2001) 

Lei nº  10.995  

 4,3  

PORTO ALEGRE  

(2000) 

Lei nº  8.463 

40 4,3  

PORTO ALEGRE 

(2002) 

Lei nº  8.896 

4 0,043  

 

 

A maioria das normas que fixam limites de exposição teve como base os efeitos 

biológicos danosos da exposição à radiação não ionizante já conhecidos pela comunidade 

científica e relacionados à exposição aguda. Assim, nessa definição não foram considerados 

riscos para a saúde ainda não claramente definidos. No caso do ICNIRP, embora tenha sido 

incluído um fator de segurança na fixação desses valores, não são considerados os efeitos à 

exposição a longo prazo. Dessa forma, eles se constituem em valores que representam limites 

para a proteção sobre riscos conhecidos, e não podem ser considerados limites de 

precaução.
125

 

Alguns países conseguiram elaborar um plano de convívio com a problemática, por 

exemplo, a Suíça adotou os valores do ICNIRP de maneira provisória, representando os 

valores mínimos a serem observados em todos os locais acessíveis ao público em geral. Ao 

mesmo tempo, criou limites de precaução efetivos para atender às lacunas dos limites 

apresentados pelo ICNIRP. Na mesma direção seguiu a cidade de Porto Alegre que adotou 

                                                 
125

MATTOS, Inês; KOIFMAN, Sérgio. Contribuições para a discussão sobre o estabelecimento  de limites de 

exposição populacional e ocupacional a CEM de baixa frequência. Caderno Jurídico, São Paulo, ano 3, v. 6, 

p. 99-118, abr./jun. 2004. São Paulo. 



128 

 

limites mais restritivos que o ICNIRP com o objetivo de minimizar, ao máximo, os danos 

ainda não conhecidos ou mensuráveis, em especial, da exposição a longo prazo. 

A aplicação do Princípio da Precaução se apresenta como ponto chave na abordagem 

sobre as ERBs. Esse Princípio deve guiar a comunidade científica na delimitação de limites 

máximos para a exposição humana à radiação não ionizante; deve conduzir o legislador à 

revisão da legislação atual, para que esta venha a considerar também os efeitos da irradiação 

de baixa intensidade e longa duração; dirigir o poder público na implementação de um 

sistema de gerenciamento rigoroso que compreenda o controle e o monitoramento da radiação 

emitida pelas ERBs, para a cidade de São Paulo, considerando-se o adensamento de estruturas 

instaladas. 

A adoção do Princípio da Precaução leva, no caso do Brasil, alguns municípios a 

adotarem limites mais restritivos que a diretriz recomendada pela ANATEL. Tais restrições 

são severamente repudiadas pelo setor fabricante e pelas operadoras, que reclamam da 

consequente elevação de custo de implantação de mais ERBs, que um limite mais restritivo 

acarretaria. Isso gera problemas de ordem política e econômica, pois mesmo que esse custo 

seja revertido para a população, as empresas concessionárias justificam sua resistência 

amparando-se em possíveis retrações do desenvolvimento local. Essa resistência por parte das 

operadoras e fabricantes gera insegurança, por parte dos governantes municipais, que 

protelam a fixação de normas mais protetoras, receando estagnação econômica e redução na 

oferta de empregos. 

O Princípio da Precaução corresponde à essência do Direito Ambiental.
126

 Trata-se de 

uma “precaução contra o risco” que objetiva prevenir agora uma suspeição de perigo ou 

garantir uma margem de segurança suficiente da linha de perigo. Oriundo do Direito alemão 

(Vorsorgeprinzip), o relatório ambiental de 1976 do governo alemão o considerou de extrema 

importância na elaboração de políticas ambientais. O Direito alemão prevê a intervenção da 

administração pública quando houver risco, ou suspeita de risco, para os cidadãos ou para o 

meio ambiente. 

A legislação brasileira também contempla o Princípio na própria Constituição Federal 

(art. 225) e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938/81, onde se permite 

a aplicação de medidas preventivas diante da falta de certeza científica absoluta de que possa 

haver dano irreversível ao meio ambiente. Em outras legislações mais específicas, esse 

Princípio é claramente evocado na proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas.  
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Ganhou reconhecimento internacional ao ser incluído na Declaração do Rio (Princípio 

nº 15) que resultou da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Rio 92
127

: 

Com o fim de proteger o meio ambiente os estados devem aplicar amplamente o 

critério da precaução conforme as suas capacidades. Quando haja perigo de dano 

grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para 

postergar-se a adoção de medidas eficazes em função do custo para impedir a 

degradação do meio ambiente. 

O Princípio da Precaução é muito próximo do Princípio da Prevenção, porém não se 

confundem, apesar de alguns autores tratarem ambos de maneira indistinta.
128

 O Princípio da 

Prevenção é aplicado quando os impactos ambientais são conhecidos e já se têm informações 

consideráveis sobre eles. Ele informa tanto o licenciamento ambiental como os estudos de 

impacto ambiental. Ambos são realizados sobre a base de conhecimentos já adquiridos com 

relação a uma certa intervenção no ambiente. Sendo o licenciamento ambiental o modo de 

prevenção dos danos ambientais, ele age de maneira a prevenir os danos que uma determinada 

atividade causaria no ambiente, caso não tivesse sido submetida ao licenciamento 

ambiental.
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Não é preciso que se tenha prova científica absoluta de que ocorrerá dano ambiental, 

bastando o risco de que o dano seja irreversível, para que não se deixem para depois as 

medidas de efetiva proteção ao ambiente. Pairando dúvidas sobre a possibilidade futura de 

dano à saúde humana e meio ambiente, a solução deve ser favorável ao meio ambiente e não 

ao lucro imediato.
130

 

Assim, baseados no Princípio da Precaução, muitos juristas têm atualmente se 

manifestado contra a instalação de ERBs nas mais variadas localidades do país. Mesmo que 

precedidas dos correspondentes alvarás, os juizados alegam que “não existem estudos 

conclusivos que garantam a inexistência de riscos para a saúde, relacionados à exposição aos 

campos eletromagnéticos na faixa não ionizante do espectro eletromagnético [...]”.
131
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No contexto da questão da radiação eletromagnética, alguns governos têm adotado 

como opção política a “abstenção por prudência” (“prudent avoidance”), que se trata de uma 

variante do princípio da precaução. É caracterizada pela adoção de medidas facilmente 

atingíveis, de custo baixo a moderado (prudente), para reduzir a exposição individual ou 

pública aos campos eletromagnéticos, mesmo na ausência de certeza de que essas medidas 

reduzem o risco. 
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Diante das várias interpretações e aplicações diferentes do Princípio da Precaução, no 

ano de 2000, a Comissão Europeia definiu algumas regras para a aplicação deste princípio 

incluindo as análises de custo versus benefício, apresentadas na figura 28. 

 

 
Figura 28 – Princípio da Precaução segundo a Comissão Europeia 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS).  

 Disponível em: <http://www.who.int/emf/>. 

Na mesma direção, em reunião realizada no início de 2003, a OMS decidiu que 

existem evidências científicas suficientes para a aplicação do Princípio.
133

 Quando o dano 

associado a um risco é considerado pequeno e sua ocorrência incerta, faz sentido tomarem-se 

poucas medidas. Por outro lado, se o dano potencial é grande e existe pouca incerteza quanto 

à sua ocorrência, ações significativas, como limitação, ou até mesmo, um banimento, devem 

ser implementadas.  
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A figura 29 apresenta o conjunto de opções disponível aos tomadores de decisão,  

diante da incerteza que reveste a questão dos CEM.
134

 

 
Figura 29 ‒ Leque de ações diante da incerteza 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS). Disponível em: <http://www.who.int/emf/>.  

ALARA
135

 é o acrônimo para As Low As Reasonably Achievable, ou seja: tão baixo 

quanto razoavelmente alcançável. Enfim, trata-se de política usada para minimizar os riscos 

conhecidos, mantendo a exposição a níveis tão baixos quanto razoavelmente possível, 

levando-se em consideração os custos, tecnologia, benefícios para saúde e segurança pública, 

bem como outras preocupações econômicas e sociais. O conceito ALARA tem sido bastante 

utilizado por alguns governos, no contexto de proteção contra as radiações ionizantes, onde os 

limites não estão fixados, mas aceitos como um “risco aceitável”. Nestas circunstâncias, 
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entende-se ser razoável  minimizar o risco presumido considerando-se que o que constitui 

“risco aceitável” pode variar amplamente entre os indivíduos.
136

 

As avaliações dos riscos existentes relacionadas à exposição à radiação não ionizante 

constituem parte da avaliação de risco e é parte essencial de uma resposta de política pública 

adequada para a implementação de um sistema de gerenciamento eficaz das ERBs. Apesar da 

falta de certeza científica absoluta sobre os efeitos nocivos, a literatura especializada aponta 

danos à saúde graves e irreversíveis, portanto, não há dúvida de que o Princípio da Precaução 

deve ser utilizado, seja com a redução de níveis máximos para exposição pública, seja com a 

interdição de certas ERBs.  

No trabalho sobre os efeitos dos CEM, publicado pela OMS, fala-se ainda na 

possibilidade de pequenos riscos:  

Se a comunidade científica concluir que não há risco proveniente da exposição a 

CEM ou de que a possibilidade de risco é muito especulativa, então a resposta 

apropriada à preocupação pública deverá ser um programa educacional eficiente. 

Caso se estabeleça a existência de um risco, será então apropriado apoiar-se na 

comunidade científica para recomendar medidas de proteção específicas usando 

critérios bem estabelecidos de gerenciamento de risco/avaliação de risco à saúde 

pública. Se grandes incertezas permanecerem então são necessárias mais 

pesquisas.
137

   

Ocorre, porém, que decorrida uma década da publicação de tal estudo, os efeitos 

danosos da radiação não ionizante emitida pelas ERBs foram repetidamente comprovados no 

meio científico, porém, ao menos na cidade de São Paulo, não houve, até o momento, um 

programa educacional formal associado a um gerenciamento de risco eficaz. 

Ao nos aprofundarmos na base conceitual do Princípio da Precaução, podemos até 

afirmar que a base da precaução não é exatamente o risco. Com efeito, a participação do 

poder público não se direcionaria exatamente à identificação e posterior afastamento dos 

riscos de determinada atividade. À pergunta “causaria A um dano?”, caberia a contraposição:  

“precisamos de A?”.  Portanto, não é o risco de determinada atividade que deve provocar 

alterações no desenvolvimento dessa atividade. Antes, o esclarecimento da razão final do que 

se produz, seria o ponto de partida de uma política que tenha como objetivo o bem estar de 

                                                 
136

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). The precautionary principle and EMF. Journal of Risk 

Research, v. 4, n. 2, p. 113-125, 2001. (Paper based on the Kheifets L.: The Precautionary Principle and EMF: 

implementation and evaluation). 
137

Id. Estabelecendo um diálogo sobre os riscos de campos eletromagnéticos. Tradução elaborada pelo Centro de 

Pesquisas em Energia Elétrica (CEPEL). 2002. p. 57. (Publicação intitulada Establishing a dialogue on risks 

from electromagnetic fields).  



134 

 

determinada sociedade. O início da prática do Princípio da Precaução reside no 

questionamento sobre a própria razão de existir de uma determinada sociedade.
138

 

A teoria sobre o Princípio procura minimizar o argumento de que ele conduza à 

abstenção e, portanto, à estagnação do desenvolvimento científico. Porém, afirma-se, ao 

contrário, que seu emprego deve implicar o aumento do investimento em ciência e tecnologia, 

uma vez que, em situações de risco potencial desconhecido, ele exige a busca da solução que 

permita agir com segurança, ou seja, que se transforme o risco potencial, seja em risco 

conhecido, seja – ao menos – em risco potencial fundado. Trata-se, pois, de fenômeno social 

que implica a radicalização da democracia, no qual exige-se o direito de participar – de posse 

de todas as informações necessárias e indispensáveis – das decisões públicas ou privadas que 

possam afetar a segurança das pessoas. A aplicação do Princípio da Precaução impõe uma 

obrigação de vigilância, não apenas na tomada de decisão, mas no acompanhamento de seus 

resultados. Ainda, promove a responsabilidade política em seu grau mais elevado, uma vez 

que obriga a avaliação competente dos impactos econômicos e sociais da decisão tomada, seja 

ela de agir ou de se abster.
139

  

Certamente, não há que se questionar sobre a necessidade, utilidade e conforto que a  

telefonia celular proporciona. Entretanto, é importante abordar a forma exagerada como vem 

sendo utilizada, inclusive por crianças. O objetivo da atividade de telecomunicação deveria 

harmonizar-se com o grau de risco ao ambiente e à saúde. Os indivíduos, os grupos de 

pessoas e as sociedades urbanas deveriam ser capazes de rever seus padrões de uso dos 

sistemas celulares. Mas ao contrário, a mídia promovida pelo setor privado, revestida de 

interesse econômico, associada à falta de um programa público de divulgação de informação 

sobre risco, alimenta o uso exagerado e quase sempre desnecessário dos meios de 

comunicação celular. 

Em particular, no município de São Paulo, os cidadãos estão evocando o Princípio da 

Precaução diante da insegurança causada pela instalação de ERBs nas proximidades de suas 

residências. Com base nesse Princípio, ERBs que já tinham o respectivo alvará de 

funcionamento deferido, podem ter sua licença cassada e podem ser retiradas do local onde 

estavam instaladas inicialmente. Entretanto, tal medida não representa uma solução para a 

comunidade em termos de segurança à exposição aos CEM, pois a operadora de telefonia 

móvel, responsável pela ERB, ao ver frustrada sua tentativa de instalar tal equipamento em 
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um local que lhe seja adequado (de acordo com os requisitos técnicos de altitude, 

acessibilidade, financeiro e outros) irá instalar talvez duas ou mais ERBs em outras 

localidades, normalmente povoadas por cidadãos de baixos recursos financeiros e que não 

podem pagar por um advogado que lhes represente em juízo. Ademais, ao conseguir a 

instalação da ERB em uma localização favorável, cuja vizinhança não seja legalmente 

amparada, poderá ocorrer o compartilhamento da mesma torre por várias operadoras, 

aumentado ainda mais a potência da emissão de radiação não ionizante. 

O nobre Princípio da Precaução, essencialmente voltado para o bem público, tem sido 

uma ferramenta em benefício de uma classe economicamente favorecida. Isolado, esse 

Princípio, mesmo constituindo-se em um potente recurso de proteção à saúde humana, ainda 

poderia ser pouco eficaz, se for considerado que não há como se retirar todas as ERBs 

instaladas na cidade de São Paulo. Porém, a aplicação desse Princípio não se reduz à hipótese 

de retirada das ERBs instaladas na cidade, mas sim no controle da radiação emitida, e a 

consequente redução dos níveis de radiação aos padrões seguros. Enfim, a aplicação do 

Princípio é urgente e deve focar basicamente a redução de potência de irradiação, visando 

reduzir os riscos à população. Ademais, já está comprovado tecnicamente que os sistemas 

celulares atuais podem operar adequadamente em níveis substancialmente mais baixos. 

Legislação e sistema de gerenciamento devem caminhar em paralelo. Um prescinde do 

outro. Independentemente da indiscutível necessidade de ajuste jurídico que promova real 

proteção à saúde humana quando da exposição à radiação não ionizante emitida pelas ERBs, 

um sistema de gerenciamento eficaz é fundamental para assegurar a observância aos limites 

jurídicos permitidos. Essa observância aos padrões legalmente estabelecidos somente é 

possível por meio de um sistema de gerenciamento das ERBs que compreenda o 

monitoramento e controle da radiação por elas emitidas. 

É sabido que, de forma geral, as políticas ambientais são potencialmente geradoras de 

conflitos, pois tendem a limitar a obtenção de lucros e podem tornar-se obstáculos ao 

desenvolvimento econômico irrestrito. Ademais, a discussão sobre a evolução das políticas 

públicas no Brasil deixou claro que fatores estruturais, tais como: a prioridade de políticas 

macroeconômicas restritivas e obstáculos históricos, como as práticas autoritárias do Estado, 

contribuem para construir um quadro de limitações à participação social na gestão 

ambiental.
140
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Entretanto, não obstante o tradicional pífio envolvimento da sociedade civil na tomada 

de decisões, a resolução das demandas ambientais exige a participação social na gestão 

ambiental, bem como a democratização das instituições públicas. É imperativo que a 

comunidade paulistana se auto-organize, social e politicamente, no sentido de se impor no 

processo de avaliação e implementação da política  pública municipal. 

 

 

6.2 Competência Legislativa em Matéria Ambiental no Brasil 

 

 

A Constituição de 1988 trouxe diversas normas relativas à preservação do meio 

ambiente, ordenando a distribuição das competências que regulam as relações entre a 

Federação e o Estado. Essas competências estão divididas em: privativas, comuns e 

concorrentes; e são as competências concorrentes que mais apresentam problemas diante da 

inexatidão de definição onde a competência se inicia e onde termina. 

Em nível Federal, o órgão competente para disciplinar sobre a matéria ambiental é o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, conforme estabelece a Lei Federal nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. Subsidiariamente, a Lei nº 6.938, taxativamente determina de 

maneira expressa que “a fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões 

de qualidade ambiental serão exercidas pelo Ibama, em caráter supletivo da autuação do órgão 

estadual ou municipal competentes”.  

Em matéria ambiental, a União pode legislar concorrentemente aos Estados e ao 

Distrito Federal (Constituição Federal,  art. 24), editando normas gerais e permitindo a edição 

de legislação suplementar por parte deles. Da mesma forma, também é possível que o 

município suplemente tanto a legislação federal e estadual (CF, art. 30, inc. II), em âmbito 

estritamente local, sem contrariar, porém, as normas gerais da União e dos Estados. 

Para que o município possa exercer a competência legislativa suplementar, os 

requisitos indispensáveis, segundo a doutrina são: 

 

 as matérias a serem disciplinadas serão as de competência concorrente entre a           

União, Estados e Distrito Federal (art. 24, da CF);  

 deverá estar configurado o interesse local. 
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Portanto, para que o município legisle sobre o meio ambiente é preciso que haja o 

interesse local para tanto. Assim, em princípio, os municípios não teriam competência 

legislativa para dispor sobre meio ambiente, matéria afeta à União, em termos genéricos, e aos 

Estados, em termos mais específicos ou regionais, a não ser que estivessem presentes 

interesses específicos locais. 

É certo que a Constituição é o mais importante instrumento legal do país, uma vez 

que, compreende os elementos estruturais da nação: princípios, direitos, organização dos 

Estados e dos Poderes, entre outros; além de ser a emanação direta da soberania nacional. O 

artigo 59, da Constituição Federal de 1988, lista, resumidamente, os elementos do processo 

Legislativo:  

I ‒ emendas à Constituição; 

II ‒ leis complementares; 

III ‒ leis ordinárias; 

IV ‒ leis delegadas; 

V ‒ medidas provisórias; 

VI ‒ decretos legislativos; 

VII ‒ resoluções. 

As leis complementares são aquelas votadas pela legislatura ordinária, porém 

destinadas à regulamentação dos textos constitucionais. Já as leis ordinárias são as que 

emanam dos órgãos que a Constituição investiu da função legislativa. Em nossa organização 

política, compete ao Poder Legislativo fazer as leis, com a colaboração do Poder Executivo. 

Hierarquicamente, a lei complementar sobrepõe-se à ordinária, de tal forma que a lei 

ordinária não pode revogar a complementar, nem contrariar as suas disposições. 

A lei delegada é hierarquicamente igual às outras leis oriundas do Parlamento. 

Entretanto, neste caso o Poder Legislativo, conforme a abrangência e os limites por este 

estabelecidos autoriza o Poder Executivo a normatizar determinado assunto, numa autêntica 

delegação de competência.  

Os atos de competência exclusiva do Congresso, de acordo com a Constituição 

Federal são indelegáveis da mesma forma que os de competência exclusiva da Câmara e do 

Senado, do Poder Judiciário e do Ministério Público. As matérias que dependem de leis 

complementares também são indelegáveis bem como tudo que diz respeito à cidadania, 

nacionalidade, direitos políticos e individuais. Igualmente são os assuntos que se referem às 

diretrizes, planos e programas financeiros e orçamentários definidos na Constituição. 
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Quanto à extensão territorial, as leis dividem-se em: federais, estaduais e municipais, 

como uma característica dos países de organização federativa como o nosso. Aqui não se trata 

exatamente de escalonamento hierárquico, mas de uma distribuição segundo as matérias que a 

Constituição Federal atribui à competência das pessoas jurídicas de direito público interno, à 

União, aos Estados e aos municípios.
141

 

As leis federais são as votadas pelo Congresso Nacional, com aplicação normal a todo 

território da nação, salvo aquelas que por motivo especial se restringem a uma parte dele. As 

leis estaduais são as que votam as Assembleias Legislativas de cada Estado da Federação, 

com aplicação restrita à circunscrição territorial respectiva. Finalmente, as leis municipais, 

também conhecidas por resoluções, são as que as Câmaras de Vereadores aprovam e tem 

aplicação apenas nos limites territoriais dos respectivos municípios. 

O conflito entre direitos e bens constitucionalmente protegidos resulta do fato de a 

Constituição proteger certos bens jurídicos (saúde pública, segurança, liberdade de imprensa, 

integridade territorial, defesa nacional, família, idosos, índios etc.), que podem vir a envolver-

se numa relação de conflito ou colisão. Para solucionar-se esse conflito, compatibilizando-se 

as normas constitucionais, a fim de que todas tenham aplicabilidade, a doutrina aponta 

diversas regras de hermenêutica constitucional em auxílio ao intérprete.
142

 Porém, a tratar de 

conflitos entre leis não constitui tarefa fácil, pois envolve a autoridade de poderes públicos. 

Frise-se que a legislação municipal sobre meio ambiente, como outras tantas que se 

originam da sua competência legislativa suplementar, somente poderá cuidar de questões 

específicas, caso as regras existentes se mostrem insuficientes, deficientes ou inexistentes para 

o caso concreto, sob pena de constituir-se em norma que meramente reproduz a partir de 

legislação de outras órbitas governamentais. Corre o risco, portanto, de ser uma cópia do que 

já existe e, então, carregar a pecha da inconstitucionalidade por invadir seara de competência 

pertencente a outro ente político.
143

                                                                              

Na realidade, tem-se atualmente farta legislação ambiental complementar por parte 

dos Estados e municípios. Porém, a problemática surge no momento da aplicação dos 
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mandamentos constitucionais, que, aliados à legislação suplementar (em caso de competência 

concorrente) criam um ambiente de triplicidade de fiscalização pelos órgãos ambientais.
144

  

Dessa forma, há legislação ambiental, disciplinando sobre as ERBs, nas três esferas: 

federal, estadual e municipal, e, consequentemente, competências de fiscalização nos três 

níveis. 

 

 

6.3 Direito Urbanístico Ambiental e a Sociedade de Risco 

 

 

O conceito de Direito Urbanístico pode ser resumido como o conjunto de normas 

jurídicas reguladoras da atividade do poder público destinado a ordenar os espaços 

habitáveis.
145

  O Direito Urbanístico traz consigo a possibilidade de estabelecer um mínimo 

de ordem na estrutura urbana, possibilitando o exercício dos direitos e garantias sociais e 

constitucionais. 

Constituindo-se de uma problemática tipicamente metropolitana, a instalação e o 

funcionamento das ERBs estão intimamente associados à política urbana. Ao cuidar da 

política urbana, a Constituição Federal, de 1988, tutelou o meio ambiente não só na esfera 

nacional como também na esfera municipal, partindo do maior para o menor, por meio do art. 

21, inciso XX: 

Compete à União: (...) 

XX ‒ instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos (grifo nosso). 

Tal competência da União terá por objetivo delimitar as normas gerais e diretrizes que 

deverão reger os parâmetros da política urbana para os Estados e municípios.  

Especificamente voltado para a competência municipal, o artigo 182, da Constituição 

Federal, contém a própria função da política urbana: 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes (grifo nosso). 
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Dessa forma, o Texto Constitucional ao mesmo tempo em que trata de uma lei 

fixadora de diretrizes gerais, estabelece o verdadeiro objetivo da política de desenvolvimento 

urbano, qual seja, o desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus 

habitantes. Assim, entende-se que, em sendo a cidade o espaço territorial onde vivem os seus 

habitantes, que inclusive o direito de propriedade deverá ser limitado, no exato sentido que 

deverá atender às suas funções sociais e na medida em que preservar o bem estar de seus 

habitantes, como bem esclarece o art. 5º, XXIII da própria CF. Na verdade, o que ocorre é que 

diante do direito à vida, base de todos os demais direitos fundamentais do homem, não há que 

se opor outros direitos. Ao revés, todos os demais direitos surgem da própria essência do estar 

vivo, pois atrelado ao objetivo maior que é a vida, a tutela do meio ambiente estará acima de 

quaisquer outras considerações a respeito de outras garantias constitucionais como: 

desenvolvimento, crescimento econômico, direito de propriedade etc. Isto porque, claramente, 

aquela é a essência e pressuposto de exercício de qualquer direito que possa existir, e, neste 

ponto, a tutela ambiental, por possuir a função de instrumentalizar a preservação de tal direito, 

deve sobrepor-se aos demais. Na leitura do artigo 170, temos a proteção ao meio ambiente 

como princípio da ordem econômica, ou ainda, quando no artigo 5º, XXIII, atrelado à 

proteção do direito à vida estabelecido no caput, determina que a propriedade deverá atender 

a sua função social. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o direito de propriedade deixa de ter 

sua regulamentação exclusivamente privatista, baseada no Código Civil, e passa a ser um 

direito privado de interesse público, sendo as regras para o seu exercício determinadas pelo 

Direito Privado e pelo Direito Público. Destaca a ocorrência da constitucionalização do 

regime jurídico da propriedade através do art. 5º, inc. XXXIII; art. 170, incisos II, III e VI; 

art. 182, parágrafo 2º; art. 184, parágrafo 2º; art. 186, incisos I e II, e art. 225, parágrafo 1º, 

inciso III, e parágrafo 4º. A garantia constitucional da propriedade está condicionada ao 

atendimento de sua função social e bem estar público, o que significa que o direito não 

disciplina a propriedade, mas apenas regula as relações civis a ela pertinentes.
146

  

Com relação ao artigo 182, pode-se destacar que não se trata simplesmente de uma 

regra de desenvolvimento urbano, mas também de estabelecer uma política de 

desenvolvimento, ou seja, assume fundamental importância na medida em que deve estar em 

perfeita interação com o tratamento global reservado ao meio ambiente e a defesa de sua 

qualidade. Por isso, o desenvolvimento urbano deverá ser norteado por princípios que 
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orientem a sua consecução como matéria afeta ao meio ambiente e com as garantias de bem 

estar ao ser humano. 

O urbanismo perde o caráter essencial de embelezamento da cidade e passa a ser 

conduzido pela necessidade de implementação de sua função social, que garanta a sadia 

qualidade de vida e a efetivação da dignidade humana. Os dois marcos legais que consolidam 

essa busca são: a Constituição (por meio do artigo 182) e sua consequente regulamentação no 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). O Estatuto da Cidade representa um alicerce 

importante à concretização do direito à informação urbanístico ambiental, uma vez que 

assegura à sociedade a possibilidade de gerir a cidade juntamente com a administração 

pública.
147

 

Com efeito, a Carta de 1988, que proclama o direito à vida como um direito inviolável, 

cuida da proteção ao meio ambiente como um direito coletivo. Trata-se de um direito 

coletivo, que obriga à coletividade, de par com o poder público, à sua defesa e preservação, 

não só para as presentes gerações, mas também às gerações futuras. Porém, a sociedade 

própria das grandes metrópoles, parece não assumir qualquer responsabilidade pelo acúmulo 

de ERBs instaladas pelos topos de edifícios e terrenos livres.  

O processo de urbanização, infalivelmente, insere a comunidade urbanizada no 

contexto da sociedade de risco. Em verdade, o ganho derivado do progresso técnico e 

econômico está crescentemente ofuscado pela produção de riscos. Num estágio inicial, estes 

podiam ser legitimados como simples efeitos colaterais latentes. Mas, à medida que eles se 

tornam globalizados e sujeitos à crítica pública e à investigação científica, tais riscos 

adquirem uma importância central nos debates sociais e políticos. A sociedade de risco 

resultará, assim, de uma espécie de “astúcia da razão” que é, em última análise, muito pouco 

racional ou, no mínimo, paradoxal – na medida em que, ao mesmo tempo, por meio da 

mobilização das imensas forças produtivas postas ao seu dispor pela ciência e pela tecnologia, 

permite que a vida dos homens se vá tornando visivelmente mais fácil, cômoda e abundante, 

vai fazendo aumentar geometricamente os riscos invisíveis decorrentes desse mesmo 

processo; como se a felicidade material tivesse, como contrapartida necessária, a iminência do 

terror e da catástrofe.
148
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A questão dos efeitos causados pelas radiações, emanadas pelas ERBs, insere-se 

perfeitamente na teoria da sociedade de risco, e nela busca subsídios para análise e 

compreensão da problemática. Na verdade, a sociedade de risco, não é um processo 

intencional ou previsto, nem algo que possa ser rejeitado ou escolhido, ela é o resultado de um 

processo de modernização autônomo, cego e surdo para suas consequências.
149

 

Na sociedade de risco, “[...] o perigo se converte em passageiro clandestino inserido 

em produtos de consumo normal”.
150

 

Frente aos riscos e na questão do equacionamento dos riscos aceitáveis e dos não 

aceitáveis, busca-se uma nova ética social – a ética da precaução. Esta pode ser definida como 

uma moral universal que objetiva realizar um novo equilíbrio entre o homem e a terra: 

desenvolvimento sustentável. Ainda que as interpretações sobre o que seja desenvolvimento 

sustentável sejam divergentes, é importante ressaltar que houve uma institucionalização da 

problemática ambiental, pois as políticas públicas passaram a levar em conta a proteção do 

meio ambiente.
151

 

O indivíduo moderno, confrontado com seus próprios excessos no uso da tecnologia, 

está atualmente obrigado a desenvolver uma crítica racional sobre o cenário socioeconômico 

por ele estruturado.  É importante que o cidadão analise o mundo em que vive, e desenvolva 

uma análise racional das consequências e incertezas que o uso exagerado da tecnologia 

acarreta. A esta análise conjuga-se uma ação racionalmente orientada no sentido de minimizar 

os perigos resultantes. 

É importante ressaltar que a sociedade de risco não se limita só aos riscos ambientais e 

de saúde, uma vez que inclui toda uma série de modificações na vida social moderna que 

culmina em alterações nos padrões e hábitos pessoais, geralmente erosivas e depredadoras;  

podendo, ainda, implicar em: transformações nos modelos de emprego e trabalho;  alterações 

nos hábitos de relacionamento pessoal (familiar, conjugal e social); modificações em 

costumes e processos educacionais etc.  
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7 A TELEFONIA CELULAR NO CONTEXTO SOCIAL URBANO ATUAL 
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7 A TELEFONIA CELULAR NO CONTEXTO SOCIAL URBANO ATUAL 

 

 

Em se tratando da questão das ERBs instaladas no município, parece que os riscos 

resultantes da exposição à radiação não ionizante vêm sendo, há tempos, ignorados. 

Curiosamente, a sociedade aguarda por sinais claros e por efeitos aferíveis para, então, 

mobilizar-se. Costumeiramente, ignoramos os riscos, aparentemente imperceptíveis, 

aguardando sua tangibilidade. Enquanto intangíveis, são desprezados. Dessa forma, os riscos 

negados, ou simplesmente ignorados, crescem de forma especialmente rápida na metrópole 

paulistana. 

As transformações urbanas, em movimentos pendulares de estruturação e 

reestruturação, aproximam ou distanciam grupos populacionais dos fatores de risco à saúde.
152

  

O contorno da paisagem da cidade de São Paulo evidencia os movimentos de estruturação 

metropolitana por meio das torres e antenas, que já fazem parte de nosso cenário cotidiano, 

como resultante da imposição de forças amplas de modernidade sobre a cidade.  

O cidadão paulistano se insurge contra a instalação de uma ERB no topo do edifício 

vizinho, fica indignado e promove o agrupamento de outros cidadãos com o intuito de 

proteger a si e sua família, entretanto, o mesmo indivíduo, manifesta insatisfação diante de 

uma pequena limitação de comunicação. A sociedade centraliza sua preocupação em 

problemas isolados, sendo que o debate deveria focar sobre a instalação e funcionamento das 

ERBs na cidade como um todo.  

O reconhecimento social do risco se apresenta como um processo de autorreflexão e 

autocrítica sobre o contexto social real e altera a forma de percepção do próprio risco. O 

processo social de reconhecimento do risco, representado pelas ERBs, ainda está em fase de 

estruturação. Há total consenso, na sociedade urbana, sobre os benefícios proporcionados pela 

telecomunicação móvel, além do conforto e comodidade, esta proporciona o crescimento da 

economia, maior disponibilidade de empregos e elevação do nível de renda; porém, 

egoisticamente essa mesma sociedade assume uma posição de descaso sobre o risco, de forma 

ampla, e somente visualiza especialmente o risco representado pela ERB vizinha. 

Entre o grupo de fabricantes e operadoras de tecnologia de comunicação, predomina a 

obsessão pela produtividade, o cumprimento de metas de vendas e a obtenção de lucro 
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crescente. Essa postura associada à inércia do setor político justifica a proliferação de ERBs e 

a falta de controle de irradiação na cidade de São Paulo. O livre exercício da atividade 

econômica encontra-se limitado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo direito à 

vida, daí porque se apresenta passível de restrições por normas que venham de encontro à 

sustentabilidade urbano-ambiental e da concreção da qualidade de vida.
153

 

Indubitavelmente, o processo de urbanização desordenada também contribuiu para a 

proliferação das ERBs na cidade de São Paulo, a realidade aponta para uma sociedade carente 

de conhecimento e informação sobre os riscos dos CEM; mudanças mais significativas são 

necessárias para reverter os problemas causados pelo respectivo  acúmulo. Tais mudanças 

implicam, não somente, em um maciço programa formal de comunicação ao público, mas 

também em uma alteração na percepção social sobre a verdadeira função e importância da 

telecomunicação na vida moderna.  

Nesse contexto, parece impossível indicar uma solução única para esse cenário 

irreversível de risco. Não é factível retroceder o atual estágio tecnológico ao status quo 

anterior à existência da telefonia celular. Ademais, presume-se que, juntamente com o 

desenvolvimento tecnológico, há um aumento da capacidade de averiguação e controle de 

todos os efeitos advindos de tal tecnologia.  

Tal presunção de que a tecnologia trará consigo as respostas e soluções para os 

problemas advindos do desenvolvimento tecnológico, constitui a grande falácia da ciência 

ambiental. O desenvolvimento tecnológico não apresenta medidas concretas e eficazes de 

remediação dos seus efeitos danosos,  

[...] as catástrofes e danos ao meio ambiente não são surpresas ou acontecimentos 

inesperados, e sim consequências inerentes da modernidade, que mostram, acima de 

tudo, a incapacidade do conhecimento construído no século XX de controlar os 

efeitos gerados pelo desenvolvimento industrial.
154

  

De fato, a visão indrustrialista da consideração dos impactos ambientais está inspirada 

no conceito segundo o qual o controle dos aspectos tecnológicos ambientalmente negativos é 

obtido por meio de uma tecnologia ad-hoc desenhada para neutralizar ou moderar tais efeitos 

negativos.
155

 Porém, a observação de casos práticos, repetidamente, demonstra que as 
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tecnologias desenvolvidas para o controle dos efeitos danosos apenas atuam como 

mitigadoras e raramente tais tecnologias alcançam o seu real objetivo de neutralizar os efeitos 

nocivos ao meio ambiente, ou mesmo, de restaurar o meio ambiente ao seu estado original. 

Diante da dificuldade, ou até mesmo, impossibilidade real de retorno aos estágios 

passados, antes dos danos ou riscos à saúde e ao meio ambiente, não cabe discussão sobre 

medidas fictícias e exageradas, mas é oportuno desenvolver uma reflexão sobre o 

comportamento social na utilização da telefonia celular. Em verdade, o uso do telefone celular 

atualmente ultrapassa as raias da razoabilidade.  

O cidadão moderno perdeu-se nos limites relativos ao uso da telefonia celular. Os 

efeitos nocivos advindos da radiação não ionizante emitida pelas ERBs constituem um 

problema de responsabilidade ampla e geral. Enquanto facilmente são responsabilizadas as 

empresas concessionárias de telefonia móvel, os fabricantes de equipamentos e o poder 

público em todos os níveis de competência, raramente se coloca o consumidor como 

personagem integrante e também responsável pelo dano ambiental.  

O desafio do nosso tempo é utilizar a presente crise como uma oportunidade para dar 

início a um processo de transição do mau desenvolvimento ao desenvolvimento e, dessa 

forma, tentar formar um amplo consenso social em torno de um novo projeto de sociedade.
156

 

Atualmente, a visão do crescimento econômico como o maior  objetivo do desenvolvimento 

deixou de ser consensual. A busca por novos valores reflete-se nas atitudes e nos interesses 

sociais que apontam para maior sensibilidade à qualidade de vida e aos problemas ambientais. 

Entretanto, o conceito de qualidade de vida se mostra totalmente indefinido com relação à 

telefonia celular. 

Completa Ignacy Sachs:  

Contudo, seria imprudente esperar das sociedades industrializadas um progresso 

rápido no sentido da “simplicidade voluntária”, salvo se a presente crise piorar ainda 

mais. Muita gente ainda considera que a busca de conforto material e a acumulação 

de “bens posicionais” são objetivos de vida desejáveis. Somos todos, em grande 

medida, prisioneiros do passado vivo – tradições culturais e hábitos profundamente 

arraigados – e do labirinto institucional articulado para a promoção do consumo pelo 

consumo.
157

  

Ademais, a readaptação das nossas sociedades, em especial, as sociedades urbanas, 

para viabilizar modos de vida menos esbanjadores e, contudo, mais satisfatórios, é algo que 

não pode acontecer da noite para o dia e tampouco na ausência de vontade política. Ainda, os 
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poderosos interesses econômicos e burocráticos que atuam na sociedade, fortalecem a 

manutenção do status quo estrutural.
158

  

Portanto, tais concepções, inseridas no contexto atual da tecnologia celular, explicam a 

dificuldade em se promover qualquer ajuste tecnológico que venha a trazer segurança à 

população, mas que implique em alguma limitação do crescimento econômico do setor. As 

forças econômicas, por vezes, aliadas às forças políticas se contrapõem ao movimento de 

harmonização das preocupações ambientais, sociais e econômicas. 

O exercício integral da cidadania pressupõe o exercício de direitos e também o 

cumprimento de deveres. Enquanto exige do poder público e do setor privado a minimização 

dos danos causados pelas ERBs, o consumidor deveria buscar maior envolvimento com as 

questões relativas à saúde e segurança dos sistemas de telefonia móvel, buscando informações 

claras sobre os diferentes produtos e serviços e atentando para os riscos envolvidos. A 

integração do usuário é imprescindível no processo de controle de CEM. 

Há quem considere que  “por princípio, um ambiente urbano não é sustentável – em 

qualquer escala”.
159

 Mas como a urbanização consiste em um processo irreversível, só nos 

resta lutar pela minimização dos consequentes impactos negativos. 

Em um mundo globalizado, em diversos aspectos, e completamente conectado,  os 

telefones celulares tornaram-se uma necessidade imprescindível para a vida moderna. Um 

recente relatório do Pew Research Center descobriu que 83 por cento dos americanos eram 

usuários de telefone celular em 2011. De acordo com o periódico “EUA Today”, mais do que 

um quarto dos lares americanos já não tem telefones fixos e usam telefones celulares, 

exclusivamente.
160

 

Inevitavelmente, uma mudança tão importante nos hábitos da sociedade, 

especialmente uma que tenha ocorrido tão rapidamente, dá origem a preocupações sobre as 

consequências em longo prazo. É fácil ignorar tais preocupações, aliás, a falta de tempo do 

homem moderno associada à tradicional resistência a mudanças, conduz a uma postura de 

individualizado descaso. Porém, sempre é possível, e atualmente necessário,  refletir sobre a 

natureza do seu uso do telefone celular e avaliar se essa utilização é considerada adequada, ou 

um vício potencialmente perigoso. Com tantas pessoas usando telefones celulares com tanta 

frequência, o conceito de dependência de telefone celular pode parecer falso ou até mesmo 
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inofensivo. No entanto, a dependência, seja em drogas, jogos, internet ou telefones celulares, 

é nociva à saúde física e social. A esse fenômeno de uso obsessivo do telefone celular 

denomina-se nomofobia.
161

 

Em 2008 se iniciaram as preocupações com o vício em aparelho celular, quando a 

revista Forbes publicou um artigo sobre a dependência do celular – cell phone addiction. 

Nela, foram analisados vários aspectos da questão. Enquanto alguns vêm dizendo, há uma 

década, que a dependência de celulares seria um problema, há outros que ainda não 

acreditavam nisso. Na verdade, há aqueles que iriam tão longe a ponto de dizer que o 

smartphone é uma parte vital e necessária da vida moderna cotidiana. Um psicólogo 

especialista em comportamentos relacionados à tecnologia, David Greenfield, é citado no 

artigo, dizendo que o sentimento de receber uma mensagem de texto ou e-mail em seu 

telefone conduz a um breve estado de êxtase. Esse sentimento agradável faz com que algumas 

pessoas não consigam parar de se comunicar, não importa quanto tempo percam nessa 

atividade.
162

 

Ainda em 2008, uma pesquisa realizada pelo instituto YouGov, para o Departamento 

de Telefonia dos Correios britânicos, concluiu que cerca de 53% dos usuários de telefone 

celular do Reino Unido sofrem de nomofobia.  

Segundo Stewart Fox-Mills
163

, o trânsito, separações, a organização do jantar de Natal 

da família, entre outros, constituem stress para a humanidade, porém, a falta de um telefone 

celular traz um transtorno maior para nossa vida corrida. 

“Ficar sem telefone e ser tomado pelo pânico parece ser um sintoma da nossa cultura, 

na qual devemos estar alcançáveis 24 horas por dia, sete dias por semana”, continuou Fox-

Mills. Segundo a pesquisa, a síndrome atinge mais os homens (58%) que as mulheres (48%). 

Das 2.163 pessoas entrevistadas, 20% disseram não desligar o telefone nunca, e cerca de 10% 

disseram que o próprio trabalho as obriga a estarem sempre acessíveis. Para 55% dos 

entrevistados, a urgência de ter o celular sempre ligado e junto de si está relacionada com a 

necessidade de se estar sempre em contato com amigos e familiares. Para 9% dos 

entrevistados, desligar o celular os deixa em um estado de profunda ansiedade.
164
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Atualmente, aproximadamente um terço dos estudantes na China tem mostrado sinais 

de vício, demonstrando muito incômodo, e exibindo um comportamento anormal no caso de 

afastamento de seu telefone celular. Os dois terços restantes também consideram seu telefone 

celular como um item muito importante para eles. Os adolescentes que sofrem desse vício se 

tornam intensamente obcecados com os dispositivos e com a utilidade que lhe são 

proporcionados. Eles tendem a ignorar outras atividades importantes, tais como, estudos e 

esportes. Esse comportamento conduz a mau desempenho na escola e esgotamento na saúde. 

Uso excessivo do telefone celular também causa problemas em um nível interpessoal.
165

 

O uso excessivo do telefone celular, cell phone addiction, já é hoje considerado um 

problema psicossocial, não apenas na China, mas também na maioria dos outros países.
166

 

Em dezembro de 2011, em Taiwan, o relatório publicado pelo Child Welfare League 

Comitê, revelou que 45,9 por cento das crianças afirmaram passar muito tempo em seus 

telefones, e quase 40 por cento admitiram que apresentam sintomas de vício em celular. A 

pesquisa também observou que o uso de celular entre crianças de Taiwan, em áreas urbanas, 

cresceu 22 por cento em comparação com seis anos atrás. O uso de celulares em Taiwan é 

muito maior do que na China, onde a maioria das crianças usam seus celulares por muito mais 

tempo, inclusive para outras atividades, tais como: enviar mensagens de texto, ouvir música, 

tirar fotos, gravar vídeos, jogos on-line e navegar na internet. A Diretora Executiva do Comitê 

aconselha os pais a não gastarem muito dinheiro com smartphones para seus filhos. Em vez 

disso, os pais devem dar a crianças celulares com funções básicas, definir regras de uso e 

monitorar o uso de telefone celular. Também recomendam que os pais não deixem seus filhos 

utilizarem telefones celulares quando muito jovens.
167

 

A dependência de telefone celular pode parecer menos grave, porque o uso do telefone 

celular é frequente e comum, além de serem vistos como necessários na atual era tecnológica. 

Comerciantes e fabricantes de aparelhos e demais equipamentos de comunicação celular 

elaboram anúncios de televisão que conferem um caráter bem-humorado sobre a obsessão dos 

consumidores. Entretanto, o vício pode ser devastador para o viciado, mas beneficia as 
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empresas fabricantes e operadoras. A telefonia celular constitui uma indústria de bilhões de 

dólares e que emprega muito dinheiro na difusão, para o mercado, da ideia de que o 

comportamento viciante é perfeitamente normal e inofensivo. 

Infelizmente, o vício de telefone celular pode se tornar mais generalizado, uma vez 

que, um número cada vez maior de crianças está usando aparelhos celulares. Recente estudo 

mostrou que as crianças japonesas não fazem amizade com colegas que não possuem  

celulares. Outra pesquisa indicou que três quartos das crianças húngaras possuem telefones 

celulares. Na Itália, por sua vez, um quarto dos adolescentes tinha mais de um celular, 

enquanto na Grã-Bretanha 36% dos estudantes universitários pesquisados admitiram que não 

poderiam viver sem eles. Um surpreendente resultado do estudo britânico foi que 7% dos 

alunos afirmaram já ter perdido um emprego ou um relacionamento em virtude do uso de 

celular.
168

 

“Você prefere se afastar de sua escova de dente ou o seu celular durante uma semana 

inteira?” ‒ esta foi uma das perguntas de uma pesquisa nacional realizada nos Estados Unidos, 

em agosto de 2011, pela TeleNav Inc., uma empresa fabricante de aplicativos para telefonia 

móvel. Surpreeendentemente, o enorme percentual de 22 por cento das pessoas entrevistadas 

disseram que preferem abrir mão de escovação do que abandonar, por uma semana, seus 

telefones celulares. Com relação aos usuários do iPhone, os resultados são ainda mais 

impressionantes: 40 por cento das pessoas entrevistadas preferem desistir de sua escova de 

dentes.
169

 

Ainda mais surpreendente, diante da pergunta: “Você prefere andar descalço ou se 

afastar do seu celular durante uma semana inteira?”, segue a resposta: 20 por cento ficariam 

descalços por uma semana ao invés de se afastar, temporariamente, de seus telefones celulares  

(43 por cento dos usuários do iPhone).
170

 

Essas respostas associadas ao fato de que 66 por cento dos usuários dormem ao lado 

de seus smartphones, levam os especialistas a se preocuparem sobre como os norte- 

americanos estão viciados em seus telefones. “Estamos vendo apenas a ponta do iceberg”,  

afirmou David Greenfield, diretor do The Center for Internet and Technology Addiction, em 

Connecticut, e autor de “Virtual Addiction”. “Nós ainda nem começamos a ver o impacto que 
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esta tecnologia causa, e que pode se tornar uma epidemia mundial.” Em um determinado dia, 

cada pessoa pode receber milhares de e-mails, conferir centenas de atualizações do Facebook 

e receber dezenas de textos e chamadas telefônicas. Em todos esses acessos, seguramente, 

apenas um pequeno pedaço de informação será relevante para o usuário. “A verdade é que 

você não sabe entre os 100 textos, qual será importante ou interessante, e você não sabe 

quando virá”, disse Greenfield, comparando celulares com máquinas caça-níqueis. “O que 

temos agora, são 100 milhões de máquinas caça-níqueis operando no bolso das pessoas. As 

pessoas obtem sucesso de vez em quando, mas não podem prever quando isso vai acontecer, e 

por isso, continuam tentando”, disse ele. Mas ao contrário de máquinas caça-níqueis ‒ que 

estão escondidas em cassinos ‒ celulares sempre estão ao alcance.
171

 

Embora a Associação Psiquiátrica Americana não reconheça, formalmente, o vício em 

internet ou em celulares, os especialistas estão preocupados que os vícios saiam de controle e 

em breve se tornem muito mais graves do que outros vícios, como em jogos de azar, 

alimentos e sexo. Em vários estudos, os jovens adultos relataram sintomas de abstinência 

física e mental quando foram separados de seus telefones, disse Susan Moeller, diretora do 

Centro Internacional de Mídia e Agenda Pública da Universidade de Maryland, College Park, 

“Eles começam a ouvir toque fantasma, ficam nervosos e com dores de cabeça”, disse ela. 

Os sintomas variam de acordo com a intensidade da dependência. Começam com uma 

preocupação excessiva com o aparelho: nunca deixá-lo sem bateria, ter mais de um celular, 

preferir carregar o aparelho nas mãos a levá-lo na bolsa, e priorizar o contato via celular. Nos 

casos mais graves, o vício provoca alteração de humor e respiração, taquicardia, ansiedade e 

nervosismo. Segundo o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependentes 

de Internet do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, em alguns casos, o 

celular acaba funcionando como escape porque serve para aplacar a ansiedade. Segundo o 

psicólogo: “Há reações físicas extremas semelhantes à privação por álcool, mas os sintomas 

são mais identificados em nível psicológico”.
172

 

Nem sempre os sintomas são percebidos por quem sofre da síndrome da falta de 

celular. É comum que um amigo ou alguém da família alerte sobre hábitos exagerados. Esse 

tipo de situação é próprio dos jovens que não “desgrudam” do celular. Eles são mais 

adaptados às novas tecnologias e produtos de última geração – a adolescência é fase em que a 
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nomofobia é mais evidente. Existem estudos que explicam a incidência maior no público 

jovem a partir de suas características cerebrais. 

Felizmente, algumas organizações já estão atuantes e prestam apoio aos viciados em 

aparelhos celulares.
173

 Enquanto a medicina espera por estudos mais detalhados sobre a 

nomofobia, quem sofre de dependência do celular tem, basicamente, possibilidade de procurar 

ajuda em consultórios particulares. A Universidade Federal do Rio de Janeiro oferece ajuda 

gratuita por meio do Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de Psiquiatria. O 

Hospital das Clínicas de São Paulo também oferece suporte. 

Algumas considerações sérias devem ser levadas em conta em decorrência do uso 

demasiado da telefonia celular: 

 

1/ O maior número de pessoas viciadas no uso de aparelhos celulares, aumenta a 

demanda em estar constantemente conectado e, consequentemente, leva a uma alteração de 

comportamento social, espalhando o vício. Quanto mais pessoas viciadas, há maior chance de 

que mais pessoas sejam afetadas pelo vício de uso excessivo de telefone celular.  

 

2/ Maior número de usuários implicam em expansão e otimização das redes de 

infraestrutura. Ou seja, mais ERBs serão instaladas e estas necessariamente deverão operar 

em sua potência máxima, ou ainda, podem extrapolar o limite máximo de segurança, para 

atender a demanda exigente. 

 

3/ O desconforto apresentado por viciados em telefone celular, quando estão 

impossibilitados de conectar-se, por razões técnicas, reduz consideravelmente a preocupação 

com os efeitos negativos que a radiação não ionizante emitida pelas ERBs possa causar. Ao 

usuário viciado, somente a conectividade importa, seja esta a qualquer custo. 

O termo tecnologia é apenas uma palavra específica para definir ferramenta. Porém, 

nossa sociedade transformou a tecnologia em alguma forma de dependência desnecessária. O 

padrão comportamental social sofreu alteração e agora somos prisioneiros de ferramentas 

tecnológicas que ditam nossas ações.  
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A aparente necessidade exagerada de utilização dos telefones celulares não pode ser 

mais importante do que a saúde e segurança dos usuários (ou dos que não são mas que 

também são afetados por essa tecnologia).   

Devemos colocar a tecnologia em seu devido lugar. A telefonia celular deve servir à 

sociedade e não comandá-la. Afinal, é a conscientização sobre as ramificações da tecnologia, 

ao invés da rejeição, que ajudará nossa civilização avançar sem sucumbir à escravidão 

tecnológica. 
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8 LEGISLAÇÃO SOBRE ERBS: qual o órgão público responsável pelo gerenciamento 

das ERBs na cidade de São Paulo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima do direito formal, da legalidade estrita, existe um 

direito, mais positivo do que esse, porque é, a um tempo, 

mais legítimo e mais forte: o direito que resulta do 

desenvolvimento humano. 

Rui Barbosa 
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8 LEGISLAÇÃO SOBRE ERBS: qual o órgão público responsável pelo gerenciamento 

das ERBs na cidade de São Paulo?  

 

 

8.1 A Legislação Brasileira e Estadual (São Paulo) sobre RF e  EMF 

 

 

A ANATEL ao estabelecer os limites de exposição humana a campos elétricos na 

faixa de 9kHz a 300Ghz, adotou os mesmos níveis de exposição adotados pelo ICNIRP que 

não demonstra consenso no meio científico internacional, uma vez que suprime a faixa do 

espectro de 0 a 9kHz, exatamente onde se encontra a faixa operada pelo setor elétrico. 

Ademais, esta não atende integralmente as obrigações legais do Ministério da Saúde de 

proteger a saúde humana por não conter elementos que possam ser classificados como de 

precaução e/ou prevenção; quando aplicada serve tão somente para ato meramente 

licenciatório no âmbito da faixa de radiofrequências.
174

 

No Estado de São Paulo convivem simultaneamente: a norma editada pela ANATEL, 

a norma estadual e as normas de diversos municípios, que estabelecem seus próprios limites 

para a exposição humana a campos eletromagnéticos. 

Por meio da Lei nº 9.891, de 26 de outubro de 1998, a cidade de Campinas foi pioneira 

em criar uma legislação própria para o seu município fixando o limite de 100 W/cm² (cem 

microwatts por centímetro quadrado) para qualquer lugar passível de ocupação humana. Esse 

limite fixado para o município de Campinas é quatro vezes mais restritivo que o limite 

sugerido pelo ICNIRP e recomendado pela ANATEL. Mais tarde, tal lei foi aperfeiçoada pela 

Lei nº 11.024, de 09 de novembro de 2001, na qual são previstas medições regulares das 

potências emitidas pelas ERBs, por meio de laudo radiométrico. A essa época, a comunidade 

científica nacional já questionava sobre o limite de segurança das emissões das ERBs no 

Brasil, proposta pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ‒ ABNT, que é de 400 

microwatts/cm². A equipe da Universidade Estadual de Campinas tinha proposto o limite de 

100 W/cm², muito menos restritivo que o de países como a Suiça (4,2 W/cm² ), Itália (10 

W/cm²) e China (6,8 W/cm²).
175
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O município de Porto Alegre, também no ano de 1998, sistematizou a regulação de 

padrões sanitários, ambientais e urbanísticos para a instalação de ERBs. O Decreto Municipal 

nº 12.153, de novembro de 1998, fixou o limite máximo em densidade de potência em 580 

W/cm², para locais públicos em geral. Posteriormente, a Lei nº 8.706, de 15 de janeiro de 

2001, obrigou as empresas produtoras de equipamentos de telefonia celular a divulgar valores 

de SAR, que deveriam ser medidos de acordo com normas internacionalmente reconhecidas, 

tomando-se como referência as normas estabelecidas pelo IEEE ou pelo CENELEC.
176

 A 

legislação de Porto Alegre se apresenta como uma das mais restritivas no país, prevendo a 

vedação de instalação de ERBs em determinados locais; condições de instalação no que tange 

a limites de potência; apresentação de estudo de viabilidade urbanística; licenciamento junto à 

Secretaria Municipal de Obras e Viação e controle das radiações pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. 

Da mesma forma, a cidade de Juiz de Fora estabeleceu limites de densidade de 

potência; vedação da instalação de antenas em determinados locais; distância mínima de 

instalação em relação a clínicas, centros de saúde e hospitais. Sequencialmente, nas cidades 

de Belo Horizonte, Curitiba, Pelotas, Ubatuba, Santo André, enfim, em inúmeras outras 

cidades, legislações municipais surgiram para disciplinar questões relacionadas com a 

radiação não ionizante das ERBs, não cabendo, neste estudo, maior aprofundamento desse 

arcabouço legal.  

Historicamente, a sociedade sempre demonstrou forte interesse em usufruir dos 

benefícios e confortos oferecidos pelos avanços tecnológicos, porém sempre se mostrou 

intolerante aos efeitos negativos consequentes, segundo indica a evolução da legislação dos 

municípios brasileiros.  

A Lei nº 10.995, de  21 de dezembro de 2001, dispõe sobre a instalação de antenas 

transmissoras de telefonia celular, no Estado de São Paulo. Tal lei, que foi severamente 

atacada por ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) junto ao Supremo Tribunal 

Federal
177

, trata da questão das ERBs, do ponto de vista da defesa da saúde pública e do meio 
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ambiente saudável, a par do disciplinamento da questão de uso e ocupação do solo, de 

competência privativa municipal. 

Basicamente, tal texto legal define as seguintes regras para a instalação de ERBs no 

Estado de São Paulo para antenas transmissoras que operam na faixa de frequência de 30 kHz 

a 3 GHz e emitem radiação não ionizante.   

Nos artigos seguintes estão os pontos mais importantes: 

Artigo 3º ‒ Toda instalação de antenas transmissoras deverá ser feita de modo que a 

densidade de potência total, considerada a soma da radiação preexistente com a da 

radiação adicional emitida pela nova antena, medida por equipamento que faça a 

integração de todas as frequências na faixa prevista por esta lei, não ultrapasse 435 

W/cm² (quatrocentos e trinta e cinco microwatts por centímetro quadrado), em 

qualquer local passível de ocupação humana (Organização Mundial de Saúde)  

(grifo nosso). 

Artigo 4º ‒ O ponto de emissão de radiação da antena transmissora deverá estar, no 

mínimo, a 30 (trinta) metros de distância da divisa do imóvel onde estiver instalada.  

Artigo 5º ‒ A base de sustentação de qualquer antena transmissora deverá estar, no 

mínimo, a 15 (quinze) metros de distância das divisas do local em que estiver 

instalada, observando-se o disposto no artigo anterior (grifo nosso). 

Parágrafo único – Os imóveis construídos após a instalação da antena que estejam 

situados total ou parcialmente na área delimitada no “caput” serão objeto de 

medição radiométrica, não havendo objeção à permanência da antena se estiver 

sendo respeitado o limite máximo de radiação previsto no artigo 3º.  

Artigo 6º ‒ Os parâmetros e exigências estabelecidos nesta lei para a instalação de 

antenas transmissoras não prejudicam a validade de outros eventualmente 

estabelecidos na legislação de uso e ocupação do solo e em outras leis que possam 

aplicar-se a essas instalações. 

Artigo 7º ‒ Será de responsabilidade da Secretaria da Saúde fiscalizar o 

cumprimento do disposto nesta lei (grifo nosso). 

O texto legal estadual parece completo, pois, fixa parâmetros espaciais para instalação, 

limites máximos de potência e prevê medição radiométrica, entretanto, ponto extremamente 

frágil ressalta: estaria a Secretaria da Saúde capacitada a exercer o poder fiscalizador nesta 

área?  

Em 05 de maio de 2009, é sancionada a Lei Federal nº 11.934,  que dispõe sobre 

limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Vale ressaltar 

que, desde então, fica nacionalmente definido o conceito de área crítica: 
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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; [...] (grifo nosso). 

 

8.2  A Legislação Municipal sobre RF e EMF 

 

 

Após muitas manifestações de inconformismo por parte da sociedade e de ONGs 

diversas, diante da falta de preceituação legal para disciplinar a matéria, no dia 16 de janeiro 

de 2004, foi sancionada a nova lei que dispõe sobre a instalação de Estação Rádio-Base no 

município de São Paulo, a Lei Municipal nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, regulamentada 

pelo Decreto nº 44.944, de 30 de junho de 2004.  

Tal lei, bastante simples e clara, conta com 36 artigos que disciplinam a instalação e o  

funcionamento das ERBs no município de São Paulo,  sem prejuízo do disposto na legislação 

estadual pertinente. 

É importante ressaltar, que tal lei municipal determina limites físicos e outras regras 

importantes para a  instalação das ERBs, porém, mantém os valores fixados pela legislação 

federal (Resolução nº 303 da ANATEL) com relação à irradiação.  

Quanto às restrições à instalação, o artigo 6º veda a instalação de ERBs em presídios, 

cadeias públicas e FEBEM; em hospitais e postos de saúde; em estabelecimentos 

educacionais até o ensino médio, asilos e casas de repouso;  em aeroportos e heliportos 

quando não autorizada a instalação pelo Comando Aéreo (COMAR); postos de combustíveis; 

e, finalmente, a uma distância inferior a 100 m (cem metros) de outra torre existente e 

licenciada pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). E ainda mais: as ERBs localizadas 

em um raio de 100 m (cem metros) de hospitais e postos de saúde deverão comprovar, de 

acordo com a Resolução nº 303 da ANATEL, antes do funcionamento da ERB, que o índice 

de radiação resultante da somatória dos índices após o início de funcionamento da mesma, 

não ocasionará nenhuma interferência eletromagnética nos equipamentos hospitalares. 

Com relação a instalações em áreas públicas, a lei em referência prevê que a 

permissão será outorgada por decreto do Executivo, a título precário e oneroso, e formalizada 

por termo lavrado pelo Departamento Patrimonial da Procuradoria Geral do Município da 

Secretaria dos Negócios Jurídicos, processo este, que deverá atender aos aspectos formais 

fixados. 
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O artigo 9º permite a instalação de repetidores de sinal de telefonia em obras de 

arte
178

, tais como túneis, viadutos ou similares, desde que a respectiva análise e aprovação do 

uso local sejam efetuadas pela Secretaria de Infraestrutura Urbana (SIURB). 

Em se tratando de atendimento a aspectos físicos, vale transcrever o artigo 10º, que em 

breves linhas, fixa os padrões para a instalação das ERBs em São Paulo: 

Artigo10 ‒ A Estação Rádio Base deverá atender às seguintes disposições: 

I - ser instalada em lotes ou glebas, com frente para a via oficial, com largura igual 

ou superior a 10,00 m (dez metros); 

II - atender ao tamanho mínimo de lote estabelecido para cada zona de uso; 

III - apresentar 1 (uma) vaga para estacionamento de veículos, a qual poderá ser 

alugada; 

IV - observar a distância mínima de 100 m (cem metros) entre torres, postes ou 

similares, mesmo quando houver compartilhamento dessas estruturas, 

consideradas as já instaladas regularmente e aquelas com pedidos já 

protocolados (grifo nosso); 

V - o contêiner ou similar poderá ser implantado no subsolo 

VI - observância, pelo contêiner ou similar que compõe a ERB, dos seguintes 

recuos: 

a) de frente e fundo, de 5,00 m; 

b) laterais mínimos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de ambos os 

lados, para a implantação da sala de equipamentos; 

VII - para torres, postes ou similares, com até 40,00 m (quarenta metros) de altura, 

os seguintes recuos: 

a) de frente e fundo: 5,00 m; 

b) laterais: 2,00 m de ambos os lados; 

VIII - as torres, postes ou similares, com altura superior a 40,00 m (quarenta metros) 

e inferior ou igual a 80,00 m (oitenta metros), deverão observar aos recuos 

estabelecidos no inciso VII acrescidos de 0,10 m (dez centímetros) para cada 1 (um) 

metro de torre ou poste adicional; 

 

IX - as torres, postes ou similares com altura superior a 80,00 m (oitenta metros), 

ficarão condicionadas à apresentação de justificativa técnica para a altura desejada e 

dependerão de diretrizes prévias emitidas pela Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano ‒ SEMPLA, aprovadas pela Câmara Técnica de Legislação Urbanística ‒ 

CTLU, para definição dos recuos mínimos necessários à sua compatibilização com o 

entorno; [...]. 

Tais delimitações deverão ser seguidas, mesmo em caso de compartilhamento da 

mesma estrutura por mais de uma empresa (co-location). Nesta hipótese, todas as empresas 

que participem do compartilhamento deverão se identificadas no processo de aprovação. 

Ressalte-se que, no município de São Paulo, a instalação de uma ERB depende da 

expedição de Alvará de Execução, consoante preceitua o artigo 14º da lei em referência, cujo 

projeto apresenta uma série de requisitos para a sua aprovação. Tal projeto deverá ser 
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O artigo 9º em tela usa o termo “obra de arte” ao referir-se a túneis, viadutos ou outros monumentos que sejam 

considerados obras artísticas, estejam ou não enquadradas como patrimônio público. 
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apresentado à Secretaria de Habitação e deverá conter medidas de proteção que impeçam o 

acesso de pessoas não autorizadas à ERB, devendo o acesso às instalações ser franqueado à 

fiscalização. 

Com relação à fiscalização, o artigo 17º da referida lei municipal prevê uma série de 

penalidades para o não atendimento aos requisitos legais, que vão desde a intimação para 

regularizar ou retirar o equipamento no prazo de 30 dias, até a aplicação de multa 

administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Também caberá a expedição de ofício 

à ANATEL informando sobre o descumprimento pela empresa concessionária das disposições 

da legislação municipal, e solicitando a desativação da transmissão dos sinais de 

telecomunicação, com fundamento no artigo 74 da Lei Federal nº 9.472, de 16 de julho de 

1997. 

Quanto à fiscalização do funcionamento das ERBs, é conferida ao Executivo 

Municipal a competência para tal.  Ficou estabelecido que este órgão deve criar um sistema de 

informação de localização e funcionamento das ERBs a ser regulamentado em decreto, sendo 

de responsabilidade do Poder Executivo o controle das avaliações de densidade de potência 

oriundas de radiações eletromagnéticas, por meio de medições periódicas. Portanto, a 

relevante tarefa de gerenciar o funcionamento das ERBs no município de São Paulo cabe ao 

Poder Executivo, por meio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Vale salientar que igual 

competência fora atribuída à Secretaria Estadual da Saúde, por meio de lei estadual. 

Quando do sancionamento da Lei Municipal nº 13.756/04, fixou-se, por meio de seu 

artigo 29, o prazo de 365 dias para que as ERBs instaladas em desconformidade com as 

disposições legais pudessem ser devidamente adequadas. 

Igualmente, foi concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que, com relação 

às ERBs regularmente instaladas, fossem apresentados Laudos Radiométricos Teóricos 

comprovando o atendimento dos índices mínimos de emissão de campos eletromagnéticos, 

conforme o disposto na legislação federal, sob pena de perda do licenciamento e aplicação das 

penalidades. 

Os prazos concedidos inicialmente para que as operadoras de telefonia celular se 

adequassem aos requisitos legais foi prorrogado. No meio do ano de 2005, o prefeito da 

cidade de São Paulo, José Serra, concedeu mais seis meses às operadoras, mas esse prazo 

também expirou sem que a maioria das ERBs tivessem sido regularizadas.  Decorrido o prazo 

de 180 dias para que as concessionárias de telefonia celular se adequassem aos padrões 

requeridos, nada aconteceu. Assim novo período para ajuste e adequação lhes foi concedido.  
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Finalmente, com o objetivo de se alcançar maior definição com relação à matéria, foi 

promulgada a Lei Federal nº 11.934, de 05 de maio de 2009, que estabelece limites à 

exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, altera e redefine 

algumas atribuições, sendo que disciplina, exclusivamente, a questão do monitoramento das 

ERBs com relação à irradiação. Essa lei federal trouxe consigo uma grande mudança: designa 

o órgão regulador federal como responsável para desenvolver esta atividade de 

monitoramento: 

Art. 11. A fiscalização do atendimento aos limites estabelecidos por esta Lei para 

exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por 

estações transmissoras de radiocomunicação, terminais de usuário e sistemas de 

energia elétrica será efetuada pelo respectivo órgão regulador federal (grifo nosso). 

Art. 12. Cabe ao órgão regulador federal de telecomunicações adotar as seguintes 

providências: 

I ‒ (VETADO) 

II ‒ implementar, manter, operar e tornar público o sistema de monitoramento de 

campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequências para 

acompanhamento, em tempo real, dos níveis de exposição no território 

nacional; 

III ‒ realizar medição de conformidade, 60 (sessenta) dias após a expedição da 

respectiva licença de funcionamento, no entorno de estação instalada em solo 

urbano e localizada em área crítica; 

IV ‒ realizar medições prévias dos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos 

no entorno de locais multiusuários devidamente identificados e definidos em 

todo o território nacional; e 

V ‒ realizar medições de conformidade, atendendo a solicitações encaminhadas 

por autoridades do poder público de qualquer de suas esferas. 

§ 1º As medições de conformidade a que se referem os incisos III e IV do caput 

deste artigo poderão ser realizadas por meio de amostras estatísticas representativas 

do total de estações transmissoras de radiocomunicação licenciadas no período 

referido. 

§ 2º As medições de conformidade serão executadas pelo órgão regulador 

mencionado no caput deste artigo ou por entidade por ele designada. 

Resumidamente, o município de São Paulo apresenta uma estrutura legal constituída 

de: 

1. Recomendação da agência reguladora (Resolução nº 303 da ANATEL);  

2. Legislação Federal (Lei nº 11.934, de 05 de maio de 2009) que dispõe sobre limites à 

exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos;  
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3. Legislação Estadual (Lei nº  10.995, de  21 de dezembro de 2001), que segue a 

recomendação da agência reguladora e determina algumas regras físicas para a instalação 

das ERBs; 

4. Lei Municipal (Lei nº 13.756/04, regulamentada pelo Decreto nº 44.944, de 30 de junho 

de 2004),  que apresenta alguns requisitos para instalação e funcionamento das ERBs no 

município de São Paulo. 

Assim, em meio a uma série de postulados legais pode-se concluir que a competência 

para gerenciar as ERBs, no município de São Paulo, ocorre nos três níveis hierárquicos 

(União, Estado e município) e tal competência é atribuída tanto à ANATEL quanto à 

Secretaria Estadual da Saúde e à Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São 

Paulo. 

Antes da finalização deste capítulo, esclareça-se que a legislação aqui indicada busca a 

identificação do órgão legalmente competente para exercer o gerenciamento das ERBs, com 

foco predominante na questão do monitoramento com relação à radiação. As leis apontadas 

referem-se ao gerenciamento em um conceito amplo; outras ações que também compõem um 

sistema de gerenciamento se encontram esparsos ou até mesmo não disciplinados. 
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9 ABORDAGENS SOBRE O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS ERBS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Levantem os olhos sobre o mundo e vejam o que está 

acontecendo à nossa volta, para que amanhã não 

sejamos acusados de omissão se o homem, num futuro 

próximo, solitário e nostálgico de poesia, encontrar-se 

sentado no meio de um parque forrado com grama 

plástica, ouvindo cantar um sabiá eletrônico, pousando 

no galho de uma árvore de cimento armado. 

  

Manoel Pedro Pimentel 
  

 

 

 

http://www.fotossaopaulo.com.br/galeria-de-fotos/fotos-de-sao-paulo/Bela-Vista/Bela-Vista1.jpg
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9 ABORDAGENS SOBRE O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS ERBS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 

9.1 Proposta de Sistema de Gerenciamento 

 

 

Neste trabalho foram abordados assuntos diversos relacionados ao tema central,  sendo 

certo que essas abordagens se completam e conduzem ao assunto principal ‒ o gerenciamento 

das ERBs.  

Como já mencionado anteriormente, os sistemas de gerenciamento das ERBs variam 

em cada país, Estado ou cidade, dependendo das características específicas de cada 

localidade, tais como: área total a ser gerenciada, número de ERBs instaladas na região, 

número médio de acessos, aspectos geográficos, entre outros. Portanto, ao se criar uma 

proposta de sistema de gerenciamento, é necessário adequar tal proposta ao local em estudo: o 

município de São Paulo. 

O sistema de gerenciamento necessário para a cidade de São Paulo há que ser amplo e 

abrangente. Há que ser resumido em uma proposta que reúna a ações conectadas e inter-

relacionadas, abrangendo medidas legais, administrativas, econômicas e sociais, educativas, 

de monitoramento e de avaliação, entre outras, objetivando sustentabilidade nos aspectos 

ambientais, de saúde, sociais e econômicos. Enfim, as ERBs da cidade de São Paulo 

demandam um sistema de gerenciamento sustentável e integrado. Sustentável, na medida em 

que possa funcionar indefinidamente, por meio de processos autoapoiáveis; integrado, 

enquanto contempla uma diversidade de ferramentas que convergem para uma boa gestão, 

agregando, interligando e complementando todas as ações. 

Ao se elaborar uma proposta de sistema de gerenciamento que seja a mais completa 

possível, buscou-se congregar as ações viáveis que o gestor público pode utilizar, bem como a 

respectiva adequação dessas medidas às características locais. Desse conjunto de medidas a 

serem tomadas pelos gestores responsáveis, algumas estão previstas em lei, enquanto que 

outras sequer foram cogitadas pelos legisladores ou administradores públicos paulistanos. O 

certo é que tais ações se iniciam no momento da solicitação de uma licença de instalação, 

compreendendo mecanismos de gestão de natureza diversa, dependendo de cada fase da 

instalação, a saber: 
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(i) Gestão do processo licenciatório (pré-instalação): compreende análise e 

aprovação dos documentos relativos ao processo de requerimento de licença 

para instalação de determinada ERB. 

 

(ii) Fiscalização da instalação: compõe o acompanhamento durante a fase de  

instalação de uma ERB, de modo a garantir a consistência das características 

da ERB a ser instalada (local, equipamentos, laudo técnico etc.) com relação à 

documentação apresentada. 

 

(iii) Controle  da radiação emitida pela ERB (pós-instalação): abrange 

monitoramentos frequentes das ERBs com relação à emissão de radiação. 

 

(iv) Controle e manutenção do banco de dados relativo ao município: tornar 

público os processos de análise e deferimento de licenças, desde seu protocolo 

inicial até resultado final. A manutenção do banco de dados inclui a tarefa de 

manter facilmente acessível todas as informações relativas às ERBs do 

município. 

 

(v) Gerenciamento da questão relacionada aos riscos à saúde pública: 

promover programas de comunicação ao público sobre os riscos representados 

pelos CEM em geral, e, especificamente, sobre aqueles relacionados à telefonia 

celular. 

 

Assim, entende-se que estes cinco itens são fundamentais e necessários na composição 

de um sistema de gerenciamento básico para a cidade de São Paulo. No capítulo final deste 

estudo serão desenvolvidas algumas considerações sobre os sistemas de gerenciamento 

praticados,  utilizando-se sempre esta proposta como parâmetro direcionador. 
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9.2 O Sistema de Gerenciamento das ERBs no Município de São Paulo em 2006 

 

 

No processo de investigação sobre  os sistemas de gerenciamento utilizados na cidade 

de São Paulo, no ano de 2006, utilizou-se da pesquisa de campo junto aos órgãos públicos 

abaixo relacionados, onde se buscou informações sobre o sistema de gerenciamento da 

emissão da radiação não ionizante pelas ERBs na cidade de São Paulo: 

1. Secretaria Estadual da Saúde 

2. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 

3. ANATEL 

Com o objetivo de conferir caráter científico e credibilidade às informações obtidas, 

optou-se por um roteiro de entrevista previamente elaborado, aplicado para cada entidade sem 

qualquer alteração. Na época, os resultados sobre os sistemas de gerenciamento das ERBs no 

município de São Paulo foram os seguintes: 

 

1. Secretaria Estadual da Saúde 

 

Com relação à atuação fiscalizadora por parte da Secretaria Estadual da Saúde, é 

importante ressaltar que, este órgão sempre se mostrou participativo nos processos 

relacionados com as ERBs no Estado de São Paulo e respectivo município. 

Após a publicação da lei estadual em dezembro de 2001, diante da necessidade de 

atendimento à crescente demanda da sociedade com relação aos riscos à saúde oriundos das 

ERBs, juntamente com o reconhecimento da responsabilidade legal da Secretaria da Saúde em 

fiscalizar o cumprimento da referida lei, publicou a Secretaria de Estado da Saúde, a 

Resolução  SS-15, de 7 de fevereiro de 2003. Tal resolução transfere aos órgãos de vigilância 

sanitária competentes (estadual e municipal) a execução das ações para o atendimento ao 

disposto na Lei nº 10.995/01. 

As atividades da Secretaria com relação às ERBs estavam embrionárias. Em 2006, a 

Secretaria da Saúde publica resolução conjunta com a Secretaria do Meio Ambiente 

(Resolução Conjunta SMA/SS – 1, de 10 de janeiro de 2006). Esta resolução conjunta cria um 

Grupo de Trabalho para propor medidas relativas à avaliação e gerenciamento de riscos à 

saúde e impacto ao ambiente associados às radiações não ionizantes. 
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Até então, apontava-se para a inexistência de um sistema de gerenciamento que 

monitorasse a emissão de radiação não ionizante pelas ERBs, uma vez que toda a atividade da 

Secretaria da Saúde estava ainda voltada para a criação de grupos de trabalho e metodologias 

de medição. 

Ademais, a Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária ainda estavam em fase de 

conhecimento e estudo sobre a matéria, sendo que  buscavam formas de exercer a ação 

fiscalizadora que lhes competia. A Secretaria Estadual da Saúde, responsável pelo 

gerenciamento das ERBs, por meio do Centro de Vigilância Sanitária, admitiu a inexistência 

de capacidade técnica (pessoal habilitado, equipamentos etc.) para prover o gerenciamento 

das ERBs. O referido órgão não praticava, em 2006,  um sistema de gerenciamento 

consistente em algum procedimento de controle, medição ou monitoramento das radiações 

emitidas pelas ERBs.
179

 

 

2. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) 

 

Por sua vez, o sistema de gerenciamento praticado pela Secretaria Municipal do Verde 

e Meio Ambiente estava ainda em estágio de projeto. Semelhantemente à Secretaria Estadual 

da Saúde, a entidade estudava a matéria e pesquisava maneiras de atuar no monitoramento das 

ERBs de forma eficiente.  

Apesar da atuação constante dessa Secretaria junto a este assunto, em 2006, não se 

podia afirmar que ela praticava um sistema de gerenciamento que considerasse medições das 

ERBs, mesmo por amostragem. Essa Secretaria também baseava sua atuação gerenciadora em 

banco de dados a ser fornecido pelas operadoras. Tal banco de dados já deveria estar 

completo, à época,  mas ainda esperava-se que as concessionárias de telefonia celular 

apresentassem as informações requeridas.  

Cabe salientar que este pretendido banco de dados se limitava às ERBs instaladas 

regularmente, portanto, não havia qualquer proposta de monitoramento das ERBs instaladas 

irregularmente. 

Dessa forma, concluiu-se que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, do 

município de São Paulo, não possuía um sistema efetivamente em operação de gerenciamento 

das ERBs quanto à emissão da radiação não ionizante. Existiam propostas, mas na realidade, 
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PADUELI, Margarete Ponce. Sistemas de gerenciamento e aspectos normativos das estações rádio base no 

Município de São Paulo. 2006. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio 

Ambiente) ‒ Centro Universitário SENAC, São Paulo, 2006. 
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não havia um sistema de monitoramento, de medição, de controle ou de fiscalização da 

radiação não ionizante emitida pelas ERBs. 

 

3. ANATEL 

 

Mesmo sem excluir a competência dos municípios em legislar sobre posturas 

municipais, a ANATEL sempre reconheceu expressamente a sua competência para fiscalizar 

e verificar o cumprimento das condições técnico-operacionais estabelecidas para o 

funcionamento das ERBs.
180

 Entretanto, à época, suas fiscalizações com relação às ERBs 

pareciam inexistentes, uma vez que havia total falta de divulgação ao público sobre o sistema 

de gerenciamento das ERBs. Em seu website, em 2006, foi publicado o Relatório Gerencial da 

SRF (Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização) referente ao período de janeiro a 

setembro de 2005.  Com relação à radiação não ionizante, o citado relatório limitava-se a 

informar que a ANATEL se pronunciava sobre o tema por meio de ofícios e informes “[...] 

com a finalidade de esclarecer acerca da regulamentação da ANATEL, dos limites 

estabelecidos para radiação não ionizante, bem como dos estudos internacionais relacionados 

ao assunto”.
181

 Porém, não se encontrava, por meio de uma pesquisa comum junto à 

ANATEL, mecanismos de gestão e/ou sistemas de fiscalização específicos para o 

funcionamento das ERBs. As Diretrizes para Elaboração do Plano Anual de Fiscalização de 

2006, emitido pela Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização, definiu que a 

ANATEL deveria fiscalizar, naquele ano de 2006, “no mínimo 10% das ERBs licenciadas no 

ano corrente”.
182

 Entretanto, foram contempladas apenas as ERBs regulares, sendo que foram 

desprezadas ERBs clandestinas. Na verdade, ao se considerar o conjunto de ERBs constituído 

daquelas regularmente instaladas e licenciadas, mais as ERBs irregulares, pode-se concluir 

que não há um sistema de gerenciamento das ERBs, pois que a maior parte de seu conjunto 

está sendo desconsiderada.  

Partindo-se dessa consideração sobre as ERBS (incluindo-se as regularmente 

instaladas e as irregulares) conclui-se que a ANATEL também não praticava um sistema de 

gerenciamento eficaz das ERBs instaladas no município de São Paulo. 

                                                 
180

Segundo ofício, resposta número 328/98 - SUE/PR, da ANATEL, ao Ofício FEPAM/DT/885/98.  
181

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Relatório gerencial da SRF – período 

janeiro a setembro 2005. Disponível em: 

<http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link=/fiscalizacao/relatorio_srf_jan_set_2005.pdf>. Acesso em: 20 nov. 

2005. 
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9.3 O Sistema de Gerenciamento das ERBs no Município de São Paulo em 2011 

 

 

Para o desenvolvimento de uma análise atual sobre o sistema de gerenciamento das 

ERBs, praticado no município de São Paulo, foi necessário o estabelecimento de um quadro 

modelo que se preste como parâmetro para avaliação, visto não existir uma definição formal 

do que represente um modelo de sistema de gerenciamento básico das ERBs. Para tanto, 

partiu-se do modelo apresentado no início deste capítulo, que traduz uma proposta de ações 

que devem integrar tal sistema para a cidade de São Paulo.  

Certamente existem localidades que praticam sistemas de gerenciamento mais 

completos, mais detalhados, ou ainda mais complexos. A proposta de gerenciamento 

apresentada foi elaborada a partir das opções de ferramentas e mecanismos disponíveis, que, 

por sua vez, são utilizados em diversas outras localidades espalhadas pelo planeta. 

Adicionalmente, utilizou-se como ponto de partida o estágio básico em que se encontravam os 

sistemas de gerenciamento das ERBs no município de São Paulo, em 2006, ou seja, não 

constitui tarefa producente apresentar possibilidades de gerenciamento muito avançadas, 

tecnologicamente, de elevado custo financeiro ou que estejam demasiadamente distantes da 

realidade local.  

Portanto, uma proposta de gerenciamento adequado para a cidade de São Paulo deverá 

agrupar e disciplinar as seguintes atividades: 

 

(i) Gestão do processo licenciatório;  

(ii) Fiscalização da instalação;  

(iii) Controle da radiação emitida pela ERB;  

(iv) Controle e manutenção do banco de dados relativo ao município;  

(v) Gerenciamento da questão relacionada aos riscos à saúde pública. 

 

Essa divisão por itens se faz necessária para que se possa compreender o quadro de 

sobreposição de atividades existentes atualmente no município de São Paulo. Assim, faz-se, a 

seguir, uma exposição sobre a realidade prática de como as instituições públicas operam cada 

componente do sistema de gestão indicado acima.   

 

  



170 

 

(i) Gestão do processo licenciatório 

  

O artigo 15 do Decreto nº 44.944, de 30 de junho de 2004, que regulamenta a Lei nº 

13.756, de 16 de janeiro de 2004, sobre a instalação de Estação Rádio-Base, no município de 

São Paulo, dispõe que: “O pedido de Alvará de Execução para instalação de Estação Rádio-

Base será apreciado pela SEHAB, mediante requerimento-padrão acompanhado dos seguintes 

documentos: [...]”.  

Portanto, as ações de gerenciamento das ERBs compreendidas no processo de 

deferimento de alvará, somente podem ser exercidas pela SEHAB,  a cujo órgão foi atribuída 

competência legal para decidir sobre o processo de análise e aprovação.  

Com relação à análise documental do processo licenciatório, pode-se dizer que se trata 

de uma análise predominantemente técnica, assim, pouco se pode sugerir com relação a seu 

processamento, entretanto, certamente se pode exigir a publicidade de todos os atos e 

documentos envolvidos. Porém, os aspectos relacionados à irradiação das ERBs em processo 

de deferimento deveriam, neste momento, ser cuidadosamente analisados, obstando, 

inclusive, o respectivo deferimento em caso de verificação de irregularidade.   

 

(ii) Fiscalização da instalação 

 

O artigo 17 do Decreto nº 44.944, de 30 de junho de 2004, que regulamenta a Lei nº 

13.756, de 16 de janeiro de 2004, prevê que a fiscalização da instalação de uma ERB deve 

ocorrer mediante ofício ou notícia de irregularidade apenas. Tal tarefa é designada às 

subprefeituras, que, em caso de constatação de irregularidade poderão intimar o responsável 

para regularizar a instalação, autuar o responsável ou finalmente remover a ERB. 

O  capítulo que trata da fiscalização da instalação confunde-se com o da “fiscalização 

do funcionamento”, que na verdade refere-se à fiscalização dos níveis de energias 

eletromagnéticas emitidas pelas ERBs.
 183

 

Ademais, o intrincado processo de licenciamento, aliado aos prazos que a 

administração deve observar após o protocolo de requerimento da licença, torna-se um 

convite à instalação das estações sem a necessária análise e anuência do órgão responsável.
184

  

Ora, se uma ERB está sendo instalada de maneira irregular, que seja imediatamente 

removida; tais medidas condescendentes diante de uma arbitrariedade apenas estimulam a 

                                                 
183

Resolução CADES nº 135, vide Anexo I, p. 2. 
184

Ibid. 
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proliferação de ERBs clandestinas ou irregulares. Este artigo possibilita que uma ERB 

totalmente irregular permaneça em discussão por meses a fio, porém, em operação. Ademais, 

se tal ação fiscalizadora com relação a uma ERB instalada em situação irregular cabe às 

subprefeituras, somente esta tem previsão legal para aplicar penalidades. Entretanto, é a 

SVMA que irá se deparar com ERBs irregulares nas suas ações de monitoramento da 

irradiação. Então como pode a SVMA, órgão responsável pela fiscalização com relação à 

irradiação, aplicar sanções se esta não tem previsão legal para tanto? Estamos diante de uma 

inadequação de aspecto legislativo que merece atenção e reforma.  

 

(iii) Controle da radiação emitida pela ERB 

 

Como já visto anteriormente, os três órgãos públicos, Secretaria Estadual da Saúde, 

SVMA e ANATEL, constituem as entidades responsáveis por esta parte do conjunto de ações 

de gerenciamento das ERBs, no município de São Paulo. Esta tarefa está disciplinada por lei 

sendo que o Decreto nº 44.944, de 30 de junho de 2004, atribui esta tarefa específica à 

SVMA, ao passo que a Lei Federal nº 11.934, de 5 de maio de 2009, retoma a questão e 

transfere à ANATEL esta atividade. 

 

(iv) Controle e manutenção do banco de dados relativo ao município 

 

Ressalte-se que a lei estadual, Decreto nº 44.944, de 30 de junho de 2004, no seu 

artigo 10, XI, § 1º, dispõe o que segue: “Caberá à SEHAB disponibilizar no ‘site’ da PMSP 

lista dos endereços em que existam ERB’s licenciadas ou os respectivos pedidos de 

licenciamento protocolados”. Portanto, claro está que o gerenciamento do banco de dados, 

como também o processo de publicidade das ERBs aprovadas, está expressamente designado 

à SEHAB.  

 

(v) Gerenciamento da questão relacionada aos riscos à saúde pública 

 

Não há definição legal sobre a qual instituição pública caberia esta tarefa, aliás, esta 

medida sequer é considerada em qualquer texto legal. Porém, entende-se que tal ação é 

necessária e que a comunidade paulistana necessite de ações pertinentes, tais como: 

programas de informação, projetos educacionais, divulgação sobre os CEM e respectivos 

riscos, ações de aconselhamento de uso responsável da telefonia móvel etc. 
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Essas atividades de gerenciamento não se concretizam eficientemente em razão das 

falhas e lacunas na legislação atual que não é coesa. Essa situação crítica foi percebida e, com 

louvor, resultou no seguinte fato relevante: em 24 de novembro de 2010, o CADES, usando 

das suas atribuições e competências, resolve: 

 

 Aprovar o Relatório Final elaborado pela Comissão Especial – Ações 

para Controle Ambiental das Radiações Eletromagnéticas pelo 

município de São Paulo, na 128ª Reunião Plenária Ordinária; 

 Publicar o Relatório Final, que inclui o projeto de lei. 

Trata-se da Resolução CADES nº 135, marco histórico na regulação municipal sobre a 

matéria ou inestimável perda de tempo e dinheiro público ‒ tudo depende da destinação desse 

precioso trabalho, que, se ainda não traduz a perfeição, congrega as preocupações, 

necessidades e sugestões da sociedade paulistana representada por diversos segmentos.  

A primeira reunião do grupo aconteceu em 28 de abril de 2009, onde ficou 

estabelecida a composição da Comissão que contou com membros de várias organizações, 

cujas preocupações e recomendações se encontram resumidas nas páginas iniciais da 

Resolução CADES nº 135, anexa neste trabalho (Anexo I).  

Finalmente, essa Comissão, ao aceitar “a crescente imposição de aperfeiçoamento do 

controle da instalação de estações de telecomunicações no Município de São Paulo, visando 

minimizar os eventuais efeitos das radiações eletromagnéticas sobre a saúde humana”, 

elaborou o projeto de lei que atende ao artigo 33, da Lei nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, 

que estabelece a obrigatoriedade de sua revisão no prazo máximo de 5 (cinco) anos, findos em 

2009. 

Resumidamente, já apresentamos, em breves linhas, a confusão nos mecanismos de 

gerenciamento na cidade de São Paulo e a consequente busca pela sua reparação, portanto, 

agora é possível avaliar as atividades de gerenciamento segmentadas por instituição. Hoje, em 

2012, por meio das entrevistas aplicadas, é possível traçar o cenário das ações públicas que 

estão sendo exercidas no município de São Paulo, bem como o envolvimento e conhecimento 

dos órgãos responsáveis. 
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Sistema de Gerenciamento praticado pela Secretaria Estadual da Saúde 

 

Em 2006, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo não tinha um sistema 

estruturado de gerenciamento das ERBs. Nestes últimos anos, a Secretaria cumpriu sua 

proposta de aprofundar o conhecimento relacionado com os CEM e com as ERBs; foram 

promovidos encontros e workshops com o objetivo de discutir sobre o tema; membros da 

Secretaria também participaram de seminários em outros estados brasileiros.  

Atendendo a outras prioridades na área da saúde, esta Secretaria não promoveu 

investimentos financeiros relacionados ao monitoramento das ERBs. De fato, a Lei nº 11.934, 

de 05 de maio de 2009, ao atrair para a ANATEL a função de gerenciamento (e fiscalização) 

das ERBs, justifica a não duplicidade de investimentos em equipamentos e pessoal 

especializado para atuar no seu monitoramento. Segundo seu entendimento com a Lei Federal 

nº 11.934, reafirmou-se e enfatizou-se a competência da ANATEL para autorizar e fiscalizar a 

instalação das estações transmissoras de telefonia celular em todo o território nacional, com 

atribuições de realizar medições de conformidade e garantir limites de exposição da 

população a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, de acordo com o que dispõem 

os artigos 11, 12 e 13 desta lei.  

Analisando-se, especificamente, a ação de monitoramento das ERBs com relação à 

emissão de radiação não ionizante, pode-se afirmar que a Secretaria Estadual da Saúde não 

pratica um sistema de gerenciamento, justificando deixar para outro órgão melhor preparado, 

a função pertinente ao monitoramento. 

É compreensível que a Secretaria Estadual da Saúde não seja a entidade melhor 

preparada (detentora de equipamentos e pessoal qualificado) para atuar no monitoramento da 

radiação emitida pelas ERBs, entretanto, em se falando de programas educacionais 

relacionados à saúde, entende-se que esta poderia atuar no sentido de promover campanhas 

sobre os CEM e seus riscos, em especial, com relação à telefonia celular. 

Acredita-se que a Secretaria Estadual da Saúde seja o órgão melhor preparado para 

cuidar de questões relativas à saúde pública, portanto, tendo atuado de forma participativa em 

seminários e eventos diversos sobre o tema, cabe-lhe agora, transmitir seu aprendizado ao 

púbico em geral lançando mão das ferramentas de divulgação que sempre utilizou em suas 

atividades promocionais de saúde pública.  

 



174 

 

Sistema de Gerenciamento praticado pela Secretaria Municipal do Verde e Meio 

Ambiente 

 

Com relação à legislação municipal, essa Secretaria se queixa da falta de atribuição de 

competência à SVMA para participar e decidir quanto à viabilidade das instalações de ERBs 

nos locais pretendidos, visto que, a radiação é o principal problema dessas instalações, e, 

claramente, um problema ambiental. De fato, como já fora anteriormente mencionado, essa 

competência decisória sobre o processo de licenciamento cabe exclusivamente à SEHAB, 

impedindo a SVMA atuação eficaz.  

Com relação ao banco de dados, a SVMA possui um acervo próprio, onde constam 

número de ERBs, endereço das ERBs, potência operante, concessionária responsável, tipo de 

estrutura de suporte, altura da antena, frequência de operação, tipo de tecnologia de 

transmissão utilizada, entre outras informações menos relevantes. Esse banco de dados foi 

estruturado com informações obtidas de diversas fontes: ANATEL, CPI “das antenas”, 

algumas subprefeituras, denúncias e relações encaminhadas pelas operadoras. Esse banco de 

dados é atualizado com a relação anual sobre as ERBs e laudos radiométricos enviados pelas 

operadoras, bem como com as informações obtidas por meio de denúncias de ERBs 

clandestinas que são adicionadas ao banco de dados após a fiscalização. 

Segundo a própria Secretaria, esse banco de dados não é completo e sua atualização 

periódica ainda não permite representar o efetivo número de ERBs instaladas em um 

momento específico. O aumento do número de ERBs acontece diariamente e a informação 

não chega na mesma velocidade.  Assim, não é possível assegurar que o número de ERBs 

cadastradas represente a totalidade das ERBs instaladas. Ainda segundo a Secretaria, esse é 

um panorama que não pode ser mudado com as condições e tecnologias atuais. Porém, é certo 

que essa situação poderia ser minimizada com uma maior integração entre as várias 

secretarias envolvidas no tema e com uma maior participação da população, desde que, de 

uma forma organizada e colaborativa.  

Quanto ao gerenciamento relacionado à irradiação, foram obtidas as seguintes 

informações: 

 

 Atualmente o controle da irradiação não é efetuado no momento da instalação da 

ERB, mas apenas após a instalação, em cumprimento a legislação vigente. A nova 

proposta de lei reduz os níveis de emissão de radiação e institui a obrigatoriedade da 
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estação pretendida ser previamente analisada pela SVMA quanto à sua localização e 

viabilidade ambiental. 

 

 A SVMA não detém o conhecimento de quais seriam os horários de pico das ERBs, 

sendo que o controle é realizado por meio de medições em vários horários do dia e, 

geralmente, estão muito próximos dos informados pelas operadoras nos laudos 

apresentados. 

 

 Quanto ao compartilhamento, as operadoras informam em seus laudos a ocorrência 

deles, e quando não o fazem, tal informação é obtida por meio do cruzamento dos 

dados fornecidos pelas várias operadoras. 

 

 A SVMA tem procurado capacitar seu corpo técnico da melhor forma possível, a 

despeito das dificuldades encontradas, tais como, falta de oferta de cursos específicos, 

dificuldades de orçamento e falta de técnicos com formação específica. Atualmente, o 

departamento conta com apenas um engenheiro de telecomunicações, dois físicos, um 

engenheiro eletricista e um funcionário administrativo. Além disto, compete ao 

GTRAD (Grupo Técnico de Controle das Radiações Eletromagnéticas Não Ionizantes) 

analisar e emitir pareceres nos processos de licenciamento de linhas de transmissão e 

subestações de energia elétrica. 

 

Quanto à ação de comunicação de risco, a SVMA apresentou proposta na qual caberia 

à Secretaria Municipal da Saúde divulgar as informações sobre risco; desta forma, elaborou-se 

o texto abaixo, inserido na minuta de Projeto de Lei proposta, parte integrante da Resolução 

nº 135/CADES/2010. 

Art. 52 - A Secretaria Municipal da Saúde nas situações que envolvam ações da área 

de Vigilância em Saúde Ambiental e avaliadas como uma necessidade de Saúde 

Pública, coordenará estudos epidemiológicos voltados à saúde de populações 

potencialmente expostas às radiações provenientes das estações de 

telecomunicações, fixas ou móveis, e orientados por parâmetros de exposição 

vigentes. 

Parágrafo único: A SMS deverá implementar ações para divulgação dos resultados 

encontrados. 

Art. 53 - A SVMA deverá fornecer à SMS os dados que dispõe e que sejam 

necessários à execução dos estudos de que trata o artigo anterior, caso não estejam 

disponíveis no banco de dados único, previsto por esta lei. 
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Sugestão da Secretaria 

  

Entendemos que o município deveria ter um banco de dados único, que pudesse 

ser alimentado pelas três secretarias mais diretamente envolvidas 

(subprefeituras, SVMA e SEHAB). A aprovação da instalação das ERBs deveria 

passar pela análise e emissão de pareceres por parte da SVMA e SEHAB, sendo, 

posteriormente, competência das Subprefeituras controlarem a instalação física 

das ERBs e sua regularização perante o órgão público municipal. Para que o 

sistema pudesse funcionar, deveria, ainda, haver uma total integração entre os 

três órgãos envolvidos. A publicidade das informações e a participação da 

sociedade poderiam contribuir com o aperfeiçoamento do sistema e o controle 

das instalações de ERBs e suas emissões. 

 

Sistema ideal 

  

Um sistema de gerenciamento passa pelo conhecimento do problema, demanda 

da sociedade, vontade política e integração dos órgãos envolvidos, recursos 

aplicados na questão. Resolvidas estas “pequenas” pendências teríamos um 

sistema de gerenciamento eficaz. A lei vigente estabeleceu, em seu artigo 33, que 

a mesma deveria ser revista no prazo máximo de 5 (cinco) anos, portanto, em 

2009. Verificou-se que a legislação atual apresenta imperfeições que não 

permitem alcançar seus objetivos, que é o de controlar as instalações de ERBs em 

todos os seus aspectos. Em função das razões expostas foi elaborada a Resolução 

nº 135/CADES/2010 com a participação de várias secretarias e da sociedade 

civil. Este documento tem o intuito de ser a base ou o texto final de uma nova lei, 

no entanto, o trâmite deste processo vem se arrastando desde 16/12/2010 quando 

a SVMA o encaminhou à Secretaria do Governo Municipal, sendo que hoje o 

assunto está sendo tratado através do PA 2009-0.158.873-0, na SEHAB desde 

23/09/2011. 

 

Portanto, claro está que o sistema de gerenciamento das ERBs praticado pela SVMA 

tem espaço para melhorias e ajustes. Tais ajustes incluem principalmente a supressão de 

lacunas e falhas legais que ora sobrepõem e ora omitem competências entre os diversos 

órgãos gestores. Igualmente é necessário o saneamento das carências apresentadas pela 

Secretaria: a) técnicos especializados, b) cursos específicos para capacitação do pessoal 

existente, c) equipamentos e ferramentas computacionais adequados, d) condições materiais, 
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e) local adequado de trabalho. Uma melhor destinação de recursos humanos, físicos e 

financeiros poderiam suprir as deficiências atuais.  

 

Sistema de Gerenciamento praticado pela ANATEL 

 

O mesmo instrumento de entrevista foi apresentado para a ANATEL (regional de São 

Paulo), que por sua vez, encaminhou o roteiro de entrevista para sua sede em Brasília. Essa 

medida indica certo distanciamento da agência reguladora com os assuntos municipais. 

Abaixo se encontram as repostas relevantes, até mesmo surpreendentes, formuladas 

pela Agência: 

Quanto ao grau de responsabilidade do gerenciamento das ERBs, no município de São 

Paulo, a ANATEL entende que:   

Apesar da Anatel possuir todos os dados das ERB’s licenciadas no município de São 

Paulo e também realizar constantes atividades de acompanhamento da prestação do 

SMP (verificando interrupções, interferências, reclamações, etc.) entendemos que a 

atuação e responsabilidade da Anatel em relação ao gerenciamento das ERB’s seria 

“Baixo”, pois o conceito de gerenciamento consiste em “Ato de administrar”. A 

administração e o funcionamento das ERBs são de responsabilidades das prestadoras 

do SMP e não do órgão regulador. 

Ora, ou existe um equívoco surpreendente sobre o conceito de gerenciamento, ou a 

ANATEL simplesmente se exime da atividade de gerenciamento, cuja responsabilidade lhe é 

instituída por lei. 

Com relação à legislação sobre ERBs, essa Agência remete seus comentários 

exclusivamente à legislação federal. 

 Quanto ao banco de dados, a ANATEL esclarece que:  

A Agência possui o Banco de Dados Técnico-Administrativo – BDTA da Anatel, 

que consiste no conjunto de sistemas responsáveis pelo armazenamento das 

informações referentes às ERB’s do Serviço Móvel Pessoal – SMP.  No sítio da 

Anatel é possível realizar várias consultas sobre os dados das Estações Rádio Base – 

ERBs licenciadas do Serviço Móvel Pessoal – SMP e dos outros serviços de 

telecomunicações.  

A SVMA utiliza o banco de dados da Agência e o completa com as ERBs irregulares 

encontradas, confirmando que esse banco de dados não é completo e sua atualização periódica 

ainda não permite representar o efetivo número de ERBs instaladas em um momento 

específico. Portanto, causa estranheza a Agência declarar que tal banco de dados é completo e 

atualizado, especialmente ao se considerar que a maioria das ERBs instaladas pelo país estão 

totalmente irregulares e funcionam clandestinamente. 
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Com relação ao controle e monitoramento da emissão da radiação não ionizante pelas 

ERBs a Agência declara que:  

As informações referentes à emissão da radiação não ionizante são levantadas pela 

Agência e armazenadas e apresentadas por meio do Sistema de Controle do Espectro 

Radioelétrico – CONE. As medições realizadas são obtidas por meio de sistemas 

presenciais e remotos coletadas com auxílio de equipamentos específicos de 

monitoração. Tais medidas podem ser acessadas pela sociedade por meio do sistema  

‒ Mapa Exposição Humana a Campos Eletromagnéticos – SigWebMapRNI, 

disponível no sítio da Anatel.  

E ainda, “As medidas são realizadas tanto sob demanda (denúncias) quanto de forma 

planejada, devendo periodicamente (5 anos) visitar todos os transmissores.” 

Finalmente, com relação à comunicação de risco, a ANATEL remete para a legislação 

existente e indica o site da Agência onde pode ser encontrada informação sobre o tema. 

 

Sugestão da Agência 

  

A Agência entende que não lhe cabe a atividade de gerenciar ar ERBs, portanto, 

declara que não pode apresentar nenhuma sugestão. 

 

Sistema ideal 

  

Na mesma linha de raciocínio, a Agência declara que não pode opinar a respeito. 

 

A ANATEL, agência reguladora investida de poderes para atuar sobre todos os 

aspectos referentes às ERBs, em território nacional, demonstra uma atuação pobre, distante e 

limitada sobre a matéria. Não obstante a Lei Federal nº 11.934, de 05 de maio de 2009, tenha 

reafirmado e enfatizado a competência da Agência para autorizar e fiscalizar a instalação das 

estações transmissoras de telefonia celular em todo o território nacional, esta não elabora 

nenhuma proposta de sistema de gerenciamento para as ERBs. Sua atuação está limitada à 

atividade de monitoramento de irradiação, cujo plano de fiscalização não é definido ou 

apresentado ao público. 

Não há previsão de melhoria, atualização ou uniformização do banco de dados, que 

não contempla as ERBs irregulares e é alimentado principalmente pelas próprias operadoras. 

Tampouco existe qualquer proposta relacionada ao programa de informação popular 

ou comunicação de risco, além das informações já inseridas no site da ANATEL há anos. 

http://sistemas.anatel.gov.br/sigwebmaprni/index.zul
http://sistemas.anatel.gov.br/sigwebmaprni/index.zul
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10  CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O bem da humanidade deve consistir em que cada 

um goze o máximo de  felicidade que possa, sem 

diminuir a felicidade dos outros. 

Aldous Huxley 

 

 

 

 

 

  

http://www.fotossaopaulo.com.br/galeria-de-fotos/fotos-de-sao-paulo/Bela-Vista/Bela-Vista1.jpg
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10  CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

 

 

 Várias são as conclusões que podem ser extraídas do conjunto de informações 

coletadas. As respostas obtidas nas entrevistas nos levam a crer que a ANATEL não se coloca 

como órgão atuante, na cidade de São Paulo, nos temas relacionados às ERBs; por outro lado, 

os gestores municipais e estaduais demonstraram conhecimento sobre os seus aspectos 

importantes e, da mesma forma, são conscientes das falhas nas atribuições de competências 

específicas.  

 Muitas são as falhas e deficiências dos sistemas de gerenciamento que são praticados 

de maneira fragmentada, ora por uma entidade pública, ora por outra, sem um fluxo de 

continuidade e complementação. 

 As lacunas e indefinições nas leis atualmente vigentes impedem a realização de certas 

atividades de maneira eficaz, principalmente, pela falta de designação e definição de 

competências.  

As atividades relacionadas ao gerenciamento das ERBs, na cidade de São Paulo, são 

fragmentadas e dispersas. O sistema de gerenciamento das ERBs não é considerado em sua 

totalidade, sua complexidade, sua dinâmica. Dessa forma, isolado e disperso, os impactos 

ocasionados por decisões individuais dos órgãos municipais não contribuem no processo  

como um todo. 

É preciso reestruturar as inter-relações existentes entre os órgãos públicos envolvidos 

nas diversas etapas que envolvem a instalação e funcionamento de uma ERB, culminando em 

um conjunto de atividades inter-relacionadas e integradas.  

Como resultado da avaliação desse cenário, e com o objetivo de apresentar 

possibidades de melhorias, é possível elaborar algumas propostas de caráter prático:  

    

1. De caráter legal, a ação mais relevante é o acatamento da minuta de Projeto de Lei 

proposta na Resolução CADES nº 135. Quando lei municipal constituirão regras 

obrigatórias: 

 

 A instalação de uma ERB deve ser feita de modo que a densidade de potência total 

não ultrapasse o valor de 100 μW/cm
2
, medido entre os limites da propriedade onde se 

encontra a ERB e até uma distância específica para cada estação analisada. 
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 As instalações e equipamentos das estações fixas ou móveis poderão ser implantados 

no território do município, desde que sua localização e as características do 

empreendimento sejam previamente analisadas pela Comissão de Análise Integrada de 

Projetos de Edificações e de Parcelamento do Solo (CAIEPS), criada pelo Decreto nº 

1.864, de 4 de abril de 2002, e pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente, que subsidiarão o parecer técnico a ser exarado pela Câmara Técnica de 

Legislação Urbanística (CTLU), que fixará as condições para instalação e 

funcionamento. 

 É requisito para a aprovação de uma ERB levantamento fotográfico do entorno e 

identificação da volumetria dos imóveis existentes num raio de 100 metros da 

instalação pretendida. 

 As ERBs instaladas no entorno de hospitais, clínicas geriátricas, lar de idosos ou 

outros estabelecimentos que utilizem equipamentos eletromédicos, deverão adequar-se 

de forma a garantir que a intensidade de campo elétrico não supere o valor de 3 V/m.  

 O controle ambiental de radiação eletromagnética dar-se-á mediante a análise 

comparativa dos dados inseridos no Relatório Técnico de Conformidade, apresentado 

pelas empresas responsáveis pelas estações e os obtidos pela SVMA através de 

vistorias e medições em campo, mapeamento georreferenciado, estudos e 

levantamento de dados realizados. 

 

É importante ressaltar que essa medida depende, também, da provocação da sociedade 

civil. Caso a sociedade não demonstre a importância dessa medida, o novo texto legal não 

prosperará, portanto, cabe à população colocar o tema como item prioritário na agenda 

pública. 

 

2. Sugere-se a unificação, por meio de convênio, entre as secretarias municipais e a 

ANATEL, para instituição de um banco de dados único e completo. Entretanto, uma das 

entidades deve figurar como responsável pela respectiva publicidade, atualização e 

manutenção das informações. Somente a atribuição legal desse encargo justificará a 

criação de um orçamento que venha a fazer frente aos custos decorrentes. Na proposta da 

minuta de Projeto de Lei “a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) 

coordenará os trabalhos para a criação de um banco de dados único”, porém, acredita-se  
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que essa redação não define, de maneira clara, quem se responsabilizará, operacional e 

financeiramente, pela criação e manutenção do banco de dados.  

 

3. Com relação ao gerenciamento do risco, propõe-se que sejam estabelecidos  programas 

municipais de gestão de risco à saúde pública. Essa atividade deve incluir o 

monitoramento da saúde de grupos de moradores da região da Avenida Paulista, expostos 

a elevados índices de radiação. Essa tarefa deve ser formalmente endereçada para a 

Secretaria Municipal da Saúde. Outra possibilidade é a celebração de um convênio entre 

Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, específico para a finalidade 

de gerenciamento da saúde do cidadão, tal medida permitiria o compartilhamento dos 

respectivos resultados em âmbito estadual.  

 

4. Ainda com relação ao gerenciamento do risco à saúde, entende-se necessária a 

implementação de programas formais de informação pública sobre os riscos à saúde 

decorrentes dos CEM (e das ERBs). A comunicação sobre o tema mostrou-se deficiente, 

há poucas informações nos sites públicos específicos e nada mais. Excluindo-se a pequena 

comunidade envolvida com o tema, a grande maioria da população não tem 

conhecimentos básicos sobre os riscos decorrentes da irradiação das ERBs e da utilização 

excessiva dos aparelhos celulares. Sugere-se uma aliança entre a Secretaria Municipal da 

Saúde e Secretaria Municipal da Educação, para elaborarem modelos de comunicação 

simples e claros para os diferentes segmentos da sociedade, com o objetivo de divulgar à 

população sobre as ondas eletromagnéticas e permitir a adoção de  medidas que venham a 

diminuir a exposição humana. 

 

5. Quanto ao monitoramento da radiação pode-se afirmar que não há órgão mais conhecedor 

dos temas atinentes ao município do que a prefeitura e respectivas secretarias. Portanto, 

não existe entidade melhor que a SVMA para atuar no gerenciamento das ERBs, no 

município, com relação à fiscalização. Ademais, a ANATEL não apresentou nenhuma 

proposta consistente de gerenciamento das ERBs para a cidade de São Paulo, onde estão 

instaladas o maior número de antenas. Ressalte-se, porém, que apesar dessa proposta estar 

contemplada na Resolução CADES nº 135, é importante dotar essa Secretaria de meios 

próprios, desde equipamentos, treinamentos e pessoal especializado, para que possa 

desempenhar tal atividade, 
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6. Ainda com relação ao monitoramento da radiação, a cidade de São Paulo merece a 

instalação de monitores fixos em lugares estratégicos onde existe o acúmulo de ERBs, na 

região da Paulista, por exemplo, para que o monitoramento possa ser feito com 

frequência. Membros da comunidade poderiam ser treinados para, juntamente com o 

pessoal técnico, fazer a leitura desses equipamentos, criando, assim, um processo com a 

participação popular.  O monitoramento da radiação emitida pelas ERBs, que conte com a 

participação do cidadão diretamente afetado pelo resultado, adquire caráter de confiança 

popular e faz da comunidade parceira do gestor público. Regiões como a Av. Berrini, 

Sumaré e outras podem também ser elegíveis para esse projeto de monitoramento 

contínuo. 

 

7. Irresistível deixar de esboçar uma sugestão que se distancia um pouco do sistema de 

gerenciamento das ERBs no município de São Paulo, mas mantém fortes laços de 

interdependência com o tema principal deste trabalho. A ANATEL, agência reguladora 

juridicamente forte e respeitada em caráter nacional e internacional, deveria liderar um 

programa de informação e uso consciente do telefone celular. Não é concebível que a 

população brasileira ainda não tenha os conhecimentos básicos sobre os riscos do uso 

excessivo do telefone celular. Sem mencionar o aumento consequente de instalações de 

ERBs, esse uso exagerado traz riscos que o usuário desconhece. 

 

A minuta proposta na Resolução CADES nº 135 foi encaminhada para a Assistência 

Técnica Legislativa e foi transformada em processo administrativo,  tendo adquirido o número 

PA 2009-0.158.873-0. Esse processo  administrativo está aguardando os comentários da 

SEHAB desde setembro  de 2010. Em 26 de março de 2012, o processo foi remetido para 

outro  departamento da SEHAB (SEHAB/APROV/G) e permanece na mesma secretaria 

(posição atualizada do processo encontra-se no Anexo II). A sua  transformação em lei 

municipal constitui medida urgente e relevante  para a população da cidade de São Paulo.  

Essas sugestões basicamente atribuem ações ao poder público, entretanto, se a 

população está atualmente carente de ações dos gestores, é porque essa mesma sociedade tem 

se mostrado distante do problema. De forma geral, a sociedade tem se portado de maneira 

extremamente egoísta e individualizada. 

A publicidade e o marketing agressivo das empresas operadoras de telefonia celular 

nos conduzem ao consumismo exagerado na utilização de serviços e na aquisição de 
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aparelhos celulares com inúmeras “inutilidades”. Essa postura consumista gera rejeição a 

qualquer medida de cautela e uso consciente. 

O setor privado é gigantesco: ele se compõe das indústrias fabricantes de 

equipamentos de telecomunicações em geral, fornecedores de peças de todos os tipos, 

operadoras de serviços de telecomunicações, fornecedores de serviços de tecnologia da 

informação, entre outros, portanto, o setor privado se confunde com a própria sociedade. Não 

há dados oficiais disponíveis da geração de empregos do setor de telecomunicações, por 

unidade da federação, mas dados do Sinditelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de 

Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal) revelam que o setor de telecomunicações 

gerou, no final do terceiro trimestre de 2011, 470,4 mil postos de trabalho.
185

 É certo que 

grande parte da sociedade paulistana tem vínculos profissionais com o setor de 

telecomunicações, seja tralhando diretamente em empresas ou indiretamente nos 

distribuidores e prestadores de serviços, confundindo-se e fundindo-se com o setor. 

Por fim, juntamente com o registro dessas propostas e preocupações, fica a certeza de 

que o que realmente vale é a intenção de trazer algo bom. Não somente para si, mas para a 

coletividade. Que as boas propostas venham sempre, de todas as partes, se não vierem 

movidas pela intenção de se melhorar o ambiente comum, que venham como uma 

contribuição para a sobrevivência.  

Para nós, cidadãos urbanos, só nos resta o apoio mútuo no combate contra as ameaças 

contemporâneas. Sem a prática da vivência voltada para a coletividade, não sobreviveremos, 

mas sim pereceremos ao inferno urbano que uma cidade desorganizada e desagregada pode se 

transformar.  

A cidade de São Paulo merece o melhor de cada um de nós. 

 

 

  

                                                 
185
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GLOSSÁRIO 

 

Antena – equipamento do qual as ondas de rádio são transmitidas e recebidas. 

 

Campo elétrico (E) - Grandeza que dá origem a uma força que se exerce sobre uma carga 

elétrica pontual. O campo elétrico não é diretamente visível, mas é detectável pelos seus 

efeitos. Expressa-se em Volt por metro (V/m).  

 

Campo electromagnético (CEM) – Campo resultante da conjunção dos campos elétrico e 

magnético, associado à radiação electromagnética. Engloba a gama de frequências de 0 a 300 

GHz, incluindo os campos estáticos, os campos de frequência extremamente baixa (FEB) e os 

campos de radiofrequência (RF) e micro-ondas.  

 

Campo Magnético ‒ Região associada com forças atuando sobre partículas ferromagnéticas 

ou sobre cargas elétricas em movimento. 

 

Célula – Área geográfica coberta pela estação rádio base. 

 

Co-location ‒ Utilização de uma torre licenciada por mais de uma operadora, que instalará 

mais de um equipamento na mesma estrutura.  

 

Comunicação do Risco – Processo interativo de troca de informação e opinião entre 

indivíduos, grupos e instituições. Envolve múltiplas mensagens que expressam a natureza do 

risco ou opiniões, preocupações e reações às mensagens de risco, ou ainda medidas legais e 

institucionais para a gestão desse risco. (World Health Organization – Establishing a Dialogue 

on Risks from EMF, 2002) 

 

Dosimetria ‒ Técnica para determinar a quantidade de energia eletromagnética absorvida 

pelo corpo ou seus tecidos. 

 

ELF – Extremely Low Frequency. Campos eletromagnéticos com frequências extremamente 

baixas. 

 

ERB – Estação Rádio Base. Consiste em antenas emissoras de radiação eletromagnética de 

radiofrequência, sua estrutura de sustentação (torre), a cabine de equipamentos e o 

cabeamento. 

 

Frequência – Número de ondas completas ou ciclos por segundo que passa em um dado 

ponto. A unidade é hertz  (1 Hz = 1 ciclo por segundo).  

 

Gestão do risco – Processo de identificação, avaliação, seleção e implementação de ações 

destinadas a reduzir o risco para a saúde humana e para os ecossistemas. (World Health 

Organization – Establishing a Dialogue on Risks from EMF, 2002) 

 

GSM – Global System Mobile (Sistema Móvel Global). Este sistema de telefonia móvel é 

utilizado na Europa e em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. 

 

Hertz ‒ Medida do número de variações por segundo do campo eletromagnético.  

 



198 

 

ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Trata-se de uma 

organização científica independente que tem fornecido diretrizes sobre a exposição humana às 

ondas de rádio frequência. Ela está formalmente relacionada com a OMS, a Organização 

Mundial do Trabalho e a Comissão das Comunidades Europeias. 

 

IF – Intermediary Frequency. Campos eletromagnéticos com frequências intermediárias. 

 

1/frequency ‒ Medida do comprimento de onda do campo eletromagnético (distância medida 

em metros). 

 

Lambda (λ) ‒ Representação do comprimento de onda. 

 

Limite de Exposição ‒ Valores máximos de parâmetros específicos relacionados com 

intensidade de campos eletromagnéticos para os quais se aceita que as pessoas possam ser 

expostas. Faz-se uma diferenciação entre restrições básicas e níveis de referência. 

 

Ondas eletromagnéticas – Ondas eletromagnéticas são usadas para transmitir e receber 

sinais de telefones celulares e suas estações base. O tipo de ondas eletromagnéticas utilizadas 

em telefonia celular é chamadas rádio frequência (RF). 

 

RF – Radio Frequency. Frequências de rádio. 

 

Radiação de radiofrequência – Radiação que se encontra no espectro electromagnético entre 

os 3 kHz e os 300 GHz. A principal aplicação da energia de radiofrequência é na área das 

telecomunicações.  

 

SAR – Specific Absortion Rate. Trata-se de uma unidade de medida relativa ao montante de 

energia de rádio frequência absorvida por um corpo. 

 

Tesla ‒ Medida do campo magnético.  

 

V/m ‒ Medida da força de campos elétricos (volts por metro). 

 

W/m
2
 ‒ Medida da densidade energética do fluxo de fótons (Watt por metro quadrado). 

 

WHO/OMS ‒ World Health Organization / Organização Mundial de Saúde. É uma agência 

da Organização das Nações Unidas com mandato para agir como autoridade diretora e 

coordenadora em trabalhos internacionais sobre saúde, promovendo cooperação técnica, 

assistindo governos no fortalecimento de serviços de saúde, e trabalhando em busca de 

prevenção e controle de doenças epidêmicas, endêmicas e outras. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lambda
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APÊNDICES  

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista padrão 

 

 

1. Identificação da instituição e representante: 

 

Nome do entrevistado:  

Nome da instituição/empresa que representa:  

Cargo:  

Principais funções desempenhadas no cargo: 

 

Grau de atuação junto às ERBs no município de São Paulo: 

Elevado (  ) Razoável (  ) Baixo (  ) 

 

Grau de responsabilidade quanto ao gerenciamento das ERBs no município de São Paulo: 

Elevado (  ) Razoável (  ) Baixo (  ) 

 

2. Questões sobre o acervo de leis que disciplina a instalação e funcionamento das ERBs 

na cidade de São Paulo 

 

2.1 Conhece a legislação municipal e estadual que disciplina a instalação e funcionamento 

das ERBs no município de São Paulo? 

 

2.2 Conhece a legislação específica que atribui competência legal sobre o 

gerenciamento/fiscalização das ERBs no município de São Paulo? 

 

2.3 Em sua opinião, o acervo de leis sobre as ERBs (para o município de São Paulo) está 

completo? Ou deveria sofrer alguma alteração? Qual? 

 

3.  Questões sobre o banco de dados sobre as ERBs na cidade de São Paulo   

 

3.1 A instituição representada possui banco de dados sobre as ERBs instaladas em seu 

município?   

 

3.2 Como é constituído esse banco de dados?  (número de ERBs, potência operante, 

concessionária responsável, etc...) 

 

3.3 De que forma é feita a coleta de dados e atualização desse banco de dados? 

 

3.4 Em sua opinião, o banco de dados pode ser considerado completo e atualizado?  Ele é 

confiável?  Em caso negativo, o que poderia ser feito? 
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4. Questões sobre o gerenciamento das ERBs na cidade de São Paulo  

 

4.1 Há alguma proposta de sistema de gerenciamento das ERBs para o município de São 

Paulo, elaborada pela instituição representada? 

 

4.2 Em que se resume tal proposta de gerenciamento? 

 

4.3 Tal sistema de gerenciamento é efetivamente utilizado?  De que forma? Com que 

frequência?  

 

4.4 Tal sistema de gerenciamento considera o controle e monitoramento da emissão da 

radiação não ionizante pelas ERBs?  De que maneira? Em que momento 

(instalação/funcionamento)?  

 

4.5 Tal sistema de gerenciamento prevê medições rotineiras da potência emitida pelas ERBs 

instaladas no município de São Paulo (inclusive em horários de pico)? 

 

4.6 Com relação à emissão das radiações não ionizantes, leva-se em consideração o 

compartilhamento (por várias operadoras) de uma mesma infraestrutura de ERBs ? De que 

maneira? 

 

4.7 A instituição representada possui capacidade técnica (pessoal habilitado, equipamentos, 

etc.) para prover o gerenciamento das ERBs no município sob sua jurisdição? 

 

4.8 Em sua opinião como seria o sistema de gerenciamento ideal? 

 

4.9 Dos modelos de gerenciamento instalados em outras cidades do mundo há algum que 

conheça e julgue como referência? 

 

4.10 Os que poderia ser feito para que o município de São Paulo tivesse o sistema de 

gerenciamento ideal? 

 

5. Questões sobre a política de comunicação de risco  

 

5.1 A instituição representada tem alguma política de comunicação para usuários em geral, 

relacionada aos efeitos da radiação não ionizante emitida pelas ERBs? 

 

5.2 Em caso afirmativo, especifique. 

 

5.3 Em caso negativo, o que poderia ser feito em termos de programa de comunicação? 
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APÊNDICE B – Entrevista: Secretaria Estadual da Saúde 

 

 

1. Identificação da instituição e representante: 

 

Nome do entrevistado: LUÍS SÉRGIO OZÓRIO VALENTIM 

Nome da instituição/empresa que representa: CENTRO DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA/SES-SP 

Cargo: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

Principais funções desempenhadas no cargo: 

 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE AÇÕES REGULATÓRIAS DE FATORES 

AMBIENTAIS DE RISCO À SAÚDE 

 

Grau de atuação junto às ERBs no município de São Paulo: 

Elevado (  )    Razoável (  ) Baixo ( X ) 

 

Grau de responsabilidade quanto ao gerenciamento das ERBs no município de São Paulo: 

Elevado (  )    Razoável (  ) Baixo (X ) 

 

 

2. Questões sobre o acervo de leis que disciplina a instalação e funcionamento das ERBs 

na cidade de São Paulo 

 

2.1    Conhece a legislação municipal e estadual que disciplina a instalação e funcionamento 

das ERBs no município de São Paulo? SIM 

 

2.2  Conhece a legislação específica que atribui competência legal sobre o 

gerenciamento/fiscalização das ERBs no município de São Paulo? SIM 

 

2.3     Em sua opinião, o acervo de leis sobre as ERBs (para o município de São Paulo) está 

completo? Ou deveria sofrer alguma alteração? Qual? 

TALVEZ, AS COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS POR NORMAS MUNICIPAIS A 

DIFERENTES PASTAS (SVMA; SMS; SEHAB ETC.) PUDESSEM SER REVISTAS E 

CONSOLIDADAS NUM ÚNICO INSTRUMENTO LEGAL, PERMITINDO LEITURA 

MAIS CLARA DOS OBJETIVOS E DETERMINAÇÕES LEGAIS E UMA ATUAÇÃO 

INTERINSTITUCIONAL MAIS EFETIVA.  

 

 

3.  Questões sobre o banco de dados sobre as ERBs na cidade de São Paulo   

 

3.1    A instituição representada possui banco de dados sobre as ERBs instaladas em seu 

município?  NÃO 

 

3.2   Como é constituído esse banco de dados?  (número de ERBs, potência operante, 

concessionária responsável, etc...) ------- 

 

3.3    De que forma é feita a coleta de dados e atualização desse banco de dados? ----- 

 

3.4   Em sua opinião, o banco de dados pode ser considerado completo e atualizado?  Ele é 

confiável?  Em caso negativo, o que poderia ser feito? ------ 
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4. Questões sobre o gerenciamento das ERBs na cidade de São Paulo  

 

4.1     Há alguma proposta de sistema de gerenciamento das ERBs para o município de São 

Paulo elaborada pela instituição representada? NÃO 

 

4.2.     Em que se resume tal proposta de gerenciamento? 

 

4.3      Tal sistema de gerenciamento é efetivamente utilizado?  De que forma? Com que 

freqüência? ----- 

 

4.4     Tal sistema de gerenciamento considera o controle e monitoramento da emissão da 

radiação não ionizante pelas ERBs?  De que maneira? Em que momento 

(instalação/funcionamento)? ----------- 

 

4.5     Tal sistema de gerenciamento prevê medições rotineiras da potência emitida pelas 

ERBs instaladas no município de São Paulo (inclusive em horários de pico)? -------- 

 

4.6    Com relação à emissão das radiações não ionizantes, leva-se em consideração o 

compartilhamento (por várias operadoras) de uma mesma infra-estrutura de ERBs ? De que 

maneira? --------- 

 

4.7   A instituição representada possui capacidade técnica (pessoal habilitado, equipamentos, 

etc.) para prover o gerenciamento das ERBs no município sob sua jurisdição? -------------- 

 

4.8    Em sua opinião como seria o sistema de gerenciamento ideal?  

AQUELE QUE CONTEMPLASSE MAIS PRECISAMENTE AS COMPETÊNCIAS 

LEGAIS E CAPACIDADE TÉCNICA DAS DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO: 

FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.  

 

4.9  Dos modelos de gerenciamento instalados em outras cidades do mundo, há algum que 

conheça e julgue como referência? 

 

4.10   que poderia ser feito para que o município de São Paulo tivesse o sistema de 

gerenciamento ideal? 

 

5. Questões sobre a política de comunicação de risco  

 

5.1     A instituição representada tem alguma política de comunicação para usuários em geral, 

relacionada aos efeitos da radiação não ionizante emitida pelas ERBs? 

 EM TERMOS.  

 

5.2      Em caso afirmativo, especifique. 

ORIENTAÇÃO DOS CIDADÃOS DE ACORDO COM DEMANDA DIRETA. 

PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO CVS 42/2004, ELABORADO POR GRUPO DE 

TRABALHO INTERINSTITUCIONAL, PARA SUBSÍDIO À REGULAMENTAÇÃO E 

APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO. O COMUNICADO CONTÉM DETIDA 

ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE DOS EFEITOS DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

DE RADIOFREQUÊNCIA SOBRE A SAÚDE HUMANA, TORNANDO-SE, PORTANTO, 

REFERÊNCIA PARA ORGÃOS PÚBLICOS E A SOCIEDADE EM GERAL.  
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5.3 Em caso negativo, o que poderia ser feito em termos de programa de comunicação? 

ATUALIZAÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE TEXTOS 

ADAPTADOS ÀS NECESSIDADES E REPERTÓRIO DOS CIDADÃOS EM GERAL.  
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APÊNDICE C – Entrevista: Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

 

 

1. Identificação da instituição e representante: 

 

Nome do entrevistado: Nilton Jaime de Souza 

Nome da instituição/empresa que representa: Prefeitura do Município de São Paulo - 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

Cargo: Coordenador do Grupo Técnico de Controle das Radiações Eletromagnéticas Não 

Ionizantes - GTRAD 

Principais funções desempenhadas no cargo: Licenciamento de linhas de transmissão e 

subestações de energia elétrica e controle das emissões eletromagnéticas emitidas por estas 

fontes e pelas estações rádio base do serviço de telefonia celular.  

 ______________________________________________________________________ 

 

Grau de atuação junto às ERBs no município de São Paulo: 

Elevado (  )    Razoável (  ) Baixo ( x ) 

 

Grau de responsabilidade quanto ao gerenciamento das ERBs no município de São Paulo: 

Elevado (  )    Razoável (  ) Baixo (x ) 

 

 

2. Questões sobre o acervo de leis que disciplina a instalação e funcionamento das ERBs 

na cidade de São Paulo 

 

2.1    Conhece a legislação municipal e estadual que disciplina a instalação e funcionamento 

das ERBs no município de São Paulo?  

R: Lei Municipal 13.756/2004, Decreto Municipal 44.944/2004 e Lei Estadual 10.995/2001. 

 

2.2  Conhece a legislação específica que atribui competência legal sobre o 

gerenciamento/fiscalização das ERBs no município de São Paulo?  

R: Lei Municipal 13.756/2004 e Decreto Municipal 44.944/2004 

 

2.3     Em sua opinião, o acervo de leis sobre as ERBs (para o município de São Paulo) está 

completo? Ou deveria sofrer alguma alteração? Qual?  

R: A legislação municipal existe e é aplicada. Não obstante, entendemos que seria importante 

revisar alguns pontos, tais como: os limites de emissão de radiação permitidos, os limites e a 

abrangência de competência de cada secretaria envolvida. Entendemos, ainda, que a 

legislação deveria dar à SVMA, a competência para decidir quanto a viabilidade das 

instalações de ERBs nos locais pretendidos, visto que, a radiação é o principal problema 

destas instalações, e, claramente, um problema ambiental. Hoje esta competência é da 

SEHAB.  

 

 

3.  Questões sobre o banco de dados sobre as ERBs na cidade de São Paulo   

 

3.1    A instituição representada possui banco de dados sobre as ERBs instaladas em seu 

município?   

R: Sim 
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3.2   Como é constituído esse banco de dados?   

R: número de ERBs, endereço das ERBs, potência operante, concessionária responsável, tipo 

de estrutura de suporte, altura da antena, freqüência de operação, tipo de tecnologia de 

transmissão utilizada, entre outras informações menos relevantes. 

 

3.3    De que forma é feita a coleta de dados e atualização desse banco de dados? 

R: As informações foram obtidas de diversas fontes (ANATEL, CPI "das antenas", algumas 

Subprefeituras, denúncias, relações encaminhadas pelas operadoras) e, posteriormente, os 

dados foram cruzados.  

Anualmente, recebemos a relação de ERBs e os laudos radiométricos das operadoras. 

Denúncias de ERBs clandestinas são adicionadas ao banco de dados e fiscalizadas.  

 

3.4   Em sua opinião, o banco de dados pode ser considerado completo e atualizado?  Ele é 

confiável?  Em caso negativo, o que poderia ser feito? 

R:  O banco de dados não é completo e sua atualização periódica não permite representar o 

efetivo número de ERBs instaladas em um momento específico. O aumento do número de 

ERBs acontece diariamente e a informação não chega na mesma velocidade.  Assim, não é 

possível assegurar que o número de ERBs cadastradas represente a totalidade das ERBs 

instaladas. Este é um panorama, que acreditamos, não possa ser mudado com as condições e 

tecnologias atuais.  

No entanto, esta situação poderia ser minimizada com uma maior integração entre as várias 

secretarias envolvidas no tema e com uma maior participação da população, desde que, de 

uma forma organizada e colaborativa. 

De outra parte, há carência de: a) técnicos especializados b)cursos específicos para 

capacitação do pessoal existente c) equipamentos e ferramentas computacionais adequados d) 

condições materiais e) local adequado de trabalho.  

Uma maior destinação de recursos humanos, físicos e financeiros poderia suprir as 

deficiências atuais.  

 

4. Questões sobre o gerenciamento das ERBs na cidade de São Paulo  

 

4.1     Há alguma proposta de sistema de gerenciamento das ERBs para o município de São 

Paulo elaborada pela instituição representada? 

R: Foi elaborada e publicada a Resolução nº 135/CADES/2010, que incluiu boa parte das 

aspirações do GT-RAD, da SVMA e da sociedade civil. 

4.2.     Em que se resume tal proposta de gerenciamento? 

R: Basicamente, reduz os níveis de emissão de radiação e institui a obrigatoriedade da estação 

pretendida ser previamente analisada pela SVMA, quanto a sua localização e viabilidade 

ambiental. 

4.3      Tal sistema de gerenciamento é efetivamente utilizado?  De que forma? Com que 

freqüência?  

R: Com a legislação atual, os limites são menos restritivos e a SVMA não é ouvida quando da 

instalação das ERBs. 

4.4     Tal sistema de gerenciamento considera o controle e monitoramento da emissão da 

radiação não ionizante pelas ERBs?  De que maneira? Em que momento 

(instalação/funcionamento)?  

R: Atualmente o controle é realizado apenas após a instalação, em cumprimento a legislação 

vigente. 
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4.5     Tal sistema de gerenciamento prevê medições rotineiras da potência emitida pelas 

ERBs instaladas no município de São Paulo (inclusive em horários de pico)? 

R: A SVMA não detém o conhecimento de quais seriam os horários de pico das ERBs, o 

controle é realizado através de medições em vários horários do dia e geralmente estão muito 

próximos dos informados pelas operadoras nos laudos apresentados. 

 

4.6    Com relação à emissão das radiações não ionizantes, leva-se em consideração o 

compartilhamento (por várias operadoras) de uma mesma infra-estrutura de ERBs ? De que 

maneira? 

R: As operadoras informam em seus laudos a ocorrência de compartilhamento, e quando não, 

obtemos esta informação através do cruzamento de dados das várias operadoras. 

 

4.7   A instituição representada possui capacidade técnica (pessoal habilitado, equipamentos, 

etc.) para prover o gerenciamento das ERBs no município sob sua jurisdição? 

R: A SVMA tem procurado capacitar seu corpo técnico da melhor forma possível, a despeito 

de todas as dificuldades encontradas, tais como, falta de oferta de cursos específicos, 

dificuldades de orçamento e falta de técnicos com formação específica. Atualmente, o 

GTRAD conta com apenas 01 engenheiro de telecomunicações, 02 físicos, 01 engenheiro 

eletricista e um funcionário administrativo. Além disto, compete ao GTRAD analisar e emitir 

pareceres nos processos de licenciamento de linhas de transmissão e subestações de energia 

elétrica. 

 

 

4.8    Em sua opinião como seria o sistema de gerenciamento ideal? 

R: Entendemos que o município deveria ter um banco de dados único, que pudesse ser 

alimentado pelas 03 Secretarias mais diretamente envolvidas (Subprefeituras, SVMA e 

SEHAB). A aprovação da instalação das ERBs deveria passar pela análise e emissão de 

pareceres por parte da SVMA e SEHAB, sendo, posteriormente, competência das 

Subprefeituras controlar a instalação física das ERBs e sua regularização perante o órgão 

público municipal. Para que o sistema pudesse funcionar, deveria, ainda, haver uma total 

integração entre os 03 órgãos envolvidos.  

A publicidade das informações e a participação da sociedade poderiam contribuir com o 

aperfeiçoamento do sistema e o controle das instalações de ERBs e suas emissões. 

 

4.9  Dos modelos de gerenciamento instalados em outras cidades do mundo, há algum que 

conheça e julgue como referência? 

R: Sabemos que a cidade de Bolonha mantém em seu “site” a indicação georreferenciada das 

instalações de ERBs e a cidade de Americana possui equipamentos em alguns pontos que 

indicam a emissão de radiação nestes locais. Não entanto, a SVMA não tem elementos para 

avaliar a eficácia gerada por estas medidas. 

 

4.10  O que poderia ser feito para que o município de São Paulo tivesse o sistema de 

gerenciamento ideal? 

R: Um sistema de gerenciamento passa pelo conhecimento do problema, demanda da 

sociedade, vontade política e integração dos órgãos envolvidos, recursos aplicados na questão. 

Resolvidas estas “pequenas” pendências teríamos um sistema de gerenciamento eficaz. 

A lei vigente estabeleceu, em seu artigo 33º, que a mesma deveria ser revista no prazo 

máximo de 5 (cinco) anos, portanto, em 2009. Verificou-se que a legislação atual apresenta 

imperfeições que não permite alcançar seus objetivos, que é o de controlar as instalações de 

ERBs em todos os seus aspectos. Em função das razões expostas foi elaborada a Resolução nº 
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135/CADES/2010 com a participação de várias secretarias e da sociedade civil. Este 

documento tem o intuito de ser a base ou o texto final de uma nova lei, no entanto, o trâmite 

deste processo vem se arrastando desde 16/12/2010 quando a SVMA o encaminhou à 

Secretaria do Governo Municipal, sendo que hoje o assunto está sendo tratado através do PA 

2009-0.158.873-0, em SEHAB desde 23/09/2011. 

 

5. Questões sobre a política de comunicação de risco  

 

5.4     A instituição representada tem alguma política de comunicação para usuários em geral, 

relacionada aos efeitos da radiação não ionizante emitida pelas ERBs? 

R: Embora a SVMA através do coordenador do GTRAD, tivesse apresentado algumas 

propostas na “Comissão Especial para Controle das Estações de Telecomunicações”, 

ficou decidido e foi inserido nas Recomendações da Comissão, item do “Relatório 

Final” desta Comissão, que deveria ser desenvolvido um Sistema de Banco de Dados que 

integrasse as informações relativas as estações de telecomunicações fixas e móveis 

transmissoras, repetidoras ou reforçadoras de sinais de radiofreqüência utilizados nos 

serviços de telefonia móvel, existentes nas Secretaria Municipal do Verde e Meio 

Ambiente (SVMA), da Habitação (SEHAB), da Coordenação de subprefeituras (SMSP) , 

do Desenvolvimento Urbano(SMDU) e da Cultura (SMC), sem, entretanto, mencionar a 

obrigatoriedade de sua divulgação. 

Não obstante, caberia à Secretaria Municipal da Saúde divulgar as informações mais 

relevantes à população, que entendeu-se ser os resultados encontrados nos estudos de 

avaliação de riscos promovidos por ela, em ambientes próximos das estações de 

telecomunicações. Desta forma, elaborou-se o texto abaixo, inserido na minuta de PL 

proposta, parte integrante da Resolução 135/CADES/2010. 

 

“Art. 52º - A Secretaria Municipal da Saúde nas situações que envolvam 

ações da área de Vigilância em Saúde Ambiental e avaliadas como uma 

necessidade de Saúde Pública, coordenará estudos epidemiológicos 

voltados à saúde de populações potencialmente expostas às radiações 

provenientes das estações de telecomunicações, fixas ou móveis, e 

orientados por parâmetros de exposição vigentes. 

Parágrafo único: A SMS deverá implementar ações para divulgação dos 

resultados encontrados. 

Art. 53º - A SVMA deverá fornecer à SMS os dados que dispõe e que sejam 

necessários à execução dos estudos de que trata o artigo anterior, caso 

não estejam disponíveis no banco de dados único, previsto por esta lei.” 

 

5.5      Em caso afirmativo, especifique. 

R: informado no item 5.1 

 

5.6 Em caso negativo, o que poderia ser feito em termos de programa de comunicação ? 

6 R: informado no item 5.1 
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APÊNDICE D –Entrevista: ANATEL 

 

 

1. Identificação da instituição e representante: 

 

Nome do entrevistado/Gerência:  

 

Gerência de Autorização e Acompanhamento – PVCPA/PVCP/SPV/Anatel  

Gerência Geral de Comunicações Pessoais Terrestres – PVCP  

Superintendência de Serviços Privados – SPV  

Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel    

 

Nome da instituição/empresa que representa:  

Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 

 

Cargo/Gerência:  

Gerência de Autorização e Acompanhamento 

 

 

Principais funções desempenhadas no cargo: 

A Gerência de Autorização e Acompanhamento da Superintendência de Serviços Privados da 

Anatel possui atribuições, tais como: 

 

I - submeter à aprovação autorização para exploração dos serviços; 

 

II - submeter à aprovação outorga de autorização de uso de radiofrequência associada 

à exploração de serviços autorizados;  

 

III - submeter à aprovação prorrogação de prazo de outorga de autorização para o uso 

de radiofrequência; 

 

IV - submeter à aprovação emissão ou cancelamento de licença para funcionamento de 

estação;  

 

V - submeter à aprovação realização de inspeções e auditorias; 

 

VI - submeter à aprovação Chamamento Público para autorização de prestação de 

serviço de telecomunicações e outorga de autorização de uso de radiofrequência associada; 

 

VII - submeter à aprovação os pedidos de inclusão, exclusão e de alterações de 

características técnicas, de estações dos serviços; 

VIII - submeter à aprovação pedidos de extinção de outorga para prestação dos 

serviços, bem como da frequência associada; 

 

IX - submeter à aprovação homologação de planos e projetos de execução dos 

serviços; 

 

X - submeter à aprovação propostas de edital de licitação para exploração dos serviços 

e para o uso de radiofrequência, bem como de revogação ou anulação de licitações; 
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XI - submeter à aprovação estudos de reajustes de preços dos serviços; 

 

XII - submeter à aprovação homologação dos preços da prestação dos serviços; 

 

XIII - propor a instauração de PADO e aplicação de eventual sanção; 

 

XIV - propor a realização de coleta de indicadores de prestação de serviços e de 

desempenho operacional dos serviços autorizados; 

 

XIV - propor procedimentos para consignação de frequências; 

 

XV - encaminhar, para publicação no Diário Oficial da União – D.O.U., matéria cuja 

eficácia depende de publicação; 

 

XVI - propor a notificação de infratores; 

 

XVII - submeter à aprovação a adoção de medidas que promovam a competição e a 

diversidade dos serviços de telecomunicações; 

 

XVIII - realizar outras competências que lhe forem atribuídas. 

 

Grau de atuação junto às ERBs no município de São Paulo: 

Elevado ()    Razoável (  ) Baixo (  ) 

 

Grau de responsabilidade quanto ao gerenciamento das ERBs no município de São Paulo: 

Elevado ()    Razoável (  ) Baixo (  ) 

 

Resposta:  

Apesar da Anatel possuir todos os dados das ERB’s licenciadas no município de São Paulo e 

também realizar constantes atividades de acompanhamento da prestação do SMP (verificando 

interrupções, interferências, reclamações, etc) entendemos que a atuação e responsabilidade 

da Anatel em relação ao gerenciamento das ERB’s seria “Baixo”, pois o conceito de 

gerenciamento consiste em “Ato de administrar”. A administração e o funcionamento das 

ERBs são de responsabilidades das prestadoras do SMP e não do órgão regulador.  

 

2. Questões sobre o acervo de leis que disciplina a instalação e funcionamento das ERBs 

na cidade de São Paulo 

 

2.1    Conhece a legislação municipal e estadual que disciplina a instalação e funcionamento 

das ERBs no município de São Paulo?  

 

Resposta:  

Tendo em vista que a Anatel é uma autarquia federal, conhecemos a legislação federal que 

trata do assunto. Atualmente muitos municípios têm legislado sobre o tema em questão. 

Destacamos que a responsabilidade da Anatel consiste em licenciar o conjunto dos 

equipamentos ou aparelhos componentes da estação de telecomunicações, desde que estejam 

em conformidade com o estabelecido na Lei Geral de Telecomunicações – LGT n.º 9.472, de 

16 de Julho de 1997, e nos Regulamentos específicos dos serviços. 
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Os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 

e da ocupação do solo urbano. Cabe aos municípios, também, proteger o patrimônio histórico-

cultural local.    

 

Há ainda o Estatuto da Cidade, que tem como objetivo estabelecer normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  

 

 

2.2  Conhece a legislação específica que atribui competência legal sobre o 

gerenciamento/fiscalização das ERBs no município de São Paulo? 

 

Resposta: 

 Conhecemos a legislação federal (Lei n.º 9.472/1997 – Lei Geral de Telecomunicações e a 

Lei n.º 11.934/2009) que tratam do assunto. 

 

2.3     Em sua opinião, o acervo de leis sobre as ERBs (para o município de São Paulo) está 

completo? Ou deveria sofrer alguma alteração? Qual? 

 

Resposta:  

Não conhecemos as leis especificas do município de São Paulo. Porém acho adequado que as 

leis municipais tratem do assunto de competência dos municípios. Cabendo ao poder federal 

legislar sobre a instalação e a operação de estações do serviço de telecomunicações, pois o 

assunto, além de ser disciplinada por regulamentos específicos, é regida pela Lei 9.472, de 16 

de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações (LGT). 

 

3.  Questões sobre o banco de dados sobre as ERBs na cidade de São Paulo   

 

3.1    A instituição representada possui banco de dados sobre as ERBs instaladas em seu 

município?   

 

Resposta:  

A Agência possui o Banco de Dados Técnico-Administrativo – BDTA da Anatel, que consiste 

no conjunto de sistemas responsáveis pelo armazenamento das informações referentes às 

ERB’s do Serviço Móvel Pessoal – SMP.  No sitio da Anatel é possível realizar várias 

consultas sobre os dados das Estações Rádio Base – ERBs licenciadas do Serviço Móvel 

Pessoal – SMP e dos outros serviços de telecomunicações. 

www.anatel.gov.br 

Inicial » Informações Técnicas » Telefonia Móvel » Estações Radiobase   

 

3.2   Como é constituído esse banco de dados?  (número de ERBs, potência operante, 

concessionária responsável, etc...) 

 

Resposta:  

Nosso Banco de Dados possui as informações de todas as ERBs licenciadas do Serviço Móvel 

Pessoal – SMP e dos seus respectivos dados (endereço, coordenadas Geográficas, Potência, 

Radiofrequência, tecnologia, etc). 

http://www.anatel.gov.br/
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do?acao=inicioConteudo
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do?acao=inicioConteudo&site=1&visao=5
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?codItemCanal=1086&nomeVisao=Informações%20Técnicas&nomeCanal=Telefonia%20Móvel&nomeItemCanal=Estações%20Radiobase
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3.3    De que forma é feita a coleta de dados e atualização desse banco de dados? 

 

Resposta:  

O cadastro das estações, com o objetivo de licenciá-las, ocorre, para a maioria dos serviços 

autorizados pela Anatel, por meio do autocadastramento, que possibilita às prestadoras 

efetuar, diretamente no Banco de Dados Técnico-Administrativo – BDTA da Anatel, o 

cadastramento remoto (via internet) das suas estações. Após o autocadastramento, as ERBs 

são licenciadas pela Anatel. Além disso, as atividades de acompanhamento de fiscalização da 

Agência também podem fornecer os dados necessários. 

 

3.4   Em sua opinião, o banco de dados pode ser considerado completo e atualizado?  Ele é 

confiável?  Em caso negativo, o que poderia ser feito? 

 

Resposta:  

Entendemos que o Banco de Dados é atualizado. Além disso, o Banco de Dados é confiável, 

pois representa a totalidade de estações licenciadas no Brasil. Tais informações são utilizadas 

na elaboração de estudos de mercado do SMP, cobertura de radiofrequência, tipo de 

tecnologia utilizada, controle do espectro radioelétrico, taxas referentes ao licenciamento, 

emissão de radiação não ionizantes, etc.  

 

4. Questões sobre o gerenciamento das ERBs na cidade de São Paulo  

 

4.1     Há alguma proposta de sistema de gerenciamento das ERBs para o município de São 

Paulo elaborada pela instituição representada? 

 

Resposta:  

Não há por parte da Anatel uma proposta de gerenciamento, pois o gerenciamento 

(administração e funcionamento) das ERBs é de responsabilidades das prestadoras do SMP e 

não do órgão regulador. O funcionamento das ERBs deve atender os dispositivos 

regulamentares vigentes. 

O Banco de Dados Técnicos e Administrativo – BDTA da Anatel possui várias informações 

referentes às ERBs das prestadoras do SMP. O acesso às informações auxilia a Agência nas 

atividades de regulamentação, acompanhamento e outorga. Tais informações são essências 

para elaboração de estudos de mercado do SMP, cobertura de radiofrequência, tipo de 

tecnologia utilizada, controle do espectro radioelétrico, indicadores de qualidade, taxas 

referentes ao licenciamento, emissão de radiação não ionizante, etc.  

 

4.2.     Em que se resume tal proposta de gerenciamento? 

 

Resposta.  

Tendo em vista que não há por parte da Anatel uma proposta de gerenciamento, não temos 

contribuição. 

Porém destacamos que as informações contidas em nosso banco de dados são oriundas da 

coleta dos dados fornecidos pelas prestadoras e nas informações coletadas no 

acompanhamento diário da prestação do SMP. 

 

4.3      Tal sistema de gerenciamento é efetivamente utilizado?  De que forma? Com que 

freqüência?  
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Resposta:  

As informações referentes às ERBs são utilizadas diariamente nas atividades de 

regulamentação, acompanhamento e outorga da Agência. 

 

4.4     Tal sistema de gerenciamento considera o controle e monitoramento da emissão da 

radiação não ionizante pelas ERBs?  De que maneira? Em que momento 

(instalação/funcionamento)?  

 

Resposta:  

As informações referentes à emissão da radiação não ionizantes são levantadas pela Agência e 

armazenadas e apresentadas por meio do Sistema de Controle do Espectro Radioelétrico – 

CONE. As medições realizadas são obtidas por meio de sistemas presenciais e remotos 

coletadas com auxílio de equipamentos específicos de monitoração. Tais medidas podem ser 

acessadas pela sociedade por meio do sistema  - Mapa Exposição Humana a Campos 

Eletromagnéticos – SigWebMapRNI, disponível no sitio da Anatel. 

 

4.5     Tal sistema de gerenciamento prevê medições rotineiras da potência emitida pelas 

ERBs instaladas no município de São Paulo (inclusive em horários de pico)? 

 

Resposta: 

As medidas são realizadas tanto sob demanda (denúncias) quanto de forma planejada, 

devendo periodicamente (5 anos) visitar todos os transmissores. 

 

4.6    Com relação à emissão das radiações não ionizantes, leva-se em consideração o 

compartilhamento (por várias operadoras) de uma mesma infra-estrutura de ERBs ? De que 

maneira? 

 

Resposta: 

As medidas levam em consideração a contribuição de todas as fontes de emissão de radiação 

não ionizante na faixa de operação dos instrumentos. 

 

O Regulamento sobre Limitação da Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos e 

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

Resolução n.º 303/2002, estabelece os limites da Limitação da Exposição Humana a Campos 

Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos.  Este regulamento tem por objetivo estabelecer 

limites para a exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na faixa 

de radiofreqüências entre 9 kHz e 300 GHz, 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 de estações de 

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

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na referida faixa de radiofrequências. Tal 

regulamento define o conceito de local de Multi-usuários. 

“Art. 55. Nos locais em que estejam instaladas ou que venham a ser instaladas mais de uma 

estação transmissora de radiocomunicação operando em radiofreqüências distintas - locais 

multi-usuários – cada um dos usuários é responsável pela comprovação de que sua estação 

atende ao estabelecido neste regulamento. Entretanto, todos os usuários devem colaborar na 

avaliação do local como um todo. A responsabilidade de cada um dos usuários, no caso de 

não atendimento, será proporcional à sua contribuição na composição dos campos nos locais 

em que os limites foram excedidos.” 

 

http://sistemas.anatel.gov.br/sigwebmaprni/index.zul
http://sistemas.anatel.gov.br/sigwebmaprni/index.zul
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4.7   A instituição representada possui capacidade técnica (pessoal habilitado, equipamentos, 

etc.) para prover o gerenciamento das ERBs no município sob sua jurisdição? 

 

Resposta:  

Conforme já explicado, o gerenciamento das ERBs é de competência das prestadoras. 

Porém destaco que a maioria dos servidores que compõem atualmente a Agência foram 

aprovados em Concurso Público e possuem formação especifica nas atividades da instituição 

(Engenharia, Direito, Economia, Contabilidade, Administração). Vários desses possuem, 

ainda, pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado). Além disso, há o plano de 

capacitação realizado anualmente com o objetivo de aprimorar a formação dos servidores 

envolvidos nas atividades da Agência.  

 

4.8    Em sua opinião como seria o sistema de gerenciamento ideal? 

 

Reposta:  

Tendo em vista o exposto no item 2 não temos contribuição no sentido de informar qual o 

sistema de gerenciamento ideal. Destacamos que a administração e funcionamento das ERBs 

é de responsabilidades das prestadoras do SMP e não do órgão regulador.  

 

 

4.9  Dos modelos de gerenciamento instalados em outras cidades do mundo, há algum que 

conheça e julgue como referência? 

 

Resposta:  

Tendo em vista as competências e particularidades dos órgãos reguladores de cada país, não 

temos contribuição no sentido de informar qual o sistema de gerenciamento ideal. 

 

4.10  O que poderia ser feito para que o município de São Paulo tivesse o sistema de 

gerenciamento ideal? 

 

Resposta:  

Tendo em vista as competências municipais, não temos contribuição no sentido de informar 

qual o sistema de gerenciamento ideal para o município de São Paulo.  

 

5. Questões sobre a política de comunicação de risco  

 

6.1     A instituição representada tem alguma política de comunicação para usuários em geral, 

relacionada aos efeitos da radiação não ionizante emitida pelas ERBs? 

 

Resposta: Sim 

 

6.2      Em caso afirmativo, especifique. 

 

Reposta:  

O Regulamento sobre Limitação da Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos e 

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

Resolução n.º 303/2002, estabelece os limites da Limitação da Exposição Humana a Campos 

Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos.  Este regulamento tem por objetivo estabelecer 

limites para a exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na faixa 
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de radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz, 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 de estações de 

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

magnéticos e eletromagnéticos na referida faixa de radiofrequências. 

 

Tal regulamento tem como base as diretrizes da Comissão Internacional para Proteção contra 

Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP). 

 

Além disso, é possível, no sítio da Anatel, encontrar várias informações sobre o assunto. 

 

http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do 

 

5.3     Em caso negativo, o que poderia ser feito em termos de programa de comunicação ? 
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Resolução n.º 135 /CADES/2010, de 24 de novembro de 2010 
 

Dispõe sobre a aprovação do Relatório Final elaborado pela 
Comissão Especial – Ações para Controle Ambiental das 
Radiações Eletromagnéticas pelo Município de São Paulo. 
 

 
O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, usando das 

atribuições e competências que lhe são conferidas por Lei, 

 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Aprovar o Relatório Final elaborado pela Comissão Especial – Ações para 

Controle Ambiental das Radiações Eletromagnéticas pelo Município de São Paulo, na 128ª 

Reunião Plenária Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2010.  

Art. 2º - O Relatório Final deverá ser acompanhado da ata da referida reunião. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

São Paulo, 24 de novembro de 2010. 
 

Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho 
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável – CADES 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

Conselheiros que aprovaram o Relatório Final: 

ANGELO IERVOLINO LUIZ ANTONIO REALI FRAGOSO 
ANTONIO ABEL ROCHA DA SILVA MANUEL MESSIAS FERNANDO DA COSTA 

BENEDITA T. ROSA DE OLIVEIRA MARCELO PEDROSO DOS SANTOS 

CARLOS ROBERTO FORTNER MARCOS MOLITERNO 
CLAUDIO DE CAMPOS MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA R. ESPOSITO 

CRISTINA ANTUNES REGINA LUISA FERNANDES DE BARROS 
EDUARDO DELLA MANNA RODRIGO BORDALO RODRIGUES 

GIOVANNI PALERMO ROS MARI ZENHA 

HAROLDO DE BARROS FERREIRA PINTO ROSE MARIE INOJOSA 
JOSÉ CARLOS ANDERSEN ROSÉLIA MIKIE IKEDA 

JOSÉ EDUARDO STOROPOLI SOURAK ARANHA BORRALHO 
JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA COSTA SUELI RODRIGUES 

 

Conselheiros que se abstiveram de votar: ANDRÉ LUIS GONÇALVES PINA / PEDRO LUIZ 

FERREIRA DA FONSECA / PEDRO LUIZ DE CASTRO ALGODOAL 

Coordenadora Geral: HELENA MARIA DE CAMPOS MAGOZO 
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CCOOMMIISSSS ÃÃOO  EE SSPPEECCII AALL   ––   AAÇÇÕÕEESS  PP AARR AA  CCOONNTTRROOLLEE  AAMM BBIIEENNTTAALL   DD AASS  

RR AADDII AAÇÇÕÕ EESS  EELLEETTRROOMM AAGGNNÉÉTTIICC AASS  PPEELLOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  SSÃÃOO   PP AAUULLOO   

  

RREELL AATTÓÓRRIIOO  FF IINN AALL   
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com a expansão dos serviços de telefonia móvel e, consequentemente, com o aumento do número de 

antenas de telefonia celular, os municípios começaram a criar novas regras para a instalação desse tipo de 

equipamento. 

 Além do inequívoco impacto visual negativo sobre a paisagem, patrimônio ambiental e cultural, outro 

fator que motivou o regramento municipal da instalação das antenas de celular foi a precaução contra possíveis e 

eventuais impactos negativos ao ambiente e à saúde humana, gerados pela emissão de radiação não ionizante 

proveniente das Estações de Rádio Base – ERB, utilizadas pelos serviços de telecomunicações.  

 Em 16 de janeiro de 2004 o Município de São Paulo publicou a Lei 13.756, que posteriormente foi 

regulamentada pelo Decreto 44.944/04, e que dispõe sobre a instalação e o funcionamento de postes, torres, 

antenas, contêineres e demais equipamentos que compõem as Estações Rádio Base. Esta lei estabeleceu, em 

seu artigo 33º, que a mesma deveria ser revista no prazo máximo de 5 (cinco) anos, portanto, em 2009. 

 Passado esse tempo, foi possível verificar que a legislação apresenta uma série de imperfeições de 

caráter técnico e administrativo que não permite alcançar seus objetivos, quais sejam controlar a instalação de 

estações fixas de telefonia móvel no Município de São Paulo, a fim de garantir o atendimento das exigências 

edilícias, urbanísticas, ambientais, de saúde e outras que sejam pertinentes. 

Assim, os conselheiros do CADES, atentos e sensíveis aos problemas que afetam a cidade de São 

Paulo, motivados pela exposição intitulada “Ações para Controle Ambiental das Radiações Eletromagnética pelo 

Município de São Paulo” realizada na 108ª Reunião Plenária Ordinária, em 13 de novembro de 2008, e, em 

cumprimento à legislação vigente, deliberaram pela constituição desta comissão com o propósito de analisar a Lei 

13.756/2004, debater assuntos pertinentes e elaborar minuta de Projeto de Lei mais adequado ao atual estágio de 

conhecimentos, e que pudesse vir a substituí-la. 

Embora esta comissão tenha sido alertada acerca dos impactos ambientais e a saúde humana, provenientes 

da instalação das estações de rádio e televisão, considerados muito mais relevantes dos que os apresentados pelas 

estações fixas utilizadas pelo sistema de telefonia móvel, optou-se por abarcar, neste trabalho, somente as matizes 

mailto:maryd@prefeitura.sp.gov.br
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deste último sistema. Não obstante, foi firmado compromisso de continuidade dos trabalhos da comissão sob uma 

perspectiva mais abrangente.  

 

 

JUSTIFICATIVAS DA COMISSÃO 

 

 Inicialmente, pudemos verificar que a Lei 13.756/2004, embora indique, em seu caput, que dispõe sobre 

a instalação de ERB, estabelece condições, em seu capítulo IX, à instalação de centrais telefônicas, o que foge 

ao escopo daquela lei. 

 A lei procurou definir, para seus efeitos, o que seria ERB. No entanto, criou, tanto na sociedade quanto 

nas secretarias municipais envolvidas, a dúvida, se pretendeu disciplinar apenas as estações de telefonia celular, 

ou se seria mais abrangente, sujeitando as emissoras de rádio e televisão, bem como, as estações de 

transmissão de dados em sistemas de microondas, que, embora operem na faixa de radiofreqüência, variando de 

1 m (0,3 GHz de frequência) até 1 mm (300 GHz de frequência) - intervalo equivalente às faixas UHF, SHF e EHF 

e possuem características de emissão de sinal (ponto a ponto) completamente distintas das estações de telefonia 

celular, radio e televisão. 

 As estações foram enquadradas na categoria de uso especial E4, no entanto, este enquadramento se 

confronta com o estipulado na Lei 13.885/2004, que estabelece normas complementares ao Plano Diretor 

Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina 

e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo e, além disso, estabelece os usos não 

residenciais especiais ou incômodos - nR3, onde se incluem as estações de telefonia celular. 

 Verificou-se que não foram contemplados locais de extrema importância, quer seja, urbanística, cultural 

(museus, bens tombados), ambiental, como as Áreas de Preservação Permanente, ou mesmo de segurança, tal 

como as áreas que apresentam atmosferas potencialmente explosivas, destacando os locais de produção e 

armazenamento de combustíveis para automóveis, embarcações, aviões e outros veículos; gás liquefeito de 

petróleo; produtos químicos inflamáveis; locais que apresentam alta concentração de oxigênio e solventes no ar; 

locais com grande acúmulo de partículas como poeira, grãos, farinhas e limalha em pó. 

 Os níveis de emissão de radiação eletromagnética permitidos são questionáveis. A atual legislação 

utiliza as recomendações do “International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP”, que são 

níveis considerados seguros para até 6 minutos de exposição e não protegem contra exposições de longa 

duração à que estão sujeitas as pessoas que porventura morem ou exerçam atividades ao lado destas estações. 

 O intrincado processo de licenciamento, aliado aos prazos que a administração deve observar após o 

protocolo de requerimento da licença, torna-se um convite à instalação das estações sem a necessária análise e 

anuência do órgão responsável.  

 O capítulo que trata da fiscalização da instalação confunde-se com o da “fiscalização do funcionamento”, 

que na verdade refere-se a fiscalização dos níveis de energias eletromagnéticas emitidas pelas estações. 

mailto:maryd@prefeitura.sp.gov.br


 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES 
 

 

 

 

 

 
 

Rua do Paraíso, 387 – 7º andar - São Paulo – SP – CEP 04103-000 –  
Tel: 3396-3309 / 3315 - tel/fax: 3396-3316 - e-mail: maryd@prefeitura.sp.gov.br 

 

SVMA – Papel Reciclado é consumo sustentável – Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e  
Eco-economia – Código 512900040040009 

4 

 Dado que a matéria é do mais relevante interesse de toda sociedade paulistana e brasileira e de utilidade 

pública, esta comissão continuará seus trabalhos e estará atenta à evolução dos conceitos, visando aprimorar ou 

elaborar novas propostas que regulamentem este tema.  

 Por fim, parabenizamos aos que se fizeram presentes e contribuíram para o avanço das discussões.  

 

 

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO 

 

 Foi deliberada na 108ª Reunião Plenária Ordinária, em 13 de novembro de 2008, a criação da “Comissão 

Especial para Controle das Estações de Telecomunicações”. 

 A primeira reunião aconteceu em 28 de abril de 2009, onde ficou estabelecida a composição da Comissão: 

 

Fernanda Falbo Bandeira de Melo    Presidente - SMA 

Nilton Jaime de Souza     Relator - SVMA 

Mary Dias Lobas de Castro    SVMA/ CADES  

Luciana Fernanda Bueno Alves de Moura   SMSP 

Haroldo de Barros Ferreira Pinto    SMS 

E. Emirene Nogueira     SME 

Gabriela Defilipi Audra     SEHAB   

Ester S. Kutner      SEHAB  

Asunción Blanco      Assoc. Viva Pacaembú por São Paulo 

Maria Cristina Espósito     OAB   

Márcia Vairolett      Movimento Defenda São Paulo 

Antonio Cunha do Nascimento Heitor   Associação MOVIBELO 

Marcos Moliterno      Instituto de Engenharia 

 

 Em dezembro de 2009, não obstante todo o empenho demonstrado pela comissão, não houve consenso 

na elaboração da minuta de projeto de lei, tendo sido, desta forma, apresentadas duas minutas ao CADES, 

acompanhadas de um Relatório Final. 

 Embora o Relatório Final tenha sido aprovado pelo CADES, verificou-se, posteriormente, a 

impraticabilidade de seguir, naquelas circunstâncias, com o processo necessário para a aprovação de uma nova 

lei municipal. 

 Sendo assim, o CADES optou por reativar a comissão, a fim de que fosse elaborada uma minuta que 

abarcasse todas as questões levantadas e fosse objeto de consenso desta mesma comissão.  
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 Esta nova comissão foi constituída por: 

Francisco José Calheiros Ribeiro Ferreira   Presidente - SNJ 

Nilton Jaime de Souza       Relator - SVMA 

Luciana Fernanda Bueno Alves de Moura   SMSP 

Haroldo de Barros Ferreira Pinto    SMS 

Gabriela Defilipi Audra     SEHAB   

Asunción Blanco      Assoc. Viva Pacaembú por São Paulo  

Márcia Vairolett      Movimento Defenda São Paulo 

Marcos Moliterno      Instituto de Engenharia 

Mary Lobas de Castro –      SVMA/ CADES  

 

 A seguir elencamos todos aqueles que colaboraram com os trabalhos desta Comissão: 

 

Milton Hatsumura     Secretaria Mun. das Subprefeituras 

Fabíola Leite Orlandelli    Secretaria Mun. das Subprefeituras 

Prof. Dr. Vitor Baranaukas    Profº da Universidade de Campinas 

Dr.Mario Leite     Pesquisador do IPT de São Paulo 

Sr. Everaldo Ferreira    ANATEL 

Iênidis Benfati      Representante da Ass. Viva Pacaembú por São Paulo 

 

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

 Em 2009, depois de definido, na primeira reunião, que os trabalhos da comissão seriam direcionados no 

sentido de elaborar uma minuta de projeto de lei que pudesse substituir a atual Lei 13.756/2004 e Decreto 

44.944/2004, tratando especificamente das estações de telecomunicações fixas utilizadas pelo sistema de 

telefonia móvel, foram propostas como estratégia: revisar a legislação atual; avaliar as diretrizes do ICNIRP; 

esclarecer a competência da ANATEL; introduzir a Análise dos Impactos Ambientais a ser elaborada pela SVMA 

como elemento imprescindível no processo de licenciamento das estações de telecomunicações; aplicar o 

Princípio da Precaução e inserir mecanismos de controle e regulação do consumidor na elaboração da minuta de 

projeto de lei. 

Foram convidados a palestrarem, professores e técnicos, que permitiram à comissão entender os 

aspectos físicos inerente aos sistemas de telefonia, os mecanismos de interação sobre a saúde pública, meio 

ambiente e no uso do solo urbano; como poderia ser realizado o fluxo do processo de emissão de licença e de 

controle; e quais seriam as competências de cada órgão envolvido no processo. 
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 Reunimos abaixo, comentários, idéias e preocupações principais, expressas e debatidas nas reuniões 

pelos integrantes da comissão e convidados: 

 Considera-se errôneo o enquadramento das estações como edificação, tendo em vista o avanço da 

tecnologia e a existência de pequenas estações instaladas em pequenos suportes, paredes, etc.; 

 Entende-se que os limites de radiação devam garantir a manutenção da saúde humana 

independentemente do tempo de exposição; 

 A SVMA deve se manifestar durante o processo licenciatório;  

 Deve-se proibir a instalação de estações em locais sensíveis ou potencializadores das emissões 

eletromagnéticas (ex: hospitais, escolas, asilos, metrô, túneis); 

 Deve-se dar preferência pela adoção do compartilhamento, sempre que for tecnicamente viável; 

 Deve haver um sistema de informações único que poderá ser abastecido por todos os órgãos 

envolvidos no controle; 

 Deve haver maior integração entre os órgãos envolvidos no controle; 

 Questionou-se como deveria ser estendido o regramento para locais públicos como Shopping e Metrô; 

 Legislação atual não exige distanciamento mínimo de ERB quando a estação está instalada em topo 

de prédio; 

 Decidiu-se pela unificação das bases de dados das secretarias envolvidas no projeto. Desta forma, 

solicitou-se à Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – 

PRODAM que elaborasse um projeto visando integrar as informações em um único banco de dados, 

descentralizando estas informações e tornando mais eficiente o gerenciamento das estações de 

telefonia celular. 

 Levantaram-se as dificuldades para implantação do monitoramento e fiscalização das radiações 

eletromagnéticas, devendo-se estabelecer critérios para fazê-la; 

 Destacou-se que para estabelecer relação de causa e efeito na saúde pública, deveria haver 

procedimento de levantamento epidemiológico, tornando-se elemento de análise comparativa para 

determinação do nexo causal; 

 Destacou-se que, enquanto não houver estudos mais consistentes e adaptados às características 

nacionais, deveríamos aplicar o princípio da precaução; 
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RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO 

1. Rever a legislação atual por meio de Comissão Intersecretarial liderada pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano - SMDU, subsidiada pela minuta do projeto de lei elaborado por esta Comissão 

Especial; 

2. Rever o enquadramento desta atividade na Lei de Uso e Ocupação do Solo (13.885/04) visto que nem 

sempre se trata de edificação; 

3. Rever a regulamentação de centrais telefônicas, contempladas na Lei 13.756/04, objeto desta discussão, 

de forma a inseri-la em legislação mais adequada, tendo em vista que a proposta de projeto de lei trata 

apenas de estações de telecomunicações fixas e móveis transmissoras, repetidoras ou reforçadoras de 

sinais de radiofreqüência utilizados nos serviços de telefonia móvel .  

4. Desenvolver um Sistema de Banco de Dados que integre as informações relativas as estações de 

telecomunicações fixas e móveis transmissoras, repetidoras ou reforçadoras de sinais de radiofreqüência 

utilizados nos serviços de telefonia móvel, existentes nas Secretaria Municipal do Verde e Meio 

Ambiente (SVMA), da Habitação (SEHAB), da Coordenação de subprefeituras (SMSP) , do 

Desenvolvimento Urbano(SMDU) e da Cultura (SMC). 

 

Francisco José C.R.Ferreira. SMA 
Presidente 

 Nilton Jaime de Souza SVMA/DECONT - 
Relator 

 
 

Asuncion Blanco 
Viva Pacaembu 

 Haroldo de Barros Ferreira Pinto 
SMS 

 
 

Márcia Vairoletti 
Movimento Defenda São Paulo 

 Gabriela Defilippi Audra 
SEHAB 

 
 
 

Luciana F. B. Alves de Moura - SMSP 
 Marcos Moliterno  

 Instituto de Engenharia 
 
 

Mary Lobas 
Secretaria Executiva CADES 
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MINUTA DA PROPOSTA DE PROJETO DE LEI 

 A presente proposta de minuta foi estruturada a partir de contribuições sistematizadas que resultou no 

seguinte documento discutido pelo grupo: 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  

 O crescente aumento de instalações de estações de telecomunicações no Município de São Paulo, 

decorrente do aumento da demanda por serviços, exige o aperfeiçoamento do controle legislativo, para incluir, 

além do aspecto urbanístico, também o aspecto ambiental.  

 A legislação vigente não vem cumprindo seus objetivos a contento e a Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente não participa da pré-avaliação da viabilidade da instalação das estações, mormente a relevância de 

seus impactos ambientais. 

 Por esta razão a proposta contempla a participação da SVMA no processo de licenciamento das 

estações, atribuindo-lhe competência no âmbito da análise do projeto técnico afeto à emissão de radiações 

eletromagnéticas.  

Desta forma,  

CONSIDERANDO a competência constitucional do Município para legislar sobre matéria ambiental; 

CONSIDERANDO a crescente imposição de aperfeiçoamento do controle da instalação de estações de 

telecomunicações no Município de São Paulo, visando minimizar os eventuais efeitos das radiações 

eletromagnéticas sobre a saúde humana, 

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, estabelece no artigo 33º, a obrigatoriedade de 

sua revisão no prazo máximo de 5 (cinco) anos, findos em 2009. 

É apresentado o seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI - MINUTA  

Dispõe sobre a instalação e operação de estações de telecomunicações fixas e móveis, transmissoras ou 

repetidoras de sinais de radiofreqüência, utilizadas nos serviços de telefonia móvel, no Município de São 

Paulo, e dá outras providências. 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A instalação e operação de estações de telecomunicações fixas ou móveis, transmissoras, repetidoras 

ou reforçadoras de sinais de radiofreqüência, utilizadas nos serviços de telefonia móvel, pessoal ou especializado, 

ficam sujeitas, no Município de São Paulo, às condições estabelecidas na presente Lei, sem prejuízo do disposto 

na legislação federal pertinente. 

 

Art. 2
o
 - A instalação das infra-estruturas de suporte necessárias à operação das estações de telecomunicações 

fixas ou móveis, abrangidas por esta lei, deverá atender ao disposto neste instrumento, bem como, a toda a 

regulamentação referente a posturas federais, estaduais e municipais, pertinentes ao local. 

 

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

 

I – Estações de Telecomunicações:  

a)  estação de telecomunicação fixa: qualquer conjunto de equipamentos, aparelhos, dispositivos, seus 

acessórios e periféricos, que estejam instalados ou se pretendam instalar em locais determinados, 

destinados ou visando à transmissão, repetição ou reforço de sinais de radiofreqüência, utilizados nos 

serviços de telefonia móvel, pessoal ou especializado.  

 

b)  estação rádio base (ERB): Estações Fixas, usadas pelo serviço móvel celular, acessadas por terminais 

fixos ou móveis.  

 

c)  estação de telecomunicação móvel: qualquer conjunto de equipamentos, aparelhos dispositivos, seus 

acessórios e periféricos, que estejam instalados ou se pretendam instalar temporariamente em locais 

provisórios, destinados ou visando à transmissão, repetição ou reforço de sinais de radiofreqüência, 

utilizados nos serviços de telefonia móvel, pessoal ou especializado.  

 

d) estação repetidora: conjunto de equipamentos, incluindo as instalações acessórias, destinado a 

amplificar, em alta potência, canais específicos de operação de uma determinada estação radio base, no 

caso chamada de estação radio base doadora. 

 

e)  reforçadores (ou repetidor de faixa larga): equipamento destinado a amplificar, em baixa potência, 

todos os canais ou um conjunto de canais de cada uma das bandas de operação do sistema de telefonia 

móvel. Amplifica, sem translação de freqüência, todos os sinais recebidos dentro da faixa de operação, 

excluindo os canais de controle. 
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f)  terminais móveis: estações do serviço de telefonia móvel, caracterizada pela portabilidade dos 

equipamentos utilizados,  que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não 

especificado. 

 

II – Estrutura de suporte/ equipamento: Meios físicos construídos para darem suporte as estações de 

telecomunicação fixa, entre os quais torres, postes, cavaletes, armários, contêineres e mastros, podendo 

ser montados tanto na cobertura como na lateral de edificações, de acordo com a necessidade de 

cobertura. 

 

a) torres – estruturas de suporte das antenas, quando estas precisam estar a certa altura do solo para 

possibilitar a transmissão e recepção das ondas eletromagnéticas com mais eficiência. 

b) antenas - dispositivos utilizados para a transmissão ou recepção das ondas eletromagnéticas. 

 

 

III -  Campo eletromagnético: Campo radiante em que os componentes – elétrico e magnético, são 

dependentes entre si, capazes de percorrer grandes distãncias, para efeitos práticos, são associados a 

sistemas de comunicação. 

 

IV -  Radiação eletromagnética: sob uma perspectiva quântica, a radiação eletromagnética (REM) é concebida 

como o resultado da emissão de pequenos pulsos de energia, enquanto que sob uma perspectiva 

ondulatória, a REM se propaga na forma de ondas formadas pela oscilação dos campos elétrico e 

magnético, denominadas ondas eletromagnéticas; 

 

V - Exposição: situação em que a população em geral está exposta a campos eletromagnéticos, ou está 

sujeita as correntes de contato ou induzidas, associadas a campos eletromagnéticos; 

 

VI - Densidade de potência: a potência que atravessa uma área unitária normal à direção de propagação. 

Exprime-se em watt por metro quadrado (W/m
2
).   

 

VII -  Área de saturação: qualquer área dentro do Município de São Paulo em que as emissões 

eletromagnéticas, preexistentes á instalação de novas fontes emissoras de radiação, apresentem valor 

situado no patamar do limite de emissão permitido ou venha a superá-lo na hipótese de implantação destas 

novas fontes.  
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VIII - Serviços de Telecomunicações 

 

a) serviço móvel pessoal: Serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita 

a comunicação entre estações móveis e de estações móveis para outras estações. É caracterizado por 

possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma área de registro do SMP ou acesso a redes de 

telecomunicações de interesse coletivo; 

b) serviço de telefonia móvel especializado: é o serviço que possibilita a comunicação por meio de 

despacho via radiocomunicação para uma pessoa ou grupos de pessoas previamente definidos. 

Semelhante ao celular, é tecnicamente definido como serviço de telecomunicações móvel terrestre de 

interesse coletivo que utiliza sistema de radiocomunicação, basicamente para a realização de operações 

tipo despacho e outras formas de telecomunicações. 

 

IX -  Local Multiusuário: Local em que estejam instaladas ou venham a ser instaladas  mais de uma estação 

de telecomunicação fixa operando radiofrequênciasdistintas 

  

X -  Relatório técnico de conformidade: documento elaborado e assinado por profissional ou entidade 

competente, contendo a memória de cálculo ou os resultados das medições realizadas, com os métodos 

empregados, se for o caso, para demonstrar o atendimento aos limites de exposição e, contendo ainda, as 

características técnicas da estação, das antenas, as características do entorno da instalação, as 

informações sobre o ambiente eletromagnético preexistente, com emissão da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART;  

 

 

Art. 4º - As estações de telecomunicações fixas são enquadradas na categoria de uso não residencial – nR, e são 

classificadas na subcategoria de uso nR3 – usos não residenciais, especiais ou incômodos, conforme quadro 2 

anexo ao Decreto 45817/05;  

 

Art. 5º - As estações de telecomunicações móveis são classificadas como equipamento transitório; 

 

Art. 6º - As instalações e equipamentos das estações fixas ou móveis poderão ser implantados no território do 

município, desde que sua localização e as características do empreendimento sejam previamente analisadas pela 

Comissão de Análise Integrada de Projetos de Edificações e de Parcelamento do Solo - CAIEPS, criada pelo 

Decreto n.º1.864, de 4 de abril de 2002, e pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, que 

subsidiarão o parecer técnico a ser exarado pela Câmara Técnica de Legislação Urbanística - CTLU, que fixará 

as condições para instalação e funcionamento destes empreendimentos, observada a legislação própria. 
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§ 1º - Para subsidiar a análise da CAIEPS e a deliberação da CTLU, deverá ser apresentado, além da 

documentação estabelecida nesta lei, levantamento fotográfico do entorno e identificação da volumetria dos 

imóveis existentes num raio de 100 metros da instalação pretendida. 

 

§ 2º - Para subsidiar a análise da SVMA e a deliberação da CTLU, deverá ser apresentado Relatório 

Técnico de Conformidade, contendo as informações elaboradas e estabelecidas pela SVMA através de portaria 

secretarial. 

 

Art. 7º - A instalação de estação de telecomunicação fixa ou móvel, definida no artigo 3º a) , c) desta lei, deve ser 

feita de modo que a densidade de potência total, considerada a soma da radiação de fundo (preexistente) com a 

da radiação adicional emitida pela nova antena, não ultrapasse o valor de 100 µW/cm
2
 (cem micro watts por 

centímetro quadrado), medido entre os limites da propriedade onde se encontra a estação de telecomunicação e 

até uma distância específica para cada estação analisada, delimitada pelo órgão competente, com base na altura, 

inclinação, potência dos canais, ganho e diagrama de radiação das antenas.  

 

§ 1º - as estações de telecomunicações, fixas ou móveis, instaladas no entorno de hospitais, clínicas 

geriátricas, lar de idosos ou outros estabelecimentos que utilizem equipamentos eletromédicos, deverão adequar-

se de forma a garantir que a intensidade de campo elétrico, medida nas fachadas destes estabelecimentos, 

considerada a soma da radiação de fundo (preexistente) com a da radiação adicional emitida pela nova antena, 

não supere o valor de 3 V/m (três volts por metro), que é o valor máximo no qual os equipamentos eletromédicos 

ainda operam dentro de suas especificações técnicas e apresentam confiabilidade nos resultados.  

 

§ 2 - Os limites máximos de radiação, potência, distanciamento e outros, estabelecidos na presente lei 

poderão ser alterados a qualquer momento, pelo Poder Executivo, que poderá adotar padrões mais restritivos, em 

função de alterações nos padrões internacionais, decorrentes das conclusões de estudos científicos que tratam 

da influência da radiação não-ionizante sobre a saúde humana. 

 

Art. 8º - O Executivo deverá estimular o compartilhamento das estações de telecomunicações fixas por mais de 

uma operadora do sistema, visando diminuir o número de torres e instalações. O disciplinamento deverá atender 

ao disposto na Resolução n º 274 – de 5/9/2001 – Anatel, sobre regulamento de Compartilhamento de 

infraestrutura entre prestadoras. No entanto, deverá certificar-se de que a densidade de potência total, 

considerada a soma da radiação de fundo (preexistente) com a das radiações adicionais emitidas pelas novas 

antenas, não ultrapasse o valor de 100 µW/cm
2
 (cem micro watts por centímetro quadrado), medido entre os 

limites da propriedade onde se encontram os equipamentos e até uma distância específica do ponto de 

compartilhamento analisado, delimitada pelo órgão competente, com base nas alturas, inclinações, potência dos 
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canais, ganhos e diagramas de radiação das antenas. Deverá ainda, certificar-se de que as estações 

compartilhadas, instaladas no entorno de hospitais, clínicas, asilos ou outros estabelecimentos que utilizem 

equipamentos eletromédicos, não superem a intensidade de campo elétrico igual a 3 V/m (três volts por metro), 

medida nas fachadas destes estabelecimentos, considerada a soma da radiação de fundo (preexistente) com a 

da radiação adicional emitida pelas novas antenas. 

 

Art. 9º - O controle ambiental de radiação eletromagnética dar-se-á mediante a análise comparativa dos dados 

inseridos no Relatório Técnico de Conformidade, apresentado pelas empresas responsáveis pelas estações e os 

obtidos pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA através de vistorias e medições em 

campo, mapeamento georreferenciado, estudos e levantamentos de dados realizados. 

 

 Parágrafo único - A SVMA poderá exigir, a qualquer tempo, a reapresentação do Relatório Técnico de 

Conformidade a que se refere este artigo, visando garantir que a densidade de potência não ultrapasse, em 

qualquer área do Município, os limites permitidos. 

 

Art. 10º - O profissional responsável pela elaboração do Relatório Técnico de Conformidade deverá estar 

habilitado, considerando assim, aquele cujas atribuições específicas constam do artigo 9º da Resolução nº 218, 

de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, e que tenha 

registrado a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA. 

 

Art. 11º - O pedido de autorização para a instalação da estação de telecomunicações fixas ou móveis deverá 

conter indicação das medidas de segurança a serem adotadas para garantir a eficácia do sistema de proteção à 

vida humana e às edificações vizinhas e da responsabilidade técnica sobre o cumprimento dos parâmetros 

estabelecidos nesta Lei. 

 

Parágrafo único - Em caso de desativação dos equipamentos e / ou instalações às quais se refere esta 

Lei, é de responsabilidade da empresa que explorou o serviço e / ou das demais operadoras e empresas de 

concessão que utilizarem a estrutura, promover o desmonte e remoção dos materiais utilizados, comunicando à 

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. 

 

Art. 12º - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, coordenará os trabalhos para a criação de 

um banco de dados único, que deverá conter informações sobre os processos de licenciamento, cadastro de 

localização e funcionamento das estações de telecomunicações fixas e móveis, oriundas e acessíveis pelas 

secretarias envolvidas. 
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CAPÍTULO II 

DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES À INSTALAÇÃO 

 

 

Art. 13º - Fica vedada a instalação de estações de telecomunicações fixas ou móveis: 

 

I. em presídios, cadeias públicas e estabelecimentos congêneres; 

 

II. em hospitais, postos de saúde e estabelecimentos congêneres; 

 

III. em estabelecimentos educacionais até o ensino médio, lar de idosos e casas de repouso; 

 

IV. em aeroportos e heliportos quando não autorizada a instalação pelo Comando Aéreo (COMAR); 

 

V. em áreas com atmosferas potencialmente explosivas, tais como: locais de produção, 

armazenamento e distribuição de combustíveis para automóveis, embarcações, aviões e outros 

veículos; gás liquefeito de petróleo; produtos químicos inflamáveis; locais que apresentem alta 

concentração de oxigênio e solventes no ar; locais com grande acúmulo de partículas como poeira, 

grãos, farinhas e limalha em pó; 

 

VI. a uma distância inferior a 200 metros de outra estação de telecomunicação fixa, existente e regular; 

 

VII. em estações e túneis de metrô; 

 

VIII. nas Zonas Especiais de Preservação - ZEP, Zonas de Proteção e Desenvolvimento Sustentável - 

ZPDS, Zonas de Lazer e Turismo - ZLT; 

 

IX. nas Zonas Exclusivamente Residenciais e de Proteção Ambiental - ZERp e faces de quadra a elas 

lindeiras; 

 

X. nas vias locais das Zonas Mistas de Proteção Ambiental ZMp; 

 

XI. nas Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM; 

 

XII. nas Zonas Especiais de Preservação Cultural - ZEPEC; 
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XIII. nas Zonas Especiais de Produção Agrícola e de Extração Mineral - ZEPAG; 

 

XIV. nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS - 4; 

 

XV. nas Zonas Exclusivamente Residenciais - ZER e faces de quadra a elas lindeiras e nas Zonas 

Centralidade Lineares ZCLz -I, ZCLz - II; 

 

XVI. nas vias locais das Zonas Mistas - ZM; 

 

XVII. nas vias com largura inferior a 12,00m (doze metros); 

 

XVIII. em bens tombados e no seu entorno, salvo com prévia autorização do órgão responsável pelo 

tombamento; 

 

XIX. no interior de centros comerciais ou de lazer; 

 

XX. A uma distância inferior a 200 (duzentos) metros de hospitais, postos de saúde e estabelecimentos 

congêneres; estabelecimentos educacionais até o ensino médio, lar de idosos e casas de repouso; 

áreas com atmosferas potencialmente explosivas, tais como: locais de produção, armazenamento e 

distribuição de combustíveis para automóveis, embarcações, aviões e outros veículos; gás liquefeito 

de petróleo; produtos químicos inflamáveis; locais que apresentem alta concentração de oxigênio e 

solventes no ar; locais com grande acúmulo de partículas como poeira, grãos, farinhas e limalha em 

pó. 

 

§
 
1º - As estações de telecomunicações fixas, localizadas em um raio de 200,00m (duzentos metros) de 

hospitais, postos de saúde e estabelecimentos congêneres deverão comprovar, antes do funcionamento da 

estação, que a intensidade de campo elétrico, medida nas fachadas destes estabelecimentos, considerada a 

soma da radiação de fundo (preexistente) com a da radiação adicional emitida pela nova antena, não superará o 

valor de 3 V/m (três volts por metro), garantindo que a mesma não ocasionará nenhuma interferência 

eletromagnética nos equipamentos eletromédicos.  

 

§ 2º - Respeitada a legislação de proteção ambiental em vigor, poderá ser admitida a instalação de 

infraestrutura de suporte e estação de telecomunicação fixa ou móvel, nas áreas citadas nos incisos VIII a XVIII 

acima, desde que sejam de interesse do Município para efeito de monitoração ambiental, vigilância e atividades 

afins, e que o processo seja analisado pela SVMA, SEHAB e CAIEPS, que subsidiarão o parecer técnico a ser 
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exarado pela Câmara Técnica de Legislação Urbanística - CTLU, o qual fixará as condições para instalação e 

funcionamento desses equipamentos, observada a legislação própria. Poderá ainda, ser admitida a instalação de 

estações de interesse do governo estadual e federal, mediante análise suplementar e aprovação do órgão 

executivo central do sistema municipal de gestão, que poderá impor exigências adicionais para autorização das 

instalações. 

 

 § 3º As Instalações das estações de telecomunicações em Unidades de Conservação devem ser 

precedidas de estudos específicos de impacto e considerar os setores previstos no zoneamento dos seus 

respectivos Planos de Manejo. Deve ser também assegurada a aplicação de medidas compensatórias na unidade 

de conservação diretamente afetada. 

 

 § 4º Nos termos da aplicação dos incisos I, II, III, IV e V deste artigo, deve-se atender a distância de, no 

mínimo, um raio de 200m (duzentos metros), para instalação de estações de telecomunicações fixas e móveis. 

 

Art 14º As estações fixas não poderão interferir na visão de objetos, estruturas ou áreas que possuam valor 

histórico, cultural, paisagístico, artístico ou ambiental, reconhecidos pelas instâncias federal, estadual e /ou 

municipal. 

 

 § 1º para autorização das instalações de que se refere o caput deste artigo deverão ser ouvidos os 

orgãos competentes. 

 

§ 2º para autorização da instalação em áreas de topografia acidentada, deverá ser ouvido CAIEPS. 

 

Art. 15º - A instalação em prédios, vilas e ruas sem saídas poderá ser realizada, desde que, seja precedida de 

ampla discussão com os condôminos ou proprietários que deverão, comprovadamente, receber material 

informativo (cartilhas/cartazes e panfletos) e, após aprovação em Assembléia Geral dos Condôminos, 

expressamente convocada para este fim, resguardadas as disposições da Convenção do Condomínio, ou 

anuência de todos os proprietários através de documento registrado em cartório, no caso dos proprietários em 

vilas e ruas sem saída. 

 

§ 1º Será necessária autorização específica para cada operadora que utilize o local. 

 

Art. 16º - Poderão ser instaladas estações de telecomunicações fixas, transmissoras, repetidoras ou reforçadoras 

de sinais de radiofreqüência sobre edificações, desde que sejam atendidas as seguintes condições: 
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I – as antenas e seus respectivos suportes deverão ser instalados sobre o topo das edificações, no ponto mais 

elevado, observando-se o raio de 200 m (duzentos metros) de outra ERB existente e regular; 

 

II – devera ser restringido o acesso e a circulação de pessoas, exceto aos credenciados para a manutenção e/ou 

fiscalização do sistema de operação; 

 

III – deverá ser garantida as condições de segurança e acesso para viabilizar o desenvolvimento dos trabalhos do 

pessoal técnico; 

 

IV – a empresa responsável pelo serviço de comunicação deverá fornecer aos responsáveis pelo imóvel, material 

informativo – cartilhas, cartazes, panfletos, etc. – sobre os riscos da permanência de pessoas nas proximidades 

dos equipamentos emissores de radiação eletromagnética.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA INSTALAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS 

 

Art. 17º - Nas áreas públicas municipais a permissão será outorgada por decreto do Executivo, a título precário e 

oneroso, e formalizada por termo lavrado pelo Departamento de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio da 

Procuradoria Geral do Município da Secretaria dos Negócios Jurídicos, do qual deverão constar, além das 

cláusulas convencionais e do atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens públicos, bem como às 

disposições desta lei, as seguintes obrigações do permissionário: 

 

Parágrafo único. O projeto só poderá ser aprovado pela SEHAB após a emissão de parecer favorável das 

Secretarias Municipais envolvidas (PATR / SIURB / SVMA), e deverá contemplar as exigências estabelecidas 

neste parecer. 

 

Art. 18º - A instalação de estações de telecomunicações móveis em áreas públicas municipais será formalizada 

por emissão de Autorização lavrada pelo Subprefeito, do qual deverão constar, além das cláusulas convencionais 

e do atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens públicos, bem como às disposições desta lei, as 

seguintes obrigações do permissionário: 

 

Parágrafo único. A instalação só poderá ser autorizada após a emissão de parecer favorável da 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, e de outras Secretarias Municipais envolvidas. 
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Art. 19º - A instalação de estações de telecomunicações móveis em vias públicas municipais se dará por 

permissão prévia do Departamento de Operações do Sistema Viário – DSV, por meio do Termo de Permissão de 

Ocupação da Via – TPOV, a ser emitido pelo DSV/CET, conforme a legislação vigente, do qual deverá constar o 

atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens públicos, bem como às disposições desta lei. 

 

Art. 20º - A retribuição mensal pelo uso do bem público municipal será calculada pelo Departamento de Defesa 

do Meio Ambiente e Patrimônio da Procuradoria Geral do Município da Secretaria dos Negócios Jurídicos, de 

acordo com o valor de mercado de locação do imóvel e a extensão da área cedida. 

 

§ 1º - Quando houver compartilhamento da área entre dois ou mais permissionários, cada um pagará a 

retribuição mensal proporcionalmente à área ocupada pelo seu equipamento. 

 

§ 2º - O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

 

§ 3º - Deverão ser efetuadas a medição e cobrança de consumo de energia elétrica e água utilizados na 

instalação e operação da ERB em bens públicos municipais. 

 

§ 4º - O recolhimento da retribuição mensal será efetuado pelo permissionário em data e local a ser fixado 

no Termo de Permissão de Uso e a impontualidade no pagamento acarretará, desde logo, a incidência de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta lei. 

 

§ 5º - Após o não pagamento de 3 (três) retribuições mensais, previstas no caput deste artigo, será 

automaticamente revogado o termo de permissão de uso. 

 

Art. 21º - Fica permitida a instalação de repetidores de sinal de telefonia em obras de arte, tais como túneis, 

viadutos ou similares, competindo à Secretaria de Infraestrutura Urbana – SIURB a análise e aprovação do uso 

no local. 

 

Parágrafo único: Compete à SIURB a emissão do Termo de Permissão de Uso e o cálculo do valor a ser 

cobrado pela utilização do espaço necessário à implantação desses equipamentos. 
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CAPÍTULO IV 

DAS REGRAS DE EDIFICAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

 

Art. 22º – As estações de telecomunicações fixas, no que cabe a cada uma delas, deverão atender às seguintes 

disposições: 

 

I -   serem instaladas em lotes ou glebas, com frente para a via oficial, com largura igual ou superior a 

12,00m (doze metros), de acordo com a Lei Municipal nº 13.885/2004; 

  

II - atender ao tamanho mínimo de lote estabelecido para cada zona de uso; 

 

III - apresentar 1 (uma) vaga para estacionamento de veículos; 

 

IV - observar a distância mínima de 200,00m (duzentos metros) entre torres, postes ou similares, 

mesmo quando houver compartilhamento dessas estruturas, consideradas as já instaladas 

regularmente e aquelas com pedidos já protocolados; 

 

V - observância, pelo contêiner ou similar que compor a estação de telecomunicação, dos seguintes 

recuos: 

 

a) de frente e fundo, de 5,00m (cinco metros); 

b) laterais mínimos de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de ambos os lados, para a 

implantação da sala de equipamentos; 

 

VI - o contêiner ou similar poderá ser implantado no subsolo observado as disposições do item V. 

 

VII - para torres, postes ou similares, com até 40,00m (quarenta metros) de altura, os seguintes 

recuos: 

 

a) de frente e fundo: 5,00m (cinco metros); 

b) laterais: 2,00m (dois metros) de ambos os lados; 
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VIII - as torres, postes ou similares, com altura superior a 40,00m (quarenta metros) e inferior ou igual 

a 80,00m (oitenta metros), deverão observar aos recuos estabelecidos no inciso VII, acrescidos de 

0,10m (dez centímetros) para cada 1,00 (um metro) de torre ou poste adicional; 

 

IX - as torres, postes ou similares com altura superior a 80,00m (oitenta metros), ficarão condicionados 

à apresentação de justificativa técnica para a altura desejada e dependerão de diretrizes prévias 

emitidas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEMPLA, aprovadas pela Câmara 

Técnica de Legislação Urbanística - CTLU, para definição dos recuos mínimos necessários à sua 

compatibilização com o entorno; 

 

X - afixar, na fachada do imóvel, placa de identificação visível com o nome da(s) operadora(s) da(s) 

estação(ções), telefone(s) para contato, profissional(is) responsável(veis), e outras informações 

exigidas por decreto regulamentador; 

 

§ 1º - A implantação de estação de telecomunicação fixa deverá ser feita prioritariamente em topo de 

edifícios, construções e equipamentos mais altos existentes na localidade, resguardadas as disposições do artigo 

13º desta lei. 

 

§ 2º - Nas ERB’s instaladas em topo de edifício não se aplicam o disposto nos incisos I, II, III, VII e VIII do 

"caput" desse artigo. 

 

§ 3º - Nas Zonas Exclusivamente Residenciais - ZER fica vedada a implantação de torres. 

 

§ 4º - Aplica-se o disposto no artigo 39 da Lei n.º 8.001, de 24 de dezembro de 1973, com a redação dada 

pelo artigo 1º da Lei n.º 9.846, de 4 de janeiro de 1985, no tocante às restrições contratuais estabelecidas pelo 

loteador. 

 

§ 5º - Quando a estação de telecomunicação fixa ou móvel for implantada em terreno vago, este deverá 

atender o índice de área permeável estabelecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal. 

 

§ 6º - A aprovação de estação de telecomunicação fixa ou móvel, em imóveis enquadrados como ZEPEC e 

em imóveis tombados dependem de prévia anuência dos referidos órgãos. 

 

§ 7º - As instalações que compõem a estação de telecomunicação fixa ou móvel não serão consideradas 

áreas computáveis para fins das disposições da legislação de uso e ocupação do solo, do Código de Obras e 

Edificações e legislação correlata quando instaladas no topo de edifícios. 
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Art. 23º - No caso de compartilhamento da mesma estrutura, por mais de uma empresa, deverá ser atendido o 

disposto no artigo anterior. 

 

Parágrafo único: Por ocasião do protocolamento do processo, deverão ser identificadas todas as 

empresas que participem do compartilhamento. 

 

Art. 24º - Todos os equipamentos que compõem a estação de telecomunicação fixa ou móvel deverá receber 

tratamento acústico para que, no receptor, o ruído não ultrapasse os limites máximos permitidos para cada zona 

de uso, estabelecidos em legislação pertinente, dispondo, também, de tratamento antivibratório, se necessário, de 

modo a não acarretar incômodo à vizinhança. 

 

Art. 25º - A instalação de estação de telecomunicação fixa ou móvel em condomínios, em conformidade com o 

estabelecido pela respectiva convenção, vilas e ruas sem saída, dependerá de prévia anuência de todos os 

proprietários, mediante documento registrado em cartório. 

 

Art. 26º - Todos os componentes da instalação elétrica (torre, antenas, SPDA – Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas, aterramento e outros) deverão ser projetados e construídos dentro dos critérios técnicos 

estabelecidos pelas normas técnicas brasileiras da ABNT/NBR’s vigentes, ou na falta destas, normas 

internacionais; 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DOS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES 

DE TELECOMUNICAÇÕES FIXAS 

 

Art. 27º - A instalação de estação de telecomunicação fixa depende da expedição de Alvará de Execução. 

 

Parágrafo único: Fica vedado o início da obra para instalação de que trata o caput deste artigo antes da 

emissão do alvará de execução expedido pelo Município. 
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Art. 28º - O pedido de Alvará de Execução para instalação de estação de telecomunicação fixa será apreciado 

pela SEHAB, devendo, o pedido, ser instruído com o requerimento padrão acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 

I - título de propriedade do imóvel em que a estação de telecomunicação fixa será instalada; 

 
II - cópia da notificação-recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do imóvel em que a 

estação de telecomunicação fixa será instalada; 

 
III - declaração autorizando a instalação assinada pelo proprietário, órgão ou entidade competente; 

 
IV - ata de reunião, registrada em cartório, para cada sistema irradiante ou conjunto de antenas, para 

cada operadora solicitante, com anuência dos condôminos, conforme estabelecido em convenção 

do condomínio; 

 
V - anuência de todos os proprietários no caso de vila e ruas sem saída; 

 
VI - plantas contendo a localização de todos os elementos da estação de telecomunicação no imóvel, 

indicando os parâmetros urbanísticos previstos nesta lei, assinadas por profissionais habilitados, 

responsáveis pela elaboração do proj1eto e pela execução da obra; 

 
VII - em caso de estação de telecomunicação fixa, implantada em lote em que já exista edificação, 

documentos que comprovem a regularidade da edificação quanto ao atendimento às posturas 

municipais; 

 
VIII – manifestação favorável da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) à  

     implantação da estação de telecomunicação fixa, no local pretendido; 

 
IX – comprovante de pagamento da taxa de análise da SVMA, ou cópia autenticada; 

 
X – laudo técnico dos elementos estruturais da edificação, bem como dos equipamentos que 

compõem a estação de telecomunicação fixa, atestando a observância das normas técnicas em 

vigor emitidas por profissional habilitado; 

 
XI - anuência dos órgãos competentes nos casos previstos nesta lei; 

 
XII - aprovação do IV Comando Aéreo; 
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§ 1º - No caso de estação de telecomunicação fixa localizada no raio de até 200,00m (duzentos metros) de 

hospitais ou postos de saúde, a comprovação de emissão de radiação deverá indicar o nível de radiação emitido 

pelo ambiente, antes do funcionamento da estação de telecomunicação fixa e o índice de radiação resultante da 

somatória dos índices que serão obtidos após o início de funcionamento da mesma, comprovando que a 

instalação da estação de telecomunicação fixa não ocasionará nenhuma interferência eletromagnética nos 

equipamentos médicos e hospitalares e nem lhes causará danos. 

 

§ 2º - O Cálculo Teórico de que trata o parágrafo anterior deverá ser emitido por profissional habilitado e 

também deverá ser assinado pela(s) operadora(s) da(s) estação(coes), as quais serão responsáveis 

solidariamente. 

 

§ 3º - As taxas para exame e verificação do projeto de instalação de estação de telecomunicação fixa 

serão fixadas pela SEHAB e SVMA, que deverão providenciar sua inclusão na tabela, que é atualizada 

anualmente, e que estabelece os valores dos preços de serviços prestados por Unidades da Prefeitura do 

Município de São Paulo. 

 

§ 4º - Aplicam-se aos pedidos de Alvará de Execução para instalação de estação de telecomunicação fixa, 

os procedimentos administrativos previstos no Capítulo IV do Código de Obras e Edificações, Lei n.º 11.228, de 

25 de junho de 1992. 

 

§ 5º - Deverá ser prevista a existência de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas que seja 

independente e exclusivo da estação de telecomunicação fixa. 

 

§ 6º - O projeto apresentado à SEHAB deverá conter medidas de proteção que impeçam o acesso de 

pessoas não autorizadas à estação de telecomunicação fixa, devendo, o acesso às instalações, ser franqueado à 

fiscalização. 

 

Art. 29º - Após a instalação da estação de telecomunicação fixa deverá ser requerida a expedição do Certificado 

de Conclusão, que ficará a cargo da Subprefeitura competente. 

 

§ 1º - O pedido do Certificado de Conclusão será instruído com o requerimento padrão acompanhado de 

um jogo de plantas aprovado e do Alvará de Execução para Instalação da estação de telecomunicação fixa. 

 

§ 2º - Aplicam-se aos pedidos de Certificado de Conclusão das estações de telecomunicações fixas, os 

procedimentos administrativos previstos no Capítulo IV do Código de Obras e Edificações, Lei n.º 11.228, de 25 

de junho de 1992. 
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§ 3º - A estação de telecomunicação fixa ou móvel independe de Alvará de Funcionamento nos termos da 

legislação municipal em vigor. 

 

 

SEÇÃO II 

DOS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES 

DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 

 

Art. 30º - A instalação de estação de telecomunicação móvel depende da expedição de Alvará de Autorização, o 

qual poderá ser cancelado a qualquer tempo quando constatado desvirtuamento do seu objetivo inicial, ou 

quando a Municipalidade não tiver interesse na sua manutenção ou renovação. 

 

Parágrafo único: Fica vedado o início da instalação de que trata o caput deste artigo antes da emissão 

do alvará de autorização expedido pela Municipalidade. 

 

Art. 31º - O pedido de Alvará de Autorização para instalação de estação de telecomunicação móvel será 

apreciado pela Subprefeitura competente, devendo, o pedido, ser instruído com o requerimento padrão 

acompanhado dos seguintes documentos: 

 

I - título de propriedade do imóvel em que a estação de telecomunicação móvel será instalada; 

 

II - cópia da notificação-recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do imóvel em que a 

estação de telecomunicação móvel será instalada; 

 

III - declaração autorizando a instalação, assinada pelo proprietário, órgão ou entidade competente; 

 

IV - ata de reunião, registrada em cartório, para cada sistema irradiante ou conjunto de antenas, para 

cada operadora solicitante, com anuência dos condôminos, conforme estabelecido em convenção 

do condomínio; 

 

V - anuência de todos os proprietários no caso de vila e ruas sem saída; 

 

VI - plantas contendo a localização de todos os elementos da estação de telecomunicação no imóvel, 

indicando os parâmetros urbanísticos previstos nesta lei, assinadas por profissionais habilitados, 

responsáveis pela elaboração do projeto e pela instalação do equipamento; 

mailto:maryd@prefeitura.sp.gov.br


 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES 
 

 

 

 

 

 
 

Rua do Paraíso, 387 – 7º andar - São Paulo – SP – CEP 04103-000 –  
Tel: 3396-3309 / 3315 - tel/fax: 3396-3316 - e-mail: maryd@prefeitura.sp.gov.br 

 

SVMA – Papel Reciclado é consumo sustentável – Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e  
Eco-economia – Código 512900040040009 

25 

 

VII - em caso de estação de telecomunicação móvel, implantada em lote em que já exista edificação, 

documentos que comprovem a regularidade da edificação quanto ao atendimento às posturas 

municipais; 

 

VIII – manifestação favorável da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) à 

implantação da estação de telecomunicação móvel, no local pretendido; 

 

IX – comprovante de pagamento da taxa de análise da SVMA, ou cópia autenticada; 

 

X – laudo técnico dos elementos estruturais da edificação, bem como dos equipamentos que 

compõem a estação de telecomunicação móvel, atestando a observância das normas técnicas 

em vigor emitidas por profissional habilitado; 

 

XI - anuência dos órgãos competentes nos casos previstos nesta lei; 

 

XII - aprovação do IV Comando Aéreo; 

 

§ 1º - No caso de estação de telecomunicação móvel localizada no raio de até 200,00m (duzentos metros) 

de hospitais ou postos de saúde, a comprovação de emissão de radiação deverá indicar o nível de radiação 

emitido pelo ambiente, antes do funcionamento da estação de telecomunicação móvel e o índice de radiação 

resultante da somatória dos índices que serão obtidos após o início de funcionamento da mesma, comprovando 

que a instalação da estação de telecomunicação móvel não ocasionará nenhuma interferência eletromagnética 

nos equipamentos médicos e hospitalares e nem lhes causará danos. 

 

§ 2º - O Cálculo Teórico de que trata o parágrafo anterior deverá ser emitido por profissional habilitado e 

também deverá ser assinado pela(s) operadora(s) da(s) estação(coes), as quais serão responsáveis 

solidariamente. 

 

§ 3º - As taxas para exame e verificação do projeto de instalação de estação de telecomunicação móvel 

serão fixadas pela Subprefeitura e SVMA, que deverão providenciar sua inclusão na tabela, que é atualizada 

anualmente, e que estabelece os valores dos preços de serviços prestados por Unidades da Prefeitura do 

Município de São Paulo. 
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§ 4º - Aplicam-se aos pedidos de Alvará de Autorização para instalação temporária de estação de 

telecomunicação móvel, os procedimentos administrativos previstos no Capítulo IV do Código de Obras e 

Edificações, Lei n.º 11.228, de 25 de junho de 1992. 

 

§ 5º - Deverá ser prevista a existência de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas que seja 

independente e exclusivo da estação de telecomunicação móvel. 

 

§ 6º - O projeto apresentado à Subprefeitura local deverá conter medidas de proteção que impeçam o 

acesso de pessoas não autorizadas à estação de telecomunicação móvel, devendo, o acesso às instalações, ser 

franqueado à fiscalização. 

 

Art. 32º - O Alvará de Autorização terá validade igual ao período de duração do evento, sendo que, se ultrapassar 

3 (três) meses, o procedimento deverá seguir as exigências estabelecidas para telefonia fixa; 

 

§ 1º - A estação de telecomunicação móvel independe de Alvará de Funcionamento nos termos da 

legislação municipal em vigor. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 

Art. 33º - As ações fiscalizatórias referentes às instalações das estações de telecomunicação, fixas ou 

móveis, de competência das Subprefeituras, deverão ser desenvolvidas de ofício ou mediante notícia de 

irregularidade, visando verificar o cumprimento da presente lei. 

 

Art. 34º- As infrações às normas prevista nesta lei sujeitam aos infratores às seguintes penalidades: 

 
I – Intimação; 

 
II – Embargo; 

 
III – Multa. 

 

Parágrafo único – As penalidades não seguirão necessariamente a ordem descrita no caput, podendo 

ser juntas ou separadas. 
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SEÇÃO I 

DA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES 

DE TELECOMUNICAÇÕES FIXAS 

 

Art. 35º - Compete à Subprefeitura local, na falta do Alvará de Execução, previsto no Art. 27º, adotar as 

seguintes providências: 

 

I – Lavrar auto de intimação para que os responsáveis regularizem a situação ou promovam a 

remoção dos equipamentos, no prazo de 30 (trinta) dias; 

 

II – Lavrar auto de embargo, concomitantemente à lavratura do auto de intimação, devendo as obras 

ou serviços permanecerem paralisados, enquanto as irregularidades não forem sanadas; 

 

Art. 36º - Na hipótese do infrator não atender a intimação e/ou na hipótese de desrespeito ao embargo, 

caberá à Subprefeitura local aplicar as seguintes penalidades aos responsáveis: 

 

I –  Lavrar auto de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), renovável a cada 30 (trinta) dias, 

enquanto perdurar as irregularidades e/ou não remoção dos equipamentos; 

 

II – Lavrar auto de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso as obras ou serviços não 

tenham sido paralisadas, a partir do recebimento do auto de embargo; se no momento da 

lavratura desta multa as obras ou serviços, ainda estejam em andamento, a multa prevista nesta 

alínea, passa a ser diária, até a paralisação definitiva das obras ou serviços. 

 

Art. 37º - Concomitantemente e imediatamente à lavratura do auto de intimação e do auto de embargo 

da instalação da estação de telecomunicação fixa previstos nos Incisos I e II, no artigo 34º, o Subprefeito, ou 

autoridade equivalente, expedirá imediato ofício à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 

informando sobre o embargo e solicitando a não concessão dos sinais de telecomunicação, com fundamento no 

artigo 74 da Lei Federal n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, 

 

Art. 38º- Concomitantemente à lavratura da segunda multa, no valor fixado no inciso I, do artigo 36º, 

deverão ser adotadas pela Subprefeitura competente as seguintes providências: 

 

I - O Subprefeito ou autoridade equivalente expedirá ofício à Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, informando sobre as disposições da legislação municipal e o desrespeito ao embargo 
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anteriormente informado e a continuidade das irregularidades praticadas pela empresa 

concessionária, das disposições da legislação municipal e solicitando a cassação da concessão, 

permissão ou autorização de serviço de telecomunicação, com fundamento no artigo 74 da Lei 

Federal n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, 

 

II – O Subprefeito ou autoridade equivalente encaminhará o respectivo processo administrativo ao 

Departamento Judicial da Procuradoria Geral do Município da Secretaria dos Negócios Jurídicos, 

com vistas à propositura de ação judicial, ou, na hipótese prevista no artigo 17º desta lei, ao 

Departamento Patrimonial para as providências de sua competência, 

 

III – Os procedimentos previstos nos incisos anteriores não paralisam as multas mensais previstas no 

Inciso I, do artigo 36º. 

 

Art. 39º - Compete à Subprefeitura local, na falta do Certificado de Conclusão, previsto no Art. 29º, 

intimar os responsáveis a regularizar a situação ou promover a remoção dos equipamentos, no prazo de 10 (dez) 

dias; 

 

Art. 40º- Na hipótese do infrator não atender a intimação, prevista no artigo 35º, caberá a Subprefeitura 

local aplicar multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

Parágrafo único – a multa prevista no caput deste artigo não paralisa as multas mensais previstas no 

Inciso I, do artigo 36º. 

 

Art. 41º- Compete à Subprefeitura local, na falta da Placa de Identificação prevista no “Inciso X”, do Art. 

22º, adotar as seguintes providências: 

 

I – Lavrar auto de intimação para que os responsáveis regularizem a situação, no prazo de 10 (dez) 

dias; 

 

II – Na hipótese do infrator não atender a intimação, caberá à Subprefeitura lavrar multa no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), aplicada diariamente até que a irregularidade seja sanada. 

 

III – No caso de compartilhamento da mesma estrutura, a multa prevista neste artigo, será aplicada a 

cada empresa que não conste da referida placa. 
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Parágrafo único – Os procedimentos previstos nos incisos anteriores não paralisam as multas mensais 

previstas no Inciso I, do artigo 36º. 

 

Art. 42º- Na hipótese do infrator não proceder à regularização ou à remoção do equipamento, a 

Municipalidade deverá adotar as medidas tendentes à sua remoção, cobrando do infrator os custos correlatos, 

sem prejuízo da aplicação de multas e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 43º- A partir da intimação inicial, prevista no Inciso I, do Art. 35º, deverá ser formado um único 

processo administrativo, nele constando todas as vias dos autos lavrados, relatórios, fotos e demais documentos 

referentes ao local. 

 

Art. 44º - As notificações e intimações deverão ser endereçadas à sede da operadora e aos proprietários 

do imóvel, onde se encontram instaladas as estações de telecomunicação fixa, podendo ser pessoalmente ou 

enviadas por via postal, com aviso de recebimento. 

 

Art. 45º - Os valores das multas de que tratam os artigos anteriores serão atualizados mensalmente, 

pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado 

outro índice criado por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

 

Art. 46º - Os responsáveis de que trata o caput deste artigo incluem os proprietários do imóvel onde se 

encontram as instalações das estações de telecomunicação fixa, respondendo de forma solidária pela 

irregularidade. 

 

SEÇÃO I 

DA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES 

DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 

 

Art. 47º - Compete à Subprefeitura local, na falta do Alvará de Autorização, previsto no Art. 30º, adotar 

as seguintes providências: 

 

I – lavrar auto de multa no valor de R$ 100.000,00 reais; 

 

II – Lavrar auto de intimação, concomitantemente à lavratura do auto de multa, para que os 

responsáveis regularizem a situação ou promovam a remoção dos equipamentos, no prazo de 10 

(dez) dias. 
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Art. 48º - Na hipótese do infrator não atender a intimação, prevista no Inciso II, do artigo anterior, caberá 

à Subprefeitura local adotar as seguintes providências: 

 

I – Lavrar multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

 

Art. 49º - Compete à Subprefeitura local, na falta do TPU, previsto no Art. 17º, adotar as seguintes 

providências: 

 

I – Na hipótese dos equipamentos terem sido instalados em edificações, espaços, áreas municipais, 

etc., exceto o previsto no inciso seguinte, lavrar auto de intimação, para que os responsáveis 

removam imediatamente os equipamentos, desocupando totalmente a área municipal, sob risco 

de apreensão dos equipamentos; 

 

II – Na hipótese dos equipamentos terem sido instalados no leito carroçável das vias e logradouros 

públicos caberá a Subprefeitura local comunicar ao DSV/CET para apreensão ou remoção 

imediata. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS E DE SAÚDE 

 

 

Art. 50º - Compete a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, órgão local do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, fiscalizar o cumprimento dos limites de radiação eletromagnética e outros 

aspectos ambientais determinados por esta lei, bem como, elaborar e manter atualizados, cadastros e registros 

relativos ao controle ambiental e as estações de telecomunicações fixas e móveis, e ainda, emitir pareceres à 

SEHAB quanto à viabilidade da implantação destas estações.  

 

§ 1º - A SVMA, mediante portaria, estabelecerá procedimentos e critérios complementares para o 

cumprimento do disposto neste artigo. 

 

§ 2º - A SVMA, para efeito do controle ambiental por meio da análise do Laudo de Conformidade poderá 

contratar, estabelecer convênios ou termos de parceria com entidades reconhecidamente capacitadas a respeito 

da matéria, observando a legislação vigente. 
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Art. 51º - O não-cumprimento dos limites de radiação eletromagnética, previstos nesta lei, ou outras infrações 

ambientais caracterizarão crime ambiental, nos termos do artigo 60 da Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

devendo a SVMA definir os critérios para aplicação das penalidades devidas. 

 

Art. 52º - A Secretaria Municipal da Saúde nas situações que envolvam ações da área de Vigilância em Saúde 

Ambiental e avaliadas como uma necessidade de Saúde Pública, coordenará estudos epidemiológicos voltados à 

saúde de populações potencialmente expostas às radiações provenientes das estações de telecomunicações, 

fixas ou móveis, e orientados por parâmetros de exposição vigentes. 

Parágrafo único: A SMS deverá implementar ações para divulgação dos resultados encontrados. 

 

Art. 53º - A SVMA deverá fornecer à SMS os dados que dispõe e que sejam necessários à execução dos estudos 

de que trata o artigo anterior, caso não estejam disponíveis no banco de dados único, previsto por esta lei. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA REGULARIZAÇÃO 

 

 

Art. 54º - As estações de telecomunicação fixas instaladas em desconformidade com as disposições desta lei 

deverão a ela adequar-se no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da publicação do respectivo 

decreto regulamentar.  

Art. 55º - Os pedidos de regularização das edificações onde estejam instaladas estações de telecomunicações 

deverão ser acompanhados de declaração firmada pelo interessado noticiando a existência dos equipamentos 

referidos, bem como, todas as informações referentes à respectiva operadora, sob as penas da lei. 

 

Art. 56º - Fica concedido o prazo de 120 (cento e vinte dias), contado da publicação do decreto regulamentar 

desta lei, para que os responsáveis pelas Estações Rádio-Base, regularmente instaladas, apresentem Laudo 

Radiométrico Teórico, comprovando o atendimento dos índices de emissão de campos eletromagnéticos, 

estabelecidos nesta lei, sob pena de perda do direito de terem as Estações Rádio Base instaladas, estando 

sujeitos à aplicação das penalidades previstas nesta lei; 
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CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 57º – O Executivo deverá criar, em 60 (sessenta) dias, regras para a regularização de antenas existentes que 

apresentem distâncias entre si menores do que 200 (duzentos) metros. 

 

Art. 58º - Esta lei deverá ser revista no prazo máximo de 5 (cinco) anos. 

 

Art. 59º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua 

publicação. 

 

Art. 60º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 61º – A aprovação do presente projeto de lei poderá ser feita conforme os ditames previstos na alínea “a”, do 

parágrafo 2º, do artigo 46 da Lei Orgânica do Município. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,  aos............................................. 
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Anexo II 

 
Andamento Processo 2009-0.158.873-0 

 

Disponível das 07:00 às 22:00 hs - Dias úteis 

 

Processo: 2009–0.158.873–0

LOCALIZAÇÃO 

Unidade: SEHAB/APROV/G  Desde: ...26/03/2012 
SEHAB/DEPARTAMENTO APROVACAO DAS EDIFICACOES/GABINETE DO DIRETOR 

Endereço: RUA SAO BENTO 405 21 ANDAR Bairro: ...CENTRO  
Telefone: 33973570 Ramal: 3571  Atendimento 

das: 09:30  às 16:30

SITUAÇÃO
Situação: 26/03/2012  AGUARDANDO ANALISE 

Despacho: Data: D.O.M: 
Comunique-se: Vencimento: 

 
 

DADOS DO PROCESSO
Assunto: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Motivo da Autuação: 
REUNIAO PLENARIA ORDINARIA DO CADES - ACOES PARA CONTROLE 

AMBIENTAL DAS RADIACOES ELETROMAGNETICAS DO MUNICIPIO 

MEMORANDO N* 120/CADES/2009  
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

 
 
 
 
http://www3.prodam.sp.gov.br/simproc/navega.asp 
 




