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Resumo 

 

Os sistemas de comunicação sem fio, devido a sua facilidade de implementação, vêm 

sendo amplamente utilizados por diversas tecnologias de comunicação pessoal. A 

crescente demanda por cobertura, conectividade e mobilidade pelos serviços de 

telecomunicações, tornou-se palco para uma grande preocupação com a saúde da 

população no que diz respeito ao grau de radiação emanada deste tipo de 

comunicação. Diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de comprovar a 

nocividade dos efeitos não térmicos da radiação ionizante. A Comissão Internacional 

de Proteção Contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP, em inglês) lançou um conjunto 

de diretrizes internacionais para limitar a exposição humana a Campos Elétricos, 

Magnéticos e Eletromagnéticos variantes no tempo até 300 GHz. Em 2 de julho de 

2002, a ANATEL, Agência Brasileira de Telecomunicações, seguindo as diretrizes 

internacionais, publicou a Resolução nº 303, de 2 de julho de 2002, que aprova o 

Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e 

Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz. Neste 

trabalho, será abordada a regulamentação da ANATEL, juntamente com os conceitos 

necessários para o seu entendimento e aplicação, para a comparação dos limites de 

exposição definidos pela norma com os valores medidos em dois ambientes de alta 

densidade populacional e um terceiro ensaio visando calcular a radiação produzida 

por dispositivos de comunicação celular durante chamadas de voz e vídeo utilizando 

as tecnologias 2G, 3G e 4G.  

 

Palavras-chave: Radiação não ionizante, ICNIRP, ANATEL. 
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Abstract 

 

The wireless systems, due to its ease of implementation, have been widely used by 

various personal communication technologies. The growing demand for these 

telecommunication services for coverage and connectivity in conjunction with mobility 

has become the stage for a major concern with the population's health with respect to 

the degree of radiation emanating from this type of communication. Several studies 

have been carried out in which the objective is to prove the harmfulness of the non-

thermal effects of ionizing radiation. The International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection (ICNIRP) has launched a set of international guidelines to limit 

human exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields up to 

300 GHz. On July 2, 2002, ANATEL, Brazilian Telecommunications Agency, following 

international guidelines, approved Resolution 303 of July 2, 2002, which approves the 

Regulation on the Limitation of Exposure to Electric, Magnetic and Electromagnetic 

Fields in the Radio Frequency Band between 9 kHz and 300 GHz. In this work, 

ANATEL regulation will be approached along with the concepts necessary for its 

understanding and application, aiming at the verification of the limits of exposure with 

the real values measured in two high density population environments and a third test 

to calculate the radiation produced by cellular communication devices during voice and 

video calls using 2G, 3G and 4G technologies. 

 

Keywords: Non-ionizing Radiation, ICNIRP, ANATEL. 
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“Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz; 

No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; 

Eu venci o mundo” João 16.33 

A todos aqueles dedicados a minimizar nossas aflições, 

principalmente a Deus. 
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Introdução 

 

A evolução tecnológica é um fato marcante na história da humanidade, sempre 

impulsionando a sociedade ao longo dos séculos. A tecnologia tem moldado a relação 

entre os indivíduos e o meio ambiente de diferentes maneiras, desde grandes 

invenções como a roda, a lâmpada, a máquina a vapor e, nas últimas décadas a 

internet. 

No âmbito das Telecomunicações, o impacto tecnológico causado na 

sociedade desde a primeira chamada telefônica até os dias atuais é imensurável, 

revolucionando a forma de comunicação humana. Ao mesmo tempo que as novas 

tecnologias de comunicação sem fio contribuíram significativamente para a evolução 

da humanidade, também despertou a preocupação com relação aos efeitos biológicos 

no corpo humano. Efeitos causados devido à exposição às irradiações provenientes 

dos equipamentos de telecomunicações, principalmente nos de origem de 

comunicação sem fio. 

Ao longo dos anos, a comunidade científica e muitas instituições têm realizado 

pesquisas dimensionando o impacto negativo que os sistemas elétricos de alta 

tensão, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações, podem oferecer aos seres 

humanos e ao meio ambiente. Devido à frequência de operação destes, o efeito se 

enquadra no perfil de radiações não ionizantes, que são aquelas que não têm energia 

suficiente para ionizar um átomo [1].  

Nas telecomunicações, uma das grandes preocupações dos pesquisadores é 

a telefonia celular, já que esta vem se tornando um dos serviços de maior acesso à 

população, entretanto, devido à alta demanda dos usuários, as empresas do setor de 

telecomunicações investem cada vez mais na expansão de suas redes, visando 

aprimorar sua cobertura. A melhoria da qualidade da cobertura, em muitos casos, leva 

ao aumento da quantidade de Estações Rádio Base (ERB) e, assim, aproximando 

estas cada vez mais de residências, escolas e hospitais. Este aumento de estações 

transmissoras vem gerando preocupação devido ao efeito causado na população e 

sua influência no corpo humano.  
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Jaques-Arsenè d’Arsonval, médico e físico francês, no final do século XIX, 

conduziu os primeiros estudos relacionando ondas de rádio à saúde humana [2]. 

Atualmente, diversas entidades têm dedicado esforços em pesquisas acerca dos 

efeitos da radiação não ionizante em tecidos humanos e a determinar os limites aos 

quais a população pode ser exposta, sem comprometer em risco à saúde. 

 Dentre as principais entidades padronizadoras que têm suas recomendações 

aceitas internacionalmente, temos a Comissão Internacional em Proteção contra 

Radiação Não-Ionizante (ICNIRP), o Conselho Nacional em Proteção e Medidas de 

Radiação (NCRP), o Instituto Nacional Americano de Padrões (ANSI), e o Instituto dos 

Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). 

No Brasil, até o final da década de 1990, não havia uma regulamentação que 

estabelecesse as limitações da exposição à radiação eletromagnética não ionizante. 

Existia apenas algumas normas do Ministério do Trabalho que se dedicavam a 

estabelecer padrões de segurança para pessoas expostas à radiação em virtude de 

seu exercício profissional. 

Em 1999, o Conselho Diretor da Anatel aprovou o documento Diretrizes para 

Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos Variáveis 

no Tempo (até 300 GHz), como referência provisória para limitação da exposição 

humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na faixa de 

radiofrequências (CEMRF) provenientes de estações transmissoras de serviços de 

telecomunicações sem fio, adotando na íntegra as orientações propostas pela 

ICNIRP. 

Posteriormente, a Resolução nº 303 da Anatel, de 2 de julho de 2002, aprovou 

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

Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz. No mesmo 

sentido, foi publicada a Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009. Tanto os regulamentos 

quanto a lei seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Ao longo deste trabalho, serão abordados os diferentes tipos de fontes de 

radiação, com foco no estudo de caso de radiação não ionizante. Valores de 

densidade de potência e intensidade de campo elétrico e magnético coletados em 

campo em diferentes ambientes são comparados com os limites estabelecidos na 

resolução 303 da Anatel. 
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1.1 Justificativa 

Os telefones móveis são parte integrante das telecomunicações modernas. Em 

muitos países, mais da metade da população utiliza telefones celulares e o mercado 

continua crescendo rapidamente. Em junho de 2018, calcula-se que haja, 

aproximadamente, 5,2 bilhões de assinaturas móveis únicos, e 9 bilhões de conexões 

móveis, incluindo M2M [4]. Essa quantidade tende a aumentar, expressivamente, com 

a implementação da nova geração de telefonia móvel 5G, possibilitando a Internet das 

Coisas, em um cenário onde milhares de novos dispositivos estarão conectados e 

próximos à população produzindo cada vez mais radiação no ambiente.  

Devido à incerteza a cerca do impacto da radiação não ionizante na saúde 

humana, faz-se necessária a definição de limites de exposição. Neste quesito, a 

ANATEL aprovou a Resolução nº 303, que impõe limites às operadoras, para que de 

acordo com o Princípio da Precaução [3], sejam tomadas ações antecipatórias a fim 

de evitar o risco à saúde e ao meio ambiente. 

Quanto ao impacto causado na população, áreas com grande concentração de 

pessoas podem ser classificadas como áreas críticas, uma vez que por causa desta 

densidade de usuários as operadoras precisam de células menores com 

transmissores mais próximos da população. Nos ambientes em que as medições de 

radiação foram realizadas, há um grande fluxo e concentração de pessoas, como é o 

caso de centros educacionais tal como a Universidade Federal Fluminense, ou em 

áreas de recreação, como é o caso do Campo de São Bento em Icaraí. No caso do 

Campo de São Bento, observou-se uma alta concentração de ERBs próximas. Por se 

tratar de um tema de muita importância para saúde pública, é justificável um estudo 

envolvendo as preocupações e precauções quanto a exposição humana à radiação 

não ionizante, bem como o entendimento ao tema e a fiscalização adequada. 

 

1.2 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre radiação, 

principalmente a não ionizante, e verificar os limites na população em geral. Medições 

em campo para coletar dados sobre densidade de potência e intensidade de campo 

elétrico e magnético, em dois cenários, foram realizados. O objetivo é de aplicar a 

Resolução da ANATEL nº 303, de 2 de julho de 2002 durante situações cotidianas 



 
 

18 
 

envolvendo ligações de dispositivos móveis. Será feito um estudo e verificação dos 

resultados obtidos das medições para avaliar se há o cumprimento da resolução nas 

áreas e situações especificadas. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 Descrição e entendimento de Radiação; 

 Análise da Resolução da ANATEL nº 303, de 2 julho de 2002; 

 Classificação do tipo de exposição; 

 Análise dos dados e resultados; 

 Comparação entre os resultados obtidos e a Resolução da ANATEL. 

 

1.3 Estado da arte 

Nas últimas décadas, um expressivo número de estudos foi realizado para 

avaliar um potencial risco à saúde decorrente do uso dos telefones móveis, da 

proximidade de residências com Estações Rádio Base e sistemas elétricos de alta 

tensão, bem como de equipamentos eletrônicos.  

Após um longo período de pesquisas, a ICNIRP, baseada em 207 estudos 

científicos, divulgou uma diretriz a cerca da limitação à exposição a campos elétricos, 

magnéticos, e eletromagnéticos na faixa de frequência até 300 GHz, divididos entre 

LF (1 Hz - 100 kHz) e HF (100 kHz - 300 GHz). 

Quando as pessoas são expostas, em baixos níveis, a campos de baixa-

frequência, a interação deste com o corpo passam praticamente despercebidas, e não 

comprometem a saúde [5], no entanto, acima de um determinado limiar de exposição, 

os campos internos induzidos provocam efeitos reversíveis em células do corpo, 

efeitos de carga elétrica na pele, ou uma estimulação de nervos e músculos, como 

uma sensação de formigamento. Esses efeitos ocorrem em diferentes limites, 

dependendo da frequência do campo. Em níveis mais elevados, causa efeitos 

cardiovasculares irreversíveis ou queimaduras teciduais [5]. 

Na década de 1980 a 1990, estudos epidemiológicos sugeriram que a 

exposição de baixo nível e a longo prazo a campos magnéticos de 50-60 Hz poderia 

estar correlacionada a um aumento do risco de leucemia infantil, todavia, nenhum 
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mecanismo biofísico foi identificado e os resultados de estudos laboratoriais não 

respaldam que a exposição a esses campos magnéticos seja uma causa. A evidência 

científica atualmente existente não leva à conclusão de que uma exposição 

prolongada a LF é uma causa de leucemia infantil [5]. 

Demais estudos indicam que a causa de câncer em adultos decorrentes de 

exposição a LF é muito fraca [6], assim como não há evidência científica substancial 

para uma associação entre a exposição a LF e a doença de Parkinson, esclerose 

múltipla, efeitos desenvolvimentais e reprodutivos, e doenças cardiovasculares. Para 

a doença de Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, a evidência é inconclusiva [6]. 

Estudos de sintomas, qualidade do sono e função cognitiva não forneceram 

evidências consistentes de um efeito desse tipo de exposição [6]. 

Uma quantidade considerável de pesquisas foi conduzida sobre a relação entre 

campos de HF e desfechos de saúde, como dores de cabeça, dificuldade de 

concentração, qualidade do sono, função cognitiva, efeitos cardiovasculares, etc. Até 

o momento, estes estudos não mostraram nenhum efeito sobre a saúde [7]. O único 

achado consistentemente observado é um pequeno efeito na atividade cerebral 

medida pela eletroencefalografia (EEG), todavia, não há clareza quanto à implicação 

biológica dessas pequenas mudanças. Por exemplo, eles não demonstraram afetar a 

qualidade do sono ou estar associados a outros efeitos adversos [7]. 

Extensas pesquisas foram realizadas em relação à exposição a campos de HF 

usados especificamente na telefonia móvel. O foco desses estudos epidemiológicos 

foi buscar uma relação entre o risco de tumores nas proximidades do ouvido, e 

tumores cerebrais, devido à localidade onde o telefone costuma ser utilizado. Alguns 

destes relataram um pequeno aumento estatístico no risco de alguns tumores 

cerebrais para o pequeno grupo de usuários de telefones celulares de longo prazo [8], 

entretanto, uma quantidade significativa de estudos não relatou qualquer aumento nos 

tumores cerebrais com o uso de telefones celulares. Além disso, estudos 

experimentais em animais e células não confirmaram um mecanismo biofísico que 

possa explicar a carcinogenicidade [8].  

Outros autores também alertam para o fato da inconsistência entre o aumento 

do risco, observado em alguns dos estudos epididemiológicos, e a frequência estável 

de ocorrência desses cânceres na população [8]. Uma consideração importante, 
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apontam os pesquisadores, é o aumento significativo do uso de telefones celulares na 

população nas últimas décadas. 

O maior e mais recente estudo retrospectivo de controle de caso até hoje em 

adultos é o Interphone, coordenado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o 

Câncer (IARC). Este estudo foi desenvolvido para determinar se há ligações entre o 

uso de celulares e os principais tipos de tumor cerebral, glioma e meningioma. [8] 

A análise conjunta internacional de dados coletados de 13 países participantes 

não encontrou aumento do risco de glioma ou meningioma com uso de telefone celular 

por mais de 10 anos. Baseada em grande parte nesses dados, a IARC classificou os 

campos eletromagnéticos de radiofrequência como possivelmente carcinogênicos 

para humanos (Grupo 2B), o que significa que há evidências em estudos de que pode 

causar câncer, mas isso ainda não é definitivo, e que há outros fatores de risco, 

principalmente o genético [8]. 

A exposição da população aos campos provenientes, especificamente, das 

estações rádio base também foram foco de muitos estudos. Essas estações são uma 

fonte contínua de exposição ao corpo inteiro, diferentemente da exposição de 

telefones celulares, que é maior na cabeça ou nas partes do corpo próximas ao local 

onde o mesmo é mantido. 

Os estudos realizados não evidenciaram relação entre o campo 

eletromagnético irradiado por estações rádio base e o aumento do risco de câncer. 

Assim, essas pesquisas não forneceram evidências conclusivas de quaisquer outros 

efeitos adversos relacionados à saúde [9]. 

A ICNIRP, e demais órgãos internacionais, acompanham todas as pesquisas 

realizadas pela comunidade científica relacionadas à exposição a campos 

eletromagnéticos, divulgando revisões, quando necessário, em suas diretrizes e 

qualquer nova informação relevante para a saúde.  
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Radiação 

 

O primeiro registro a elucidar os perigos da radiação aconteceu apenas 20 anos 

após Marie e Henry Curie descobrirem o elemento Rádio. A descoberta do elemento 

fez com que este começasse a ser amplamente utilizado, tanto na medicina quanto 

na moda, com o surgimento dos relógios que brilham no escuro. Estes eram pintados 

à mão por mulheres que utilizavam a técnica de afinar e umedecer as cerdas dos 

pincéis com a boca para poder fazer a pintura delicada com rádio. No entanto, após 

um tempo de exposição e, inclusive, ingestão do elemento, estas meninas acabaram 

adoecendo e levando ao primeiro estudo a longo prazo da exposição à radiação, esse 

evento ficou conhecido como “Radium Girls” [10]. 

A radiação é a propagação de energia de um ponto a outro por meio de ondas 

eletromagnéticas ou de partículas, onde o meio de propagação é quem define a forma 

de irradiação, se ela é eletromagnética ou corpuscular [1]. No caso da radiação 

corpuscular, o fenômeno ocorre em nível subatômico, onde algumas têm origem em 

processos de desintegração nuclear como prótons, elétrons e partículas alfa, 

enquanto outras são obtidas através dos processos de fissão nuclear, como os 

nêutrons. Já a radiação eletromagnética trata da energia se propagando por meio de 

ondas eletromagnéticas, que tem como componentes o campo elétrico e o magnético. 

Esta última se divide em dois tipos: a radiação ionizante e a não ionizante e o que as 

difere é a relação da energia necessária para arrancar um elétron do átomo, entre 

outras características que podem ser observadas na figura 2.1. A seguir será 

apresentada uma breve descrição dos tipos de radiação e suas características com o 

objetivo de posicionar o leitor sobre o conteúdo do trabalho. 
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2.1 Radiação Ionizante 

 A radiação ionizante é a radiação que contém energia suficiente para quebrar 

ligações químicas moleculares, isto é, energia suficiente para arrancar um elétron da 

camada de valência do átomo. Este tipo tende a ser mais perigoso para a saúde pois 

se a exposição for muito forte pode danificar a estrutura da célula [11]. Como podemos 

ver na Figura 2.1, a radiação ionizante tem comprimento de onda menor que 100 nm 

e, portanto, possui frequências maiores quando comparada à radiação não ionizante. 

 Esta radiação pode ser classificada em cinco tipos de acordo ao seu poder de 

penetração. Entre elas, temos: a radiação alfa, beta, gama, radiação de nêutrons e 

raios-X. Além disso, também pode ser classificada de acordo com sua fonte, se é 

natural ou artificial [11]. 

 

2.1.1 Tipos 

 A radiação alfa é composta por dois prótons e dois nêutrons, o que a torna 

positivamente carregada. A partir de uma emissão nuclear natural, estes dois prótons 

e dois nêutrons são emitidos por núcleos de elementos pesados no momento em que 

este elemento se transforma em outro [11]. Seu poder de ionização é bem alto, 

enquanto o de penetração é bem pequeno e não chega a ultrapassar a camada morta 

da pele. Isso significa que a blindagem é fácil, pode ser feita com uma folha de papel.  

Figura 2.1 - Radiação Ionizante x Radiação Não Ionizante [1] 
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 Já a radiação beta é emitida pelo núcleo dos átomos quando há excesso de 

nêutrons. Ela se assemelha ao elétron, pois também possui carga negativa. Ao 

compararmos com as partículas alfa, as partículas beta são mais penetrantes, 

conseguem atingir alguns milímetros de tecido, e possuem menos energia além de ter 

pequeno poder de ionização. Assim como a radiação alfa é uma emissão nuclear 

natural [11].  

A radiação gama, diferente das duas anteriores, não possui carga elétrica, é 

uma radiação eletromagnética emitida pelo núcleo em estado excitado de energia. 

Como não tem carga e nem massa, pode passar facilmente pelo corpo humano, 

oferecendo grande risco para a saúde, dessa forma a blindagem é difícil, geralmente 

ocorre utilizando o chumbo [11]. 

 A radiação de nêutrons, assim como a radiação beta, não possui carga elétrica 

e ocorre quando nêutrons são emitidos do núcleo pelo método de fissão nuclear. Pode 

ser muito penetrante, tanto seu poder de ionização quanto sua perda de energia para 

o ambiente são muito variáveis [11]. 

 Por fim, está o raio X que é uma radiação eletromagnética, ou seja, um fóton, 

que é emitido pela camada eletrônica em vez da nuclear. Pode ser gerado, também, 

a partir do impacto de elétrons energéticos sobre um alvo, como é o caso da máquina 

de raio X. Sendo assim, ele é mais comumente produzido de forma artificial, diferente 

da maioria das radiações citadas anteriormente. Seu poder de penetração é 

semelhante ao do raio gama e sua blindagem também é complicada [11]. 

 A comparação entre o poder de penetração das partículas pode ser visualizada 

na Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Tipos de Radiação e penetração [1] 
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2.1.2 Fontes 

 A radiação ionizante está em todo lugar, sendo ela de fonte natural ou artificial 

e as pessoas estão expostas diariamente. Existem quatro principais fontes naturais 

de radiação ionizante: a radiação cósmica, radiação terrestre, exposição por inalação 

e por ingestão [12].  

 A exposição por radiação cósmica se trata de raios cósmicos bombardeando a 

atmosfera terrestre, em sua maioria são prótons, e podem ser provenientes da 

radiação solar ou de outros eventos cósmicos. Algumas partículas conseguem 

penetrar na atmosfera e acabam sendo absorvidas pelas pessoas, sendo a dose de 

exposição definida pela altitude da região, regiões mais altas tendem a receber 

maiores doses de radiação cósmica [12]. 

 A radiação terrestre ocorre quando há depósitos de urânio, potássio e tório que 

sofrem decaimento natural e acabam liberando radiação ionizante no processo. Os 

mesmos podem ser responsáveis pela exposição à radiação por inalação, pois o 

urânio e o tório ao se decompor originam os gases radão e thoron, respectivamente. 

Normalmente esses gases são diluídos no ar e não apresentam um real risco para a 

saúde, no entanto eles podem ficar acumulados e presos dentro de ambientes 

fechados tornando-se um risco para os ocupantes desse ambiente, como é o caso 

dos mineradores de urânio que ficam expostos ao gás radão [12]. 

 A exposição à radiação por ingestão ocorre quando água ou alimentos 

ingeridos naturalmente têm quantidades vestigiais de minerais radiativos, devido ao 

solo onde o alimento é cultivado ou a água é encontrada [12]. 

 Além dessas fontes naturais há, também, as fontes artificiais de radiação 

ionizante que podem vir desde exames médicos até testes com bombas atômicas 

realizados durante a Segunda Guerra Mundial. Dentre os dois citados, o que tem 

maior facilidade de exposição é o referente à medicina e, por isso, existem 

regulamentações especificas e limitações de exposição, tanto para o paciente quando 

para o profissional que está realizando os exames [12]. 

 

2.2 Radiação Não Ionizante 

 A radiação não ionizante, também conhecida pela sigla RNI, é o tipo de 

radiação que não tem energia o suficiente para arrancar um elétron da camada de 
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valência do átomo. No que diz respeito aos serviços de comunicação sem fio, a 

radiação não ionizante pode ser produzida por qualquer fonte eletromagnética com 

frequência inferior a 3x1015 Hz. Seus fótons possuem menos de 12 eV de energia e 

os comprimentos de onda são superiores a 100 nm. No espectro eletromagnético, 

inclui a luz ultravioleta, luz visível, luz infravermelha, micro-ondas e o espectro de rádio 

frequência de forma geral [13]. 

 A RNI pode ser subdividida em três categorias, de acordo com a fonte de 

emissão: elétrica, óptica e radiofrequência. A seguir, será apresentada uma descrição 

sucinta dos tipos de radiação não ionizante.  

 

2.2.1 RNI no espectro elétrico 

   O espectro elétrico compreende aquele no qual a energia é usualmente 

transmitida por fios ou cabos com uma frequência de 50 e 60 Hz. Cobre a maioria dos 

equipamentos eletroeletrônicos e tem limite superior de 20 kHz. Nessas frequências 

as ondas podem irradiar e propagar-se no espaço da mesma forma que as ondas 

eletromagnéticas de frequência mais altas. Para este caso, a ANEEL regula e fiscaliza 

o atendimento aos limites de exposição a campos elétricos e magnéticos 

recomendados pela OMS, relativos aos serviços de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica [14].  

 

2.2.2 RNI no espectro óptico 

 Neste caso, temos a luz infravermelha, com comprimento de onda na faixa de 

780 nm a 1 mm, que apesar de não ser visível, pode ser sentida em forma de calor. 

Esse tipo de radiação é emitido por objetos quentes, como o Sol, o ferro de passar 

roupa, o aquecedor e o próprio corpo humano. Outra fonte neste espectro de radiação 

é o controle remoto, que apesar de aparentemente não emitir calor, possui um led que 

emite infravermelho. Dentro desta categoria, também temos os leitores de códigos de 

barras e os mouses que se comunicam com os computadores [15].  

 O poder de penetração da luz infravermelha é baixo, no entanto, causa o efeito 

térmico e também pode gerar queimaduras na pele, produzir lesões na retina e até 

mesmo catarata devido à exposição crônica [15]. 
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 Além da luz infravermelha, temos nesse espectro a luz ultravioleta e que ao se 

concentrar na fonte solar, pode ser dividida em três categorias, de acordo com o 

comprimento de onda: UVA, UVB e UVC. A radiação UVA tem comprimento de onda 

entre 315 nm e 400 nm e é responsável por efeitos danosos à pele e até mesmo ao 

DNA [15]. A radiação UVB tem comprimento de onda entre 280 nm a 315 nm e pode 

causar queimaduras, foto envelhecimento e câncer de pele. No caso da UVC, o 

comprimento de onda está entre 100 nm a 280 nm e é totalmente absorvida pela 

camada de ozônio, portanto, não nos apresenta risco para a saúde [15]. 

A luz ultravioleta também pode ser encontrada na luz negra, no maçarico, na 

solda elétrica, etc... Outro efeito, além dos citados anteriormente, que pode ser 

causado pela exposição à radiação UV é dano na retina. 

 A radiação laser também é um exemplo de radiação não ionizante no espectro 

óptico. Esta é aplicada na área de informática, nas comunicações ópticas, nas 

cirurgias ópticas, nos cortes de tecidos e de metais além de ter aplicações estéticas. 

Os efeitos provocados pela exposição ao laser dependem, entre outros fatores, da 

potência aplicada e da frequência da radiação e os órgãos mais afetados são olhos e 

a pele [15]. 

 

2.2.3 RNI no espectro da radiofrequência 

 Neste caso, a radiação compreende frequências entre 10 kHz e 300 GHz, onde 

as frequências na faixa entre 300 MHz até 300 GHz são conhecidas como micro-

ondas. Suas aplicações envolvem radiodifusão AM, rádio navegação, diatermia 

médica, solda de rádio frequência, entre outras. 

Como principal efeito associado à exposição da radiação não ionizante no 

espectro da radiofrequência, destaca-se a hipertermia que é o aumento da 

temperatura corporal. Mesmo que pequeno, isso pode ser prejudicial, principalmente 

para os embriões e fetos que são mais sensíveis ao calor induzido pela RF, podendo 

causar má formação do sistema nervoso central dos bebês. No caso de hipertermia 

moderada ou severa, em especial durante o primeiro trimestre da gravidez pode 

ocasionar até o aborto [7]. 

No caso da frequência de micro-ondas, os efeitos causados pela RNI podem 

ser observados na forma de alterações no sistema nervoso central, no sistema 



 
 

27 
 

cardiovascular e endócrino, aumento da pressão sanguínea, seguido de hipotensão, 

além de distúrbios menstruais, queimaduras e até mesmo catarata [7]. É justamente 

nesse espectro que as estações rádio base de telecomunicações agem, emitindo 

constantemente radiação não ionizante, permitindo o funcionamento das nossas 

comunicações sem fio. Dessa forma, é importante observar e fiscalizar os limites de 

exposição para que a absorção desta radiação não seja o suficiente para trazer-nos 

efeitos negativos para saúde. 

No Brasil, a regulamentação da ANATEL nº 303 de julho de 2002, limita a 

exposição humana a RNI em todo o espectro eletromagnético, referindo-se à faixa de 

frequência de 9 kHz até 300 GHz. Esta regulamentação será o foco do estudo deste 

trabalho. 

 

2.3 Mecanismo de acoplamento entre campos e o corpo 

Existem três mecanismos básicos de acoplamento comprovados, através do 

qual campos elétrico e magnético variantes no tempo interagem diretamente com a 

matéria viva: acoplamento a campos elétricos de baixa frequência, acoplamento a 

campos magnéticos de baixa frequência, e absorção de energia de campos 

eletromagnéticos. 

 

2.3.1 Acoplamento a campos elétricos de baixa frequência 

A interação de campos elétricos de baixa frequência com o corpo humano 

resulta na formação de dipolos elétricos, e na reorientação dos mesmos, já presentes 

no tecido. Somado a isso, induz uma carga superficial no corpo resultando em 

correntes induzidas, cuja distribuição depende das condições de exposição, do 

tamanho, forma, e posição do corpo no campo, inclusive da postura. A magnitude 

desses diferentes efeitos depende de propriedades elétricas do corpo, como 

condutividade elétrica e permissividade. Ambos variam com o tipo de tecido corporal 

e também dependem da frequência do campo aplicado [6]. 
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2.3.2 Acoplamento a campos magnéticos de baixa 

frequência 

A principal interação de campos magnéticos de baixa frequência é a indução 

de Faraday, induzindo a campos e correntes elétricas nos tecidos. Diversos fatores 

influenciam na intensidade dessa interação, destacando-se a orientação do campo 

magnético externo com relação ao corpo, a largura corporal, e a condutividade dos 

órgãos e tecidos [6]. 

 

2.3.3 Absorção de energia de campos eletromagnéticos 

Exposição a campos elétricos e magnéticos de baixa frequência normalmente 

resulta em absorção de energia irrisória e sem aumento de temperatura mensurável 

no corpo, entretanto, é constatado que exposição a campos eletromagnéticos em 

frequências a partir de 100 kHz pode levar à absorção significativa de energia e 

aumento de temperatura. Em geral, a exposição a um campo eletromagnético 

uniforme (onda plana) resulta em uma deposição e distribuição altamente não 

uniforme de energia dentro do corpo.  

A absorção de energia pelo corpo humano varia de acordo com a frequência 

dos campos eletromagnéticos incidentes, e podem ser divididos em quatro faixas. Na 

primeira, campos na faixa de 100 kHz a 20 MHz possuem absorção de forma mais 

significante na região do pescoço, pernas e tronco. Na segunda, na faixa de 20 MHz 

a 300 MHz, a absorção da energia pode ocorrer por todo o corpo. Na terceira, campos 

na faixa de 300 MHz a 10 GHz, a absorção ocorre de forma localizada e de maneira 

não uniforme. Na quarta, para frequências acima de 10 GHz, a absorção de energia 

ocorre, principalmente, na superfície do corpo.  

A troca de energia ocorre, principalmente, entre o campo elétrico e as 

moléculas de água, portanto, as regiões que contém maior quantidade de água, por 

exemplo os músculos, absorvem uma maior quantidade energia provenientes dos 

campos eletromagnéticos do que as regiões corporais que apresentam menor 

quantidade de água, como o tecido ósseo e adiposo. 
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A energia da radiação absorvida transforma-se em energia cinética na molécula 

e, consequentemente, aumenta-se a temperatura no tecido biológico. Cabe ressaltar 

que o corpo possui mecanismos de termorregulação, que através da vasodilatação 

transfere calor pela corrente sanguínea, assim mantendo sua temperatura constante. 

Dessa forma, regiões do corpo que possuem baixa vascularização representam maior 

risco potencial relacionado ao efeito térmico, como olhos e testículos, o que levou a 

muitos estudos para averiguar uma relação entre a exposição à radiação 

eletromagnética e problemas de catarata e infertilidade.  

No corpo humano, cada tipo de tecido biológico apresenta diferentes níveis de 

absorção de energia eletromagnética. Mediante esse fato, criou-se o conceito de taxa 

de absorção específica (SAR – Specific Absorption Rate) visando quantificar a energia 

absorvida, especificamente, nos diferentes tecidos irradiados [7]. 

Os valores de SAR dependem de parâmetros do campo incidente, tais como: 

frequência, intensidade, polarização e configuração origem-objeto (campo próximo ou 

distante); características do corpo exposto como tamanho, geometria interna e 

externa; propriedades dielétricas dos diferentes tecidos e, também, de efeitos 

refletores do solo e de outros objetos próximos ao corpo exposto. Quando o eixo do 

corpo humano é paralelo ao vetor de campo elétrico, e sob condição de exposição a 

ondas planas, SAR de corpo inteiro atinge valores máximos. Na prática, não há como 

medir valores de SAR diretamente em um indivíduo. Para analisar o efeito, utiliza-se 

simulações computacionais a fim de calculá-la. Dessa forma, outras grandezas são 

utilizadas para se avaliar a exposição a energias eletromagnéticas, como intensidade 

de campo elétrico, intensidade de campo magnético e densidade de potência. 

 

2.4 Legislação 

Os países adotam suas próprias legislações e recomendações sobre a 

exposição humana à radiação de acordo com seus estudos, níveis medidos e 

embasamento quanto aos efeitos biológicos.  

Em 1996, a OMS iniciou o programa “International EMF Project”, que tinha 

como um dos objetivos facilitar o desenvolvimento de padrões de segurança 

mundialmente aceitos, diminuindo as enormes diferenças entre as normas existentes 

nos países. 
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Na seção 2.4.1, algumas organizações internacionais que têm uma grande 

contribuição para as pesquisas e normas quanto à exposição à radiação serão 

observadas e, na seção seguinte, será abordado um pouco sobre a regulamentação 

nº 303 da ANATEL.   

 

2.4.1 Órgãos Reguladores Internacionais 

Nos Estados Unidos, o NCRP, Conselho Nacional de Proteção e Medidas 

Contra Radiação, trabalha formulando e divulgando informações, orientações e 

recomendações sobre proteção à radiação. O conselho também visa estimular a 

cooperação entre organizações com a mesma preocupação, além de desenvolver e 

aplicar conceitos básicos sobre quantidades, unidades e medidas de radiação.  

O Conselho decidiu entrar no âmbito das radiações não ionizantes com o 

objetivo de desenvolver um relatório sobre quantidades, unidades de medidas e sobre 

técnicas de medições. Posteriormente, decidiu que os efeitos biológicos e os critérios 

de exposição deveriam ser examinados. Em 1981, produziu o relatório número 67, 

que se preocupa com o primeiro objetivo. Esse relatório representa para RNI 

definições de quantidades e unidades fundamentais, além de um movimento em 

direção ao desenvolvimento de nomenclatura comum para os campos ionizantes e 

não ionizantes. Trata, também, a propagação de ondas eletromagnéticas, processos 

de transferência de energia, interação de micro-ondas com objetos no campo e 

técnicas de medição. Em 1993, produziu o Relatório 119 que teve como objetivo reunir 

conhecimentos gerais úteis para os profissionais de saúde e segurança preocupados 

com a avaliação dos riscos de radiofrequência. Ele fornece uma coleção de 

informações sobre várias fontes de radiofrequência e um guia simples de como fazer 

para estimar as exposições associadas a essas fontes. Atualmente, o NCRP já 

produziu mais de 150 relatórios sobre radiação. 

Em 1982, o IEEE publicou a recomendação C95.1, que posteriormente foi 

adotada pela ANSI como o Padrão Nacional Americano de segurança com respeito à 

exposição humana a campos eletromagnéticos de radiofrequência na faixa de 300 

kHz a 100 GHz. O relatório trata de recomendações aplicadas a aspectos não 

ocupacionais e ocupacionais para evitar possíveis efeitos nocivos em humanos 
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expostos a campos eletromagnéticos na faixa de frequência especificada. Nos 

Estados Unidos, essa é a recomendação de referência. 

A ICNIRP, Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não 

Ionizante, foi constituída em 1992 como uma comissão independente sem fins 

lucrativos, com sua secretaria em Munique. Em 1998, usando como referência os 

relatórios 67 e 119 do NCRP e o C95.1-1982 da ANSI/IEEE entre outros estudos, a 

ICNIRP publicou diretrizes para limitar a exposição aos campos elétricos, magnéticos 

e eletromagnéticos para frequências de até 300 GHz. Este documento conta com base 

biológica para limitar a exposição, níveis de referência e medidas de proteção [7]. 

O texto de 1998 está passando por uma revisão para se adequar ao cenário 

atual, prevista para o segundo semestre de 2018; até então, suas diretrizes 

permanecem válidas [7].  

Na Alemanha, o Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) - Escritório Federal de 

Proteção à Radiação, trabalha pela segurança e proteção do homem e do meio 

ambiente contra danos causados por radiações ionizantes e não ionizantes. O 

trabalho no campo das radiações não ionizantes inclui a proteção contra a radiação 

ultravioleta e os efeitos da comunicação móvel, além das precauções para a proteção 

do público em geral e de pessoas de exposição ocupacional [16].  

A BfS faz previsões do índice UV juntamente com a Agência Federal do Meio 

Ambiente, o Serviço Meteorológico Nacional da Alemanha e outras instituições 

associadas também faz rankings com diferentes modelos de celulares, onde se 

compara a SAR com o aparelho na orelha e perto do corpo. Esta organização também 

se propõe a informar os males relacionados à radiação e os meios de minimizá-los 

[16]. 

 

2.4.2 Órgão Regulador Nacional 

 No Brasil, o órgão que regulamenta e fiscaliza os limites de exposição humana 

à radiação não ionizante é a ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações. Desde 

julho de 2002, entrou em vigor o Regulamento sobre Limitação da Exposição a 

Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequências 

entre 9 kHz e 300 GHz, Resolução número 303. Nesta resolução, encontram-se 

especificados vários conceitos necessários para aplicação, os métodos de medição, 

http://www.icnirp.org/
http://www.icnirp.org/
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os níveis de SAR indicados, os limites de exposição, que seguem o especificado na 

diretriz internacional do ICNIRP. No capítulo seguinte será apresentada uma breve 

descrição dos conceitos, procedimento e limites utilizados no presente trabalho.   
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Resolução nº 303, de 2 de julho de 2002 

 

A Resolução número 303, de 2 de julho de 2002, foi elaborada pela ANATEL 

devido à necessidade de estabelecer limites e de definir métodos de avaliação e 

procedimentos a serem observados em relação à exposição a campos elétricos, 

magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequências, entre 9 kHz e 300 GHz, 

associados à operação de estações transmissoras de serviços de telecomunicações. 

Este capítulo é todo baseado nesta resolução e foram levados em consideração 

apenas pontos chaves para o entendimento e realização do desse estudo. A resolução 

na íntegra se encontra anexada no ANEXO A. 

 

3.1 Conceitos Gerais 

A seguir serão apresentados alguns conceitos necessários para a aplicação e 

entendimento da resolução nº 303. 

 

3.1.1 Quanto à exposição 

A exposição no âmbito da resolução pode ser classificada em quatro tipos, 

exposição ocupacional, exposição populacional, exposição contínua e exposição 

transitória.  

A exposição ocupacional ou exposição controlada é a situação em que pessoas 

são expostas a CEMRF em consequência de seu trabalho, desde que estejam cientes 

do potencial de exposição e possam exercer controle sobre sua permanência no local 

ou tomar medidas preventivas [13].  

Já a exposição populacional ou não controlada é o caso em que a população 

em geral ou pessoas em consequência de seu trabalho estão expostas a CEMRF, 

porém sem estarem cientes ou sem possibilidade de adotar medidas preventivas.  

A exposição é dita contínua, quando é por períodos de tempo superiores aos 

utilizados para se obter a média temporal, que no caso deste regulamento, é de 6 
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(seis) minutos. Enquanto a exposição transitória é o caso em que a exposição a 

CEMRF ocorre por períodos inferiores ao utilizado para o cálculo da média temporal. 

 

3.1.2 Quanto à medição 

A medição pode ser realizada utilizando a média temporal ou espacial. A média 

temporal é feita a partir de um conjunto de valores de densidade de potência medidos 

em um determinado local, num determinado período de tempo. Já a média espacial é 

o valor médio de um conjunto de valores de densidade de potência, sobre as 

dimensões de um corpo, calculado com base em uma série de valores medidos ao 

longo de uma linha reta ou curva, que representa a postura do objeto exposto, ou por 

toda uma área plana [13]. 

Para ser realizada a medição pode-se considerar a região de medição como 

região de campo distante ou região de campo próximo. Campo distante é onde os 

campos elétricos e magnéticos possuem características de onda plana e dessa forma 

podem ser separados em componentes, transversais entre si, do campo 

eletromagnético. Em contrapartida, o campo próximo é a região onde o campo elétrico 

e magnético não podem ser considerados onda plana e variam significativamente de 

ponto em ponto. 

A densidade de potência (S) deve ser medida para a análise dos limites de 

exposição e representa a potência que atravessa uma unidade de área normal à 

direção de propagação. Densidade de potência da onda plana equivalente (Seq) é a 

densidade de potência proveniente de uma relação entre um determinado valor de 

intensidade de campo elétrico ou campo magnético, ambas são expressas em watts 

por metro quadrado (W/m²). 

A Seq pode ser calculada por meio da equação abaixo [13]: 

𝑆𝑒𝑞 =
𝐸2

377
= 𝐻2 𝑥 377 

Onde 377 é o valor da impedância do espaço livre expresso em Ohms (Ω), E é 

a intensidade do campo elétrico em V/m e H é a intensidade de campo magnético em 

A/m. 
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3.1.3 Quanto ao emissor 

A resolução define três tipos de emissores, estações de telecomunicações, 

estações transmissoras e estações terminais portáteis. A estação de 

telecomunicações se refere ao conjunto dispositivos e demais meios necessários à 

realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos e, quando for o caso, as 

instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis. Estação 

transmissora é a estação que emite radiofrequências. Já estações terminais portáteis 

são caracterizados pela mobilidade dos equipamentos utilizados e cujas estruturas 

radiantes, ficam localizadas a menos de 20 (vinte) centímetros de distância do corpo 

do usuário, quando em operação [13]. 

 

3.1.4 Quanto à absorção específica 

Absorção específica (SA) é a energia absorvida por unidade de massa de 

tecido biológico, expressa em joule por quilograma (J/kg). SA é a integral, no tempo, 

da taxa de absorção específica. A taxa de absorção específica é taxa de absorção de 

energia por tecidos do corpo, em watt por quilograma (W/kg). A SAR é a medida 

dosimétrica que tem sido amplamente adotada em radiofrequências superiores a 

cerca de 100 kHz. A medida dosimétrica se refere a medição ou determinação por 

cálculo da distribuição interna da intensidade de campo elétrico, da densidade de 

corrente induzida, da absorção específica ou da taxa de absorção específica, em 

seres humanos ou em animais expostos a campos [13]. 

Pela ausência de equipamento específico, esse tipo de medição está fora do 

escopo desde trabalho pois o foco das medições não está no âmbito biológico. 

  

3.2 Limites de Exposição 

Os limites de exposição estabelecidos no regulamento referem-se tanto à 

exposição ocupacional como a da população em geral a CEMRF, na faixa de 

radiofrequências de 9 kHz até 300 GHz, sendo estes equivalentes aos Níveis de 

Referência indicados nas diretrizes da ICNIRP. 
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As tabelas 3.1 e 3.2 apresentam, respectivamente, os limites para exposição 

ocupacional e da população em geral a CEMRF, na faixa de radiofrequências entre 9 

kHz e 300 GHz, em valores eficazes não perturbados, ou seja, valores medidos na 

ausência de indivíduos potencialmente expostos e sem a introdução de objetos 

absorvedores ou refletores durante o processo de medição. 

 

Faixa de 
Radiofrequências 

Intensidade de 
Campo, 
E (V/m) 

Intensidade de 
Campo, 
H (A/m) 

Densidade de 
potência da onda 
plana equivalente, 

Seq (W/𝒎𝟐) 
9 kHz a 65 kHz 610 24,4 — 

0,065 MHz a 1 MHz 610 1,6/f — 

1MHz a 10 MHz 610/f 1,6/ f — 

10 MHz a 400 MHz 61 0,16 10 

400 MHz a 2000 MHz 3𝑓
1

2⁄  0,008𝑓
1

2⁄  f/40 

2 GHz a 300 GHz 137 0,36 50 

Tabela 3.1 - Limites para exposição ocupacional [13] 

 

Faixa de 
Radiofrequências 

Intensidade de 
Campo, 
E (V/m) 

Intensidade de 
Campo, 
H (A/m) 

Densidade de 
potência da onda 
plana equivalente, 

Seq (W/𝒎𝟐) 
9 kHz a 150 kHz 87 5 — 

0,15 MHz a 1 MHz 87 0,73/f — 

1 MHz a 10 MHz 87/𝑓
1

2⁄  0,73/f — 

10 MHz a 400 MHz 28 0,073 2 

400 MHz a 2000 MHz 1,375𝑓
1

2⁄  0,0037𝑓
1

2⁄  f/200 

2 GHz a 300 GHz 61 0,16 10 

Tabela 3.2 - Limites para exposição da população em geral [13] 

  

 Nas tabelas 3.1 e 3.2 f é o valor da radiofrequência na mesma unidade indicada 

na coluna da faixa de radiofrequências. 

 Para aplicação dos valores das tabelas acima é necessário que se leve em 

conta que os limites de exposição estabelecidos se referem às médias espacial e 

temporal das grandezas indicadas. Para radiofrequências entre 100 kHz e 10 GHz, o 

período de tempo a ser utilizado para cálculo da média temporal é de seis minutos, 

para radiofrequências acima de 10 GHz, o período é de 68/f 1,05 minutos (f em GHz) e 

para radiofrequências abaixo de 100 kHz, o conceito de média temporal não se aplica 
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uma vez que, para estas radiofrequências, os principais efeitos da exposição a 

CEMRF são os estímulos neurológicos instantâneos [13]. 

 No caso de indivíduos sujeitos a exposição ocupacional que não tenham 

recebido treinamento, ou que não estejam cientes da sua exposição a CEMRF, 

aplicam-se os limites estabelecidos na tabela 3.2. 

A tabela 3.3 apresenta as Restrições Básicas para limitação da exposição a 

CEMRF, para radiofrequências entre 9 kHz e 10 GHz, em termos de densidades de 

corrente para cabeça e tronco, taxa de absorção específica média no corpo inteiro, 

taxa de absorção específica localizada para cabeça e tronco e taxa de absorção 

específica localizada para os membros. Devido à falta de equipamentos específicos 

de medição de SAR a mesma não pôde ser realizada. Portanto a tabela 3.3 é 

apresentada em caráter informativo. 

 

Características 
de exposição 

Faixa de 
Radiofrequências 

Densidade 
de 

corrente 
para 

cabeça e 
tronco 

(mA/m2) 
(RMS) 

SAR 
média 

do 
corpo 
inteiro 
(W/kg) 

SAR 
localizada 
(cabeça e 

tronco) 
(W/kg) 

SAR 
localizada 
(membros) 

(W/kg) 

Exposição 
Ocupacional 

9 kHz a 100 kHz f / 100 — — — 

100 kHz a 
10 MHz 

f / 100 0,4 10 20 

10 MHz a 
10 GHz 

— 0,4 10 20 

Exposição da 
população em 

geral 

9 kHz a 100 kHz f / 500 — — — 

100 kHz a 
10 MHz 

f / 500 0,08 2 4 

10 MHz a 
10 GHz 

— 0,08 2 4 

Tabela 3.3 - Restrições Básicas para exposição a CEMRF [13] 

 

Onde f é o valor da radiofrequência, em hertz. 

 As densidades de corrente devem ser calculadas pela média tomada sobre 

uma seção transversal de 1 (um) centímetro quadrado perpendicular à direção da 

corrente. 

 Para radiofrequências até 100 kHz, as Restrições Básicas, em valores de pico 

da densidade de corrente, podem ser obtidos multiplicando-se o valor eficaz (RMS) 
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por √2 (raiz quadrada de dois). Para emissões de sinais pulsados, com pulsos de 

duração tp, a radiofrequência equivalente a ser usada nas restrições básicas deve ser 

calculada pela expressão f = 1/(2tp). 

 Todos os valores de SAR devem ter sua média temporal avaliada ao longo de 

qualquer período de 6 (seis) minutos. No cálculo do valor médio da SAR localizada 

deve ser utilizada uma massa de 10 (dez) gramas de tecido contíguo. O valor máximo 

da SAR assim obtido deve ser inferior ao valor correspondente na Tabela 3.3. 

 A tabela 3.4 mostra as restrições básicas para densidade de potência, para 

faixa de frequências entre 10 GHz e 300 GHz. A mesma não foi incluída na avaliação 

dos dados deste trabalho, pois está acima da faixa de frequência da sonda utilizada 

nas medições. 

 

Características da  
exposição 

Densidade de potência da 
onda plana equivalente (W / 

m²) 

Exposição ocupacional 50 

Exposição populacional 10 
Tabela 3.4 - Restrições Básicas para densidade de potência, 

para radiofrequências entre 10 GHz e 300 GHz [13]. 

 

3.3 Verificação do atendimento aos limites 

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

estabelecidos neste regulamento, pode ser efetuada por meio de análises teóricas, 

baseadas nas características da estação transmissora de radiocomunicação 

analisada, ou por meio de medições diretas dos CEMRF, com a estação em 

funcionamento. 

O Relatório de Conformidade deve ser mantido na estação por seu 

responsável, para apresentação sempre que requisitado pela Anatel. 

Em locais onde é permitido o acesso de pessoas, quando os valores de CEMRF 

obtidos por meio de cálculos teóricos forem iguais ou superiores a 2/3 (dois terços) 

dos limites de exposição estabelecidos para os campos elétricos ou magnéticos, será 

obrigatória a realização de medições para comprovação do atendimento. 

Deverá ser informado, com destaque, no manual de operação ou na 

embalagem do produto, pelos fornecedores de equipamento terminal de Serviço 
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Móvel Especializado, Serviço Móvel Celular e Serviço Móvel Pessoal, que o mesmo 

atende aos limites da Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequências adotados pela Anatel. 

 

3.4 Cálculo Teórico 

No cálculo teórico dos CEMRF, devem ser utilizados os valores máximos 

autorizados dos parâmetros de transmissão de cada estação analisada. Nas regiões 

de campo próximo, poderão ser utilizados modelos de propagação empregados para 

as regiões de campo distante para demonstração do atendimento aos limites. Já nos 

casos em que seja necessária a utilização de modelos de propagação para a região 

de campo próximo, estes devem ser específicos ao tipo de antena empregada e 

devem constar do Relatório de Conformidade da estação. 

As expressões para cálculo de distâncias mínimas das antenas de estações 

transmissoras para atendimento aos limites de exposição populacional e ocupacional 

podem ser vistas nas duas tabelas a seguir. 

  

Faixa de Radiofrequências Exposição da População em Geral 

1 MHz a 10 MHz 𝑟 = 0,10√𝑒𝑖𝑟𝑝 × 𝑓 𝑟 = 0,129√𝑒𝑟𝑝 × 𝑓 

10 MHz a 400 MHz 𝑟 = 0,319√𝑒𝑖𝑟𝑝 𝑟 = 0,409√𝑒𝑟𝑝 

400 MHz a 2000 MHz 𝑟 = 6,38√𝑒𝑖𝑟𝑝 ÷ 𝑓 𝑟 = 8,16√𝑒𝑟𝑝 ÷ 𝑓 

2000 MHz a 300000 MHz 𝑟 = 0,143√𝑒𝑖𝑟𝑝 𝑟 = 0,184√𝑒𝑟𝑝 

Tabela 3.4 - Cálculo de distâncias mínimas para limites de exposição populacional [13] 

 

Faixa de Radiofrequências Exposição Ocupacional 

1 MHz a 10 MHz 𝑟 = 0,0144 × 𝑓 × √𝑒𝑖𝑟𝑝 𝑟 = 0,0184 × 𝑓 × √𝑒𝑟𝑝 

10 MHz a 400 MHz 𝑟 = 0,143√𝑒𝑖𝑟𝑝 𝑟 = 0,184√𝑒𝑟𝑝 

400 MHz a 2000 MHz 𝑟 = 2,92√𝑒𝑖𝑟𝑝 ÷ 𝑓 𝑟 = 3,74√𝑒𝑟𝑝 ÷ 𝑓 

2000 MHz a 300000 MHz 𝑟 = 0,0638√𝑒𝑖𝑟𝑝 𝑟 = 0,0819√𝑒𝑟𝑝 

Tabela 3.5 - Cálculo de distâncias mínimas para limites de exposição ocupacional [13] 

  

Onde r é distância mínima da antena, em metros, f é a frequência, em MHz, 

e.r.p. é a potência efetiva radiada na direção de maior ganho da antena, em watt e 
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e.i.r.p. é a potência equivalente isotropicamente radiada na direção de maior ganho 

da antena, em watt. 

 As expressões contidas na tabela foram derivadas do seguinte modelo de 

propagação para região de campo distante: 

𝑆 =  
𝑒𝑟𝑝 𝑥 1,64 𝑥 2,56

4 𝑥 𝜋 𝑥 𝑟2
 

Ou 

𝑆 =  
𝑒𝑖𝑟𝑝 𝑥 2,56

4 𝑥 𝜋 𝑥 𝑟2
 

Onde S é a densidade de potência em W/m², e.r.p. é a potência efetiva radiada 

em watt, e.i.r.p. é a potência equivalente isotropicamente radiada em watt, r é a 

distância da antena em metros e 2,56 é o valor do fator de reflexão, que leva em conta 

a possibilidade de que campos refletidos possam se adicionar em fase ao campo 

incidente direto. 

Para as expressões contidas nas Tabelas 3.5 e 3.6 foi considerado que as 

estações estejam operando com o ganho das antenas na região de campo distante, 

consequentemente, as distâncias obtidas pela sua utilização são conservadoras. 

 

3.5 Métodos de medição 

 Para a demonstração do atendimento aos limites de exposição por meio de 

medições, devem ser utilizados os valores máximos autorizados dos parâmetros de 

transmissão de cada estação analisada. 

Todas as medições devem ser realizadas com equipamentos devidamente 

calibrados, dentro das especificações do fabricante e devem abranger toda a faixa de 

radiofrequências de interesse. Para o Relatório de Conformidade é necessário a 

descrição dos equipamentos de medição, incluindo marca, modelo e número de série, 

além da cópia de certificado de calibração, para que se comprove que a calibração do 

instrumento se encontrava dentro de sua validade, na data das medições. Devem ser 

consideradas as incertezas e erros especificados pelos fabricantes dos instrumentos. 

As medições dos CEMRF devem ser efetuadas na ausência de pessoas 

potencialmente expostas. Para o caso da avaliação das correntes induzidas no corpo, 

as medições devem ser efetuadas diretamente nos indivíduos expostos, produzindo 

resultados que se aproximem o máximo possível da densidade de potência média nas 
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dimensões do corpo desses indivíduos. Outras recomendações podem ser 

encontradas com detalhes no Anexo A.  
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Medições 

 O Relatório de Conformidade, documento exigido pela resolução para 

demonstrar atendimento aos limites estabelecidos, foi utilizado como guia para a 

produção deste capítulo. Algumas exigências como as especificações exigidas quanto 

ao equipamento de medições utilizado, memória de cálculo e métodos empregados, 

encontram-se ao longo deste capítulo. 

 

4.1 Ambiente de medições 

Para as medições serem realizadas e para a conferência se os valores medidos 

estão dentro dos limites estabelecidos pela Anatel, três estudos de casos distintos 

foram explorados.  

Foi definido o prédio de engenharia da UFF, bloco D no campus Praia 

Vermelha, em Niterói, como primeiro estudo de caso devido à alta concentração de 

estudantes universitários e de professores. O Mapa da localidade juntamente com as 

ERBs mais próximas podem ser observados na Figura 4.1.  

Figura 4.1 - Visão de satélite do bloco D pelo Google Earth 
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 Na Figura 4.1 pode-se observar que existem quatro ERBs próximas ao bloco 

D, onde as duas azuis são da operadora TIM, a laranja da Nextel e a vermelha da 

Claro [17].  

O bloco D é um prédio de cinco andares, onde se encontram localizadas 

principalmente salas de aula e escritórios dos diferentes departamentos acadêmicos 

de engenharia. A figura 4.2, apresenta a planta do 4º andar e pode-se observar a 

direção da entrada do bloco indicada. 

 

Do segundo ao quinto andar, a distribuição é muito parecida, apenas a 

disposição das salas à direita varia. O primeiro andar é uma exceção, pois em vez das 

salas à esquerda temos a cantina e, à direita da planta, temos um Hall amplo. 

O local escolhido para o segundo estudo de caso foi o Campo de São Bento, 

no bairro de Icaraí, Niterói. Neste caso, trata-se de um local público que recebe 

diferentes faixas etárias e que tem um alto fluxo de pessoas. Além disso, o Campo de 

São Bento é rodeado de ERBs como pode ser visualizado na Figura 4.3. 

Figura 4.2 - Planta do quarto andar do bloco D de Engenharia da UFF  
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Ainda, na Figura 4.3, observa-se que o ambiente é bem arborizado e que tem 

inúmeras ERBs próximas ao Campo de São Bento, onde as laranjas são da Nextel, 

as azuis da TIM, as vermelhas da Claro, as roxas da Vivo e a amarela da Oi [17].  

O terceiro estudo de caso realizado foi no LAPROP, Laboratório de 

Propagação, localizado no quarto andar do bloco E, no campus Praia Vermelha da 

UFF, em Niterói. Neste ambiente, foram realizadas medições da radiação utilizando 

como fonte dois celulares diferentes e de operadoras diferentes. Para ambos 

aparelhos, a densidade de potência, intensidade de campo elétrico e intensidade de 

campo magnético foram medidas durante chamadas de voz utilizando a rede 2G, 3G 

e 4G. Neste último caso, as medições ocorreram utilizando dados da rede 4G, por 

Figura 4.3 - Visão via satélite do Campo de São Bento pelo Google Earth 
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meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. O mesmo foi utilizado para 

realização de teste durante uma vídeo-chamada. Por fim, os níveis de radiação foram 

medidos durante uma transmissão ao vivo de um jogo da Copa do Mundo 2018. O 

posicionamento do celular e do equipamento de medição pode ser visto na figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 - Posicionamento do celular e EMR-300. 

  

4.2 Setup de Medições 

4.2.1 Descrição do transmissor 

Para as medições, foram analisados dois tipos de estações emissoras de RNI. 

Conforme a definição da Resolução número 303 da ANATEL, as estações 

transmissoras e as estações terminais portáteis estão dentro da faixa de operação do 

equipamento de medição (100 kHz até 3 GHz). 

As estações transmissoras analisadas no trabalho são as ERBs, cuja potência 

varia, normalmente, entre 10 e 50 watts, dependendo da área que precisa ser coberta 

e do número de chamadas processadas. Isso é baixo em comparação com outros 

transmissores, como rádio e televisão, que geralmente trabalham em níveis de 

potência que variam de vários quilowatts a vários megawatts [18].  

 As estações terminais portáteis são os dois celulares utilizados durante o 

experimento, pois ficam a menos de vinte centímetros de distância do usuário [18]. 
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A faixa de frequência de operação do celular varia de acordo com o tipo de 

serviço que está sendo utilizado pelo usuário, além de variar de acordo com o país 

que este se encontra.  

Estão disponíveis para o celular no Brasil frequências de: 

 850 MHz, antigas bandas A e B utilizadas pelo GSM; 

 900 MHz, bandas de extensão utilizadas pelo GSM e 3G; 

 1700 e 1800 MHz, bandas D, E e subfaixas de extensão utilizadas pelo 

GSM e 3G; 

 1900 e 2100 MHz destinadas, na sua maior parte, para sistemas 3G; 

 2500 MHz e 700 MHz destinadas para sistemas 4G (LTE). 

A faixa de operação das operadoras no Brasil, conforme as gerações de 

tecnologia móvel podem ser observadas na tabela 4.1. Esta tabela refere-se às faixas 

de frequências utilizadas pelo GSM e 3G, onde encontra-se a banda de 850 MHz, 

antiga banda A e B utilizadas pelo GSM, de 900 MHz, bandas de extensão utilizadas 

pelo GSM e 3G, de 1700 e 1800 MHz bandas D, E e subfaixas de extensão utilizadas 

pelo GSM e 3G. 

 

Frequências (MHz) 

Transmissão da 

Estação Móvel ERB 

Subfaixa A 
824-835 869-880 

845-846,5 890-891,5 

Subfaixa B 
835-845 880-890 

846,5-849 891,5-894 

Subfaixa D 

910-912,5 955-957,5 

1710-1725 1805-1820 

Subfaixa E 

912,5-915 957,5-960 

1740-1755 1835-1850 

Subfaixa de  
Extensão 

898,5-901 943,5-946 

907,5-910 952,5-955 

1725-1740 1820-1835 

1775-1785 1870-1880 

Tabela 4.1 - Frequências utilizadas pelo 2G/3G [19]. 

 A tabela 4.2 refere-se às faixas de frequências utilizadas pelo 3G, onde temos 

1700 e 1800 MHz, subfaixas de extensão, e 1900 e 2100 MHz destinadas na sua 

maior parte para sistemas 3G. 
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MHz Transmissão da 

Subfaixa Estação Móvel ERB 

F 1920-1935 2.110-2.125 

G 1.935-1.945 2.125-2.135 

H 1.945-1.955 2.135-2.145 

I 1.955-1.965 2.145-2.155 

J 1.965-1.975 2.155-2.165 

L 1.895-1.900 1.975-1.980 

M 1.755-1.765 1.850-1.860 

Subfaixa de  
Extensão 

1.765-1.770 1.860-1.865 

1.770-1.775 1.865-1.870 

1.885-1.890 

1.890-1.895 

Tabela 4.2 - Frequências utilizadas para 3G [19]. 

 

 Por fim, são dadas as tabelas 4.3 e 4.4, onde a tabela 4.3 se refere aos valores 

de 4G na banda de 700 MHz e a tabela 4.4 são os valores de 4G na banda de 2500 

MHz que passaram a ser utilizados após a desativação da TV analógica. 

Transmissão da 
Blocos 
(MHz) 

Operadoras/Area Estação 
Móvel (MHz) 

ERB 
(MHz) 

708-718 763-773 10+10 
Algar/Setores do PGO (3, 22, 25 e 

33);    Restante do Brasil Vago. 

718-728 773-783 10+10 TIM/Brasil 

728-738 783-793 10+10 Vivo/Brasil 

738-748 793-803 10+10 Claro/Brasil 

Tabela 4.3 - Frequências utilizadas para 4G [19]. 

 

Subfaixa 
(MHz) 

Blocos 
(MHz) 

Transmissão da 

Operadora 

Estação 
Móvel 

ERB 

P 10+10 2.500-2.510 2.620-2.630 
Claro (11 lotes); TIM (6 

lotes); Oi (11 lotes) 

W 20+20 2.510-2.530 2.630-2.650 Claro 

V1 10+10 2.530-2.540 2.650-2.660 TIM 

V2 10+10 2.540-2.550 2.660-2.670 Oi 

X 20+20 2.550-2.570 2.670-2.690 Vivo 

T 15 2.570-2.585 - 

U 35 2.585-2.620 
Sky e Sunrise (12 lotes 

cada) 

Tabela 4.4 - Frequências utilizadas para o 4G reutilizadas da TV analógica [19]. 
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4.2.2 Equipamento de Medição 

Para realizar os estudos de caso utilizou-se o medidor de radiação do modelo 

EMR-300, fabricado pela empresa Narda Safety Test Solutions, formado por um 

receptor e uma sonda (antena) que simula medições isotrópicas, de campos 

eletromagnéticos na faixa de 3 kHz a 60 GHz, dependendo do tipo de sonda utilizado 

[18].  

A Figura 4.5 apresenta o equipamento EMR-300 à esquerda da foto, junto com 

a sonda T8 de alta sensibilidade, com faixa de operação entre 100 kHz e 3 GHz. 

 

 

Durante a utilização do dispositivo pode-se escolher entre as seguintes 

unidades de medida: V/m para medir a intensidade do campo elétrico E, A/m para a 

intensidade do campo magnético H, W/m2 e mW/cm2 para estimar a densidade de 

potência. Essas unidades permitem uma fácil comparação com os valores limitados 

pelas regulamentações de RNI. O dispositivo pode, ainda, ser configurado para exibir 

o valor instantâneo, o valor máximo medido ou o valor médio medido, onde o período 

médio pode ser definido conforme a necessidade. A maioria dos padrões usa a média 

de seis minutos.  

O intervalo de tempo entre dois valores medidos sucessivos pode ser definido 

entre 400 ms e 90 s. Usando o relógio embutido em tempo real, todos resultados 

Figura 4.5 - Medidor de RF de banda larga EMR-300. 
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armazenados recebem um carimbo de tempo para que possam ser totalmente 

documentados em uma impressão subsequente. Assim funciona o modo de varredura 

espacial do equipamento, porém, na nossa experiência, medições espaciais não 

foram utilizadas. As medições também podem ser efetuadas de forma pontual, uma 

vez que os valores ficam sendo exibidos na tela [18]. 

 O EMR-300 pode ser usado com várias sondas, em campos distantes. Uma 

sonda de campo E é preferível devido à maior largura de banda. Nesse caso, pode-

se utilizar o Tipo 8 e 18 para frequências de 100 kHz a 3 GHz. Nessa frequência, é 

possível monitorar equipamentos de diatermia, instalações Broadcasting e antenas 

para rádio TV / rádio / celular. Já a sonda Tipo 9 é para frequências de 3 MHz a 18 

GHz, para medir o campo de fornos de micro-ondas, instalações de radiodifusão e 

antenas para comunicações por satélite e radar. O Tipo 11 são para frequências até 

60 GHz ou para o caso de cobrir todas as frequências de aplicação usando apenas 

uma sonda. Neste caso específico, a avaliação da densidade de potência dos sinais 

individuais não é possível em áreas onde sinais de várias frequências estão presentes 

simultaneamente, o que só é possível com sondas com uma resposta de frequência 

ponderada [18]. 

As sondas de campo H são para monitorar campos magnéticos quando campos 

elétricos são menos importantes, como é o caso dos fornos de indução, dos sistemas 

de solda por RF e das máquinas de erosão. 

No campo próximo de instalações de transmissão e antenas, é sempre 

necessário medir as duas componentes do campo eletromagnético: E e H.  

 

4.3 Metodologia 

Para todas as medições, foi utilizado o receptor EMR-300 com a sonda do tipo 

8, sensível à faixa de frequência de 100 kHz a 3 GHz. Na medição, foi utilizada a 

média temporal de seis minutos, conforme resolução 303. 

O primeiro estudo de caso, bloco D de engenharia da UFF, serviu para 

comparar medições em ambientes com obstáculos e sem obstáculos.  Esse ambiente 

é comum a uma grande quantidade de alunos e professores, que sofrem uma 

exposição contínua à radiação, uma vez que eles permanecem bem mais tempo no 
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ambiente que os seis minutos de duração de cada medição, conforme especificado 

pela regulamentação. 

Em cada andar do bloco, seis pontos foram escolhidos distribuídos 

espacialmente em diferentes locais, sem usar o recurso da varredura espacial do 

EMR-300. Em total foram realizadas medições em trinta pontos no prédio. A 

disposição dos pontos escolhidos por andar, podem ser observados na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 - Bloco D de Engenharia com os pontos de medição marcados. 

  

 O ponto 6 (seis), que destoa da disposição dos demais, foi medido 

propositalmente na varanda, para a comparação da diferença entre as medições com 

o obstáculo das paredes e sem a parede como obstáculo, nesse caso as ERBs 

sinalizadas na Figura 4.1 podiam ser avistadas. 

 Conforme falado anteriormente, o mesmo padrão foi repetido a cada andar, 

com a ressalva de que, no primeiro andar, o ponto que seria medido na varanda, foi 

medido na entrada do bloco. 

 Em cada ponto, a média foi medida durante os seis minutos indicados pela 

Regulamentação nº 303 da ANATEL, do campo elétrico (V/m), do campo magnético 

(A/m) e da densidade de potência (W/m²), totalizando dezoito minutos medindo cada 

ponto. 

 Com o objetivo de comparar as medições dentro e fora do prédio, foram 

realizadas medições em cinco pontos em volta do bloco D como pode ser visto na 

Figura 4.7. 
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Figura 4.7 - Pontos escolhidos para medição em volta do bloco D. 

 

 O segundo estudo de caso foi no Campo de São Bento, em Icaraí, Niterói. 

Nesse lugar aberto, com o público diferente do que costuma frequentar a UFF, a maior 

parte do público está exposto a uma exposição transitória, conforme a definição da 

resolução. Os oito pontos escolhidos podem ser vistos na Figura 4.8.  

 

 

Figura 4.8 - Pontos de medição no Campo de São Bento. 
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A ideia ao medir nesse ambiente era, justamente, avaliar os níveis de RNI em 

um ambiente aberto cercado de ERBs, e que recebe um público diferente ao que 

frequenta a universidade. Mais uma vez foi medida densidade de potência, 

intensidade de campo elétrico e intensidade de campo magnético e, para cada 

medida, foram utilizados seis minutos, totalizando dezoito minutos em cada ponto. 

Um último estudo de caso foi realizado no Laboratório de Propagação 

(LAPROP), localizado no Bloco E da UFF. Este prédio é próximo ao bloco D, utilizado 

no primeiro estudo de caso, e pode ser visto na Figura 4.7.  

O objetivo deste caso foi a verificação da radiação produzida pelos telefones 

móveis. Neste local, todas as medições ocorreram em apenas um ponto para medir o 

campo elétrico, o campo magnético e a densidade de potência em algumas situações 

específicas. Na primeira situação, essas medições ocorreram nas condições normais 

do laboratório, sem a operação dos dispositivos em teste (celular), com o objetivo de 

se obter valores de referência. Após obter os valores de referência, as medições foram 

realizadas em diferentes configurações. A primeira coleta foi com o celular durante 

uma ligação utilizando a rede 2G. Para esse procedimento, o celular escolhido foi um 

Samsung de modelo Galaxy Note 4 que utiliza a operadora TIM. Na segunda 

experiência, as medições foram realizadas com o celular utilizando a rede 3G. Como 

a tecnologia 4G não possui rede de circuito, que provê o serviço de voz, no terceiro e 

quarto ensaio foi utilizado o aplicativo WhatsApp que serviu para fazer medições 

durante chamada de voz e chamada de vídeo, respectivamente. O último teste 

realizado ocorreu durante uma transmissão ao vivo de um jogo da Copa do Mundo, 

também utilizando a rede 4G.  

Ao fim das medições com Samsung, foram reproduzidos os mesmos testes 

para um celular Moto-G 5S, que utiliza a operadora da Vivo, exceto o teste da 

transmissão ao vivo. Em ambos os casos os celulares ficaram a vinte centímetros da 

sonda do equipamento EMR-300, de forma que não houvesse influência do corpo 

humano nos valores medidos. Sendo assim, as medições serviram para comparar os 

níveis de radiação, durante diferentes tipos de ligação e para comparar, também, a 

diferença entre as operadoras. 
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4.4 Cálculos 

Segundo a resolução, os valores limites de radiação variam de acordo com o 

tipo de exposição. Com o objetivo de definir se a exposição à radiação é populacional 

ou ocupacional nos locais de medições e tomando como base as transmissoras mais 

próximas (Estações Rádio Base), utilizaram-se os dados definidos pela resolução, 

representados pela tabela 3.5 e 3.6 para a realização do cálculo. Como apenas as 

frequências utilizadas pelas ERBs e pelos celulares para GSM, 3G e 4G foram 

trabalhadas, apenas as equações para esta faixa de frequências será utilizada, para 

o cálculo teórico, como mostra a tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 - Tabela de frequência x tipo de exposição na faixa de frequência selecionada. 

 

 Levando em consideração, segundo o ICNIRP, que os valores típicos de e.i.r.p 

das ERBs variam entre 10 e 50 watts, foi escolhido o valor máximo de potência para 

análise do pior cenário. Para a primeira faixa de frequência, o seguinte intervalo de 

distância mínima, para a exposição populacional, foi encontrado: 

𝑟 = 6,38√𝑒𝑖𝑟𝑝 ÷ 𝑓 = 6,38√50 ÷ 400 = 2,26 𝑚 

𝑟 = 6,38√𝑒𝑖𝑟𝑝 ÷ 𝑓 = 6,38√50 ÷ 2000 = 1,01 𝑚 

 Para a segunda faixa de frequência, tem-se: 

𝑟 = 0,143√𝑒𝑖𝑟𝑝 = 0,143√50 = 1,01 𝑚 

 Analogamente, para o cálculo da distância mínima para a exposição 

ocupacional, utilizando a primeira faixa de frequência: 

𝑟 = 2,92√𝑒𝑖𝑟𝑝 ÷ 𝑓 = 2,92√50 ÷ 400 = 1,03 𝑚 

𝑟 = 2,92√𝑒𝑖𝑟𝑝 ÷ 𝑓 = 2,92√50 ÷ 2000 = 0,46 𝑚 

Para a segunda faixa de frequência: 

𝑟 = 0,0638√𝑒𝑖𝑟𝑝 = 0,0638√50 = 0,45 𝑚 

Faixa de Radiofrequências Exposição da  
População em Geral 

Exposição  
Ocupacional 

400 MHz a 2000 MHz 𝑟 = 6,38√𝑒𝑖𝑟𝑝 ÷ 𝑓 𝑟 = 2,92√𝑒𝑖𝑟𝑝 ÷ 𝑓 

2000 MHz a 300000 MHz 𝑟 = 0,143√𝑒𝑖𝑟𝑝 𝑟 = 0,0638√𝑒𝑖𝑟𝑝 
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Sendo assim, os valores de distâncias mínimas são avistados na tabela 4.6. 

Para uma análise mais detalhada por ERB, será necessário solicitar junto à operadora 

o valor de potência efetiva irradiada.  

 

Tabela 4.6 - Valores calculados para frequência x tipos de exposição. 

 

 No Campo de São Bento, havia uma ERB mais próxima de um dos pontos 

medidos. Esta era a da operadora Tim e se encontrava a, aproximadamente, 60 

metros do ponto 1 (um). No bloco D da UFF, a mais próxima era a da operadora Tim 

e estava a 97,6 metros de distância, enquanto essa mesma ERB se encontrava a 69 

metros de distância do LAPROP.  

Sendo assim, para o pior caso, comparando com a maior distância mínima 

calculada, os ambientes onde as medições foram realizadas foram considerados 

como locais de exposições populacionais. 

A tabela 3.2 foi utilizada para definir os limites de exposição da população em 

geral. Ao selecionar a frequência pretendida para análise, tem-se a tabela 4.7. 

 

Faixa de 
Radiofrequências 

Intensidade de 
Campo, 
E (V/m) 

Intensidade de 
Campo, 
H (A/m) 

Densidade de 
potência da onda 
plana equivalente, 

Seq (W/𝒎𝟐) 

400 MHz a 2000 MHz 1,375𝑓
1

2⁄  0,0037𝑓
1

2⁄  f/200 

2 GHz a 300 GHz 61 0,16 10 

Tabela 4.7 - Tabela de limites de exposição ocupacional na faixa de frequência selecionada. 
 

Para a intensidade de campo elétrico na primeira faixa de frequências: 

𝐸 = 1,375√𝑓 = 1,375√400 = 27,5 𝑉/𝑚 

𝐸 = 1,375√𝑓 = 1,375√2000 = 61,5 𝑉/𝑚 

 Para intensidade de campo magnético: 

𝐻 = 0,0037√𝑓 = 0,0037√400 = 0,074 𝐴/𝑚 

Faixa de Radiofrequências Exposição da 
População em Geral 

(m) 

Exposição 
Ocupacional (m) 

400 MHz a 2000 MHz 1,01 - 2,26 0,46 - 1,03 

2000 MHz a 300000 MHz 1,01 0,45 
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𝐻 = 0,0037√𝑓 = 0,0037√2000 = 0,1655 𝐴/𝑚 

 Para densidade de potência de onda plana equivalente: 

𝑆𝑒𝑞 =
𝑓

200⁄ = 400
200⁄ = 2,0 𝑊/𝑚2 

𝑆𝑒𝑞 =
𝑓

200
⁄ = 2000

200⁄ = 10,0 𝑊/𝑚2 

Após o cálculo demonstrado acima, a tabela 4.8 pode ser visualizada. 

 

Faixa de 
Radiofrequências 

Intensidade de 
Campo, 
E (V/m) 

Intensidade de 
Campo, 
H (A/m) 

Densidade de 
potência da onda 
plana equivalente, 

Seq (W/𝒎𝟐) 
400 MHz a 2000 MHz 27,5 - 61,5 0,074 - 0,1655 2,0 - 10,0 

2 GHz a 300 GHz 61 0,16 10 

Tabela 4.8 - Valores de limites de exposição populacional calculados. 
 

Esta tabela será utilizada para definir se os valores medidos estão dentro dos 

limites estabelecidos pela Resolução nº303, de 2 de julho de 2002, da ANATEL. 
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Análise dos Resultados 

 Para uma análise mais assertiva, optou-se por avaliar cada estudo de caso 

isoladamente. 

 Nos pontos escolhidos para as medições dentro do bloco D do Campus Praia 

Vermelha, os valores da Tabela 5.1 foram obtidos. 

Bloco D - Interno  

Andar Ponto Ambiente W/m2 V/m A/m 

1 

1 Hall  0,0006 0,45 0,0010 

2 Hall  0,0005 0,44 0,0011 

3 Corredor 0,0008 0,36 0,0009 

4 Corredor 0,0004 0,36 0,0009 

5 Cantina 0,0072 2,18 0,0055 

6 Entrada 0,0003 0,26 0,0006 

2 

1 Coordenações 0,0013 0,35 0,0009 

2 Corredor/mesas 0,0025 1,25 0,0033 

3 Corredor 0,0010 0,71 0,0022 

4 Corredor 0,0023 0,29 0,0009 

5 Frente do LACE 0,0041 1,36 0,0035 

6 Varanda 0,0004 0,36 0,0010 

3 

1 Secretarias/ mestrado 0,0018 0,28 0,0007 

2 Corredor/mesas 0,0027 1,42 0,0039 

3 Corredor 0,0028 0,30 0,0009 

4 Corredor 0,0003 0,33 0,0007 

5 Corredor 0,0001 0,25 0,0006 

6 Varanda 0,0023 0,89 0,0026 

4 

1 Corredor sala dos professores 0,0014 0,47 0,0014 

2 Corredor/mesas 0,0023 1,15 0,0029 

3 Corredor 0,0005 0,51 0,0013 

4 Corredor 0,0016 0,41 0,0010 

5 Secretarias 0,0028 0,92 0,0024 

6 Varanda 0,0122 1,96 0,0057 

5 

1 Corredor 0,0009 0,56 0,0014 

2 Corredor TET 0,0006 0,34 0,0011 

3 Corredor/mesas 0,0074 2,43 0,0071 

4 Corredor 0,0092 0,95 0,0026 

5 Corredor 0,0016 0,60 0,0012 

6 Varanda 0,0188 2,62 0,0072 

Tabela 5.1 - Bloco D: Valores medidos internamente. 
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A partir da Tabela 5.1, foram obtidos os gráficos que podem ser vistos na Figura 

5.1, 5.2 e 5.3. 

 

Figura 5.1 - Bloco D: Gráfico de Densidade de Potência. 

 

 

Figura 5.2 - Bloco D: Gráfico de Intensidade de Campo Elétrico. 
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Figura 5.3 - Bloco D: Gráfico de Intensidade de Campo Magnético. 

 

 Analisando os gráficos, principalmente os de intensidade de campo elétrico e 

magnético, é notável que em todos os andares, exceto pelo primeiro, do ponto 1 (um) 

para o ponto 2 (dois), os níveis medidos crescem visivelmente e, depois, voltam a 

diminuir no ponto 3 (três). A explicação para esta variação, se dá pelo fato do ponto 

dois ser um ponto que tem uma porta larga que dá acesso à varanda e, dessa forma, 

o sinal quase não passa por obstáculo ao se propagar na direção do receptor. O 

mesmo não ocorre para o primeiro andar pois, apesar deste ponto ter uma porta larga 

de entrada ao prédio, a visada direta se encontra obstruída pelo Bloco E, o que se 

pode observar da Figura 4.1. 

O primeiro andar tem o ponto cinco com as medidas mais elevadas, justamente 

na área da cantina, que é uma área com uma porta ampla e sem obstrução, similar 

ao ponto 2 do primeiro andar. Esse mesmo ponto no quarto andar segue o mesmo 

raciocínio, só que em vez da porta há uma janela. O mesmo não acontece para os 

demais andares, pois no lugar das janelas há pequenas salas que acabam servindo 

de obstruções para o sinal irradiado pelas ERBs.  
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 O ponto 6 (seis) dos três últimos andares tem medidas mais elevadas por serem 

as medições realizadas nas varandas. Nesses três andares não há obstrução, 

enquanto, nos dois primeiros andares, o bloco E obstrui o sinal para as antenas. 

 Para comparar os valores medidos aos limites de exposição definidos pela 

Regulamentação nº 303, e calculado na seção 4 do capítulo 4, optou-se por avaliar o 

pior cenário que seria o caso de a linha de referência do limite estar mais próxima dos 

valores medidos. Para isso, foram escolhidos os valores limites mais baixos. No caso 

da densidade de potência, o valor limite mais baixo entre os calculados foi 2 W/m², 

para intensidade de campo elétrico o valor foi 27,5 V/m, enquanto para o campo 

magnético foi 0,074 A/m. Os novos gráficos podem ser visualizados nas Figuras 5.4, 

5.5 e 5.6. 

 

 

Figura 5.4 - Bloco D: Gráfico de densidade de potência com o limite de  

exposição populacional. 
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Figura 5.5 - Bloco D: Gráfico de intensidade de campo elétrico com o limite de  

exposição populacional. 

 

Figura 5.6 - Bloco D: Gráfico de intensidade de campo magnético com o limite de  

exposição populacional 
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 Das Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 pode ser observado que os valores medidos estão 

muito abaixo do valor do limite de exposição calculado, utilizando as relações 

definidas pela resolução da ANATEL, mesmo utilizando como parâmetro o cenário de 

pior caso. 

 Para a medição em volta do bloco D, os valores da Tabela 5.2 foram 

encontrados, neste caso a ideia era utilizar seis pontos para medir no entorno do 

prédio, no entanto, o lado esquerdo do mesmo encontra-se em obra, obrigando a 

medir apenas cinco pontos conforme ilustrados na Figura 4.6. 

Ao redor do Bloco D 

Andar Ponto Ambiente W/m² V/m A/m 

Térreo 

1 Frente 0,0004 0,38 0,0010 

2 Frente 0,0002 0,25 0,0005 

3 Lateral direita 0,0001 0,14 0,0005 

4 Atrás 0,0001 0,16 0,0006 

5 Atrás 0,0001 0,14 0,0004 

Limites para a exposição  
populacional da ANATEL 

2,0000 27,50 0,0740 

Tabela 5.2 - Ao redor do Bloco D: Pontos medidos x Limite de exposição populacional. 

  

Como esses cinco pontos foram medidos ao redor do bloco D, todos estão na 

mesma altura dos pontos medidos no primeiro andar. O maior valor observado é o do 

ponto 1 (um). Este é o que tem menos obstrução do sinal como pode ser observado 

na Figura 5.8.  No ponto 2 (dois) o campo é menor que no 1 (um) pois o bloco E está 

na frente, enquanto os outros pontos têm mais obstruções ainda. 

 Comparando o maior valor de densidade de potência medido no bloco D com 

o valor limite imposto pela resolução, o maior valor medido é 106 vezes menor que o 

valor limite. Analogamente, o maior valor de intensidade de campo elétrico medido é, 

aproximadamente, 10 vezes menor que o limite, enquanto o de intensidade de campo 

magnético é 10 vezes menor. 

 No segundo estudo de caso realizado no Campo de São Bento em Icaraí, 

Niterói, os valores dos oito pontos medidos podem ser vistos na Tabela 5.3 e na Figura 

4.7. 
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Campo de São Bento 

Pontos W/m² V/m A/m 

1 0,0001 0,32 0,0010 

2 0,0002 0,34 0,0010 

3 0,0001 0,25 0,0008 

4 0,0004 0,37 0,0010 

5 0,0004 0,36 0,0011 

6 0,0004 0,32 0,0008 

7 0,0007 0,58 0,0014 

8 0,0003 0,23 0,0008 

Limites de exposição 
populacional da ANATEL 

2,0000 27,50 0,0740 

Tabela 5.3 - Campo de São Bento: Pontos medidos x Limite de exposição populacional. 

  

Esta localidade é muito arborizada, o que faz com que os valores medidos não 

sejam tão elevados, mesmo com o grande número de ERBs em volta. O maior valor 

medido é o do ponto sete, e seu valor de densidade de potência ainda é 

aproximadamente 2857 vezes menor que o valor definido pela ANATEL. Da mesma 

forma, a intensidade de campo elétrico medida neste ponto é 47 vezes menor que o 

limite e a intensidade de campo magnético é 53 vezes menor. 

 Como último estudo de caso, as medições no LAPROP podem ser visualizadas 

de acordo com as condições indicadas na Tabela 5.4. 

 

LAPROP 

Teste Descrição W/m2 V/m A/m 

  S/ Ligação 0,0005 0,36 0,0011 

1 Ligação 2G / TIM / SAMSUNG 0,0273 2,54 0,0058 

2 Ligação 3G / TIM / SAMSUNG 0,0005 0,40 0,0011 

3 Ligação 4G - WhatsApp / TIM / SAMSUNG 0,0016 0,71 0,0019 

4 Vídeo-chamada 4G - WhatsApp / TIM / SAMSUNG 0,0028 1,03 0,0026 

1 Ligação 2G / VIVO / MOTO G 0,0351 3,55 0,0119 

2 Ligação 3G /VIVO / MOTO G 0,0024 0,62 0,0024 

3 Ligação 4G - WhatsApp / VIVO / MOTO G 0,0011 0,82 0,0021 

4 Vídeo-chamada 4G - WhatsApp / VIVO / MOTO G 0,0018 0,90 0,0028 

 Transmissão ao vivo Copa do Mundo 0,0008 0,53 0,0015 

Limites de exposição populacional da ANATEL 2,0000 27,50 0,0740 

Tabela 5.4 - LAPROP: Pontos medidos x Limite de exposição populacional. 
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 Esses testes resultaram nos gráficos das Figuras 5.7, 5.8 e 5.9, onde a primeira 

figura representa a densidade de potência, a segunda, a intensidade de campo 

elétrico e a terceira, intensidade de campo magnético. 

 

Figura 5.7 - LAPROP: Gráfico de densidade de potência. 

 

Figura 5.8 - LAPROP: Gráfico de intensidade de campo elétrico. 
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Figura 5.9 - LAPROP: Gráfico de intensidade de campo magnético. 

 

 A curva cinza representa o valor de referência, medido no LAPROP em 

condições normais, sem ligação sendo realizada no ambiente. A curva roxa é a que 

trata dos testes feitos com o Moto G5S, que utiliza a Vivo como operadora, enquanto 

a curva azul é do celular da Tim de modelo Galaxy Note 4. 

 O valor medido durante a utilização do serviço de transimissão ao vivo foi 

colocado no ponto 4 a fim de comparar com os demais serviços testados, e foi 

realizado apenas com o celular Galaxy Note 4. Pode-se notar um aumento muito 

pequeno em relação as condições normais do ambiente. 

 A tecnologia de telefonia móvel celular permite a variação de potência na 

comunicação entre a ERB e as estações móveis, dependendo de parâmetros como 

distância e tipo de serviço requisitado pelo usuário, que implicam diretamente na 

qualidade de serviço (QoS - Quality of Service). Haja visto que o serviço de voz exige 

uma potência relativamente maior para que se mantenha a qualidade necessária 

durante uma chamada telefônica, e analisando através do mapa, que não há ERBs 

da operadora Vivo próxima ao ambiente de teste, pode-se afirmar que será necessário 

o aumento de potência para se estabelecer o canal de comunicação, fato este 

comprovado através das medições expostas no presente trabalho. De forma 

comparativa, pode-se averiguar que mediante o teste feito com o aparelho da 
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operadora Tim, que possui ERB próxima ao laboratório, os valores medidos foram 

inferiores. 

 Mesmo com a diferença entre operadoras, fica visível nas Figuras 5.10, 5.11 e 

5.12 que os valores não superam os limites estabelecidos pela ANATEL, na 

regulamentação. 

 

Figura 5.10 - LAPROP: Gráfico de densidade de potência com o limite de  

exposição populacional. 

 

Figura 5.11 - LAPROP: Gráfico de intensidade de campo elétrico com o limite de exposição 
populacional. 
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Figura 5.12 - LAPROP: Gráfico de intensidade de campo magnético com o limite de  

exposição populacional. 

  

Comparando o maior valor medido no LAPROP com o valor calculado para o 

pior caso para os limites de exposição populacional, nota-se que o nível de densidade 

de potência medido é 57 vezes menor que o limite, enquanto a intensidade de campo 

elétrico é 8 vezes menor e a intensidade de campo magnético é 6 vezes menor. 
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Conclusão 

 Foi realizado um estudo teórico sobre os tipos de radiação que podem atingir a 

população. Medições em campo foram realizadas com o objetivo de coletar dados 

sobre densidade de potência, intensidade de campo elétrico e magnético em dois 

cenários com alto índice de densidade de usuários. Um terceiro experimento foi 

realizado para medir a radiação não ionizante produzida por dois aparelhos celulares. 

Foi analisada a resolução 303 da Anatel com o objetivo de aplicá-la em três cenários 

distintos.  

Das análises no primeiro cenário de medições, o valor máximo encontrado de 

densidade de potência medida é 5000 vezes menor que o valor limite. Analogamente, 

o maior valor de intensidade de campo elétrico medido é, aproximadamente, 72 vezes 

menor que o limite, enquanto o de intensidade de campo magnético é 74 vezes menor. 

De forma geral, na comparação das medições com os limites definidos pela resolução, 

conclui-se que os valores medidos para averiguação em caráter de exposição 

populacional encontram-se dentro da legislação vigente, e portanto, quanto ao efeito 

térmico proveniente da radiação não ionizante, não representam risco potencial à 

saúde. 

Cabe destacar que com a chegada de novas tecnologias de comunicação como 

é o caso do 5G, que permitirá uma implementação em larga escala de soluções do 

tipo Internet das coisas implicando num aumento expressivo de dispositivos de 

comunicação sem fio, será ainda mais necessário que este tipo de fiscalização se faça 

presente. 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO Nº 303, DE 2 DE 

JULHO DE 2002 

 

 

 

Observação: Este texto não substitui o publicado no DOU de 10/07/2002. 

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, 

de 16 de julho de 1997, e art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de 

Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997; 

 CONSIDERANDO o disposto nos arts. 1º e 161 da Lei nº 9.472, de 1997, 

compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas 

estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos 

serviços de telecomunicações, bem como que poderá ser modicada a destinação de 

radiofrequência ou faixas e ordenada a alteração de potências ou de outras 

características técnicas; 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.472, de 

1997, a organização dos serviços de telecomunicações inclui, entre outros aspectos, 

o disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e 

da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da 

utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequências; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer limites e de definir métodos 

de avaliação e procedimentos a serem observados quando do licenciamento de 

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

magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequências associados à operação de 

estações transmissoras de serviços de telecomunicações; 

CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta 

Pública nº 285, de 30 de março de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 2 de 

abril de 2001; 

Aprova o Regulamento sobre Limitação da Exposição 

a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos 

na Faixa de Radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz 

 

 

Aprova o Regulamento sobre Limitação da Exposição 

a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos 

na Faixa de Radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz 
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CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta 

Pública nº 296, de 8 de maio de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 16 de 

maio de 2001; 

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº 214, realizada no 

dia 26 de junho de 2002,  

R E S O L V E : 

Art. 1º Aprovar o Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos 

Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequências entre 9 kHz 

e 300 GHz, na forma do anexo a esta Resolução. 

Art. 2º Revogar a Resolução nº 256, de 11 de abril de 2001, publicada no Diário 

Oficial da União de 12 de abril de 2001. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA 

Presidente do Conselho 

 

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 303, DE 2 DE JULHO DE 2002 

REGULAMENTO SOBRE LIMITAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A CAMPOS ELÉTRICOS, 

MAGNÉTICOS E ELETROMAGNÉTICOS NA FAIXA DE RADIOFREQÜÊNCIAS 

ENTRE 9 kHz e 300 GHz 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Capítulo I 

Dos Objetivos e Abrangência 

Art. 1º Este regulamento tem por objetivo estabelecer limites para a exposição 

humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na faixa 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 
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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. 

Art. 2º Este regulamento se aplica a todos que utilizem estações transmissoras 

que exponham seres humanos a campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos 

na faixa de radiofrequências indicada no artigo 1º. 

 

Capítulo II 

Das Definições e Abreviaturas 

Art. 3º Para fins deste Regulamento aplicam-se as seguintes definições e 

abreviaturas: 

I - Absorção específica (SA – sigla em inglês de “Specific Absorption”): Energia 

absorvida por unidade de massa de tecido biológico, expressa em joule por 

quilograma (J/kg). SA é a integral, no tempo, da taxa de absorção específica. 

II - Campo distante (Região de): Região do espaço onde os campos elétrico e 

magnético possuem características aproximadamente de onda plana e as 

componentes de campo elétrico e magnético são perpendiculares entre si e ambas 

são transversais à direção de propagação. O campo distante, para os casos onde o 

comprimento máximo total da antena transmissora é maior que o comprimento de 

onda do sinal emitido, ocorre a partir da distância: 

d = 2 L2 / λ 

onde: 

d é a distância, em metros; 

λ é o comprimento de onda, em metros; 

L é a dimensão máxima total da antena transmissora, em metros. 

III - Campo próximo (Região de): Região do espaço, geralmente nas 

proximidades de uma antena ou estrutura radiante, na qual os campos elétrico e 
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magnético não possuem características de onda plana e variam significativamente 

ponto a ponto. 

IV - CEMRF: Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na faixa de 

radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz. 

V - Comprimento de onda (λ): Distância, na direção de propagação, entre dois pontos 

sucessivos de uma onda periódica, nos quais a oscilação apresenta a mesma fase: 

λ = c / f 

onde: 

λ é o comprimento de onda, em metros; 

c é a velocidade da luz (aproximadamente 300.000 km/segundo); 

f é a frequência, em kHz. 

VI - Densidade de corrente (J): Grandeza vetorial, cuja integral sobre a 

superfície onde ela está presente é igual à corrente que atravessa a superfície. A 

densidade média num condutor linear é igual à corrente dividida pela seção 

transversal do condutor. Exprime-se em ampere por metro quadrado (A/m2). 

VII - Densidade de fluxo magnético (B): Amplitude da grandeza vetorial que 

representa a força exercida sobre um condutor retilíneo normal à direção do vetor 

percorrido por uma corrente invariável. Exprime-se em tesla (T). 

VIII - Densidade de potência (S): Em radiopropagação, é a potência expressa 

em watt por metro quadrado (W/m2) que atravessa uma unidade de área normal à 

direção de propagação. 

IX - Densidade de potência da onda plana equivalente (Seq): Densidade de 

potência de uma onda plana que possua um determinado valor de intensidade de 

campo elétrico ou campo magnético. Exprime-se em watt por metro quadrado (W/m2). 

 

onde: 

E é a intensidade do campo elétrico, em V/m; 
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H é a intensidade do campo magnético, em A/m; 

377 é o valor da impedância de espaço livre, em Ohms. 

X - Dosimetria: Medição ou determinação por cálculo da distribuição interna da 

intensidade de campo elétrico, da densidade de corrente induzida, da absorção 

específica ou da taxa de absorção específica, em seres humanos ou em animais 

expostos a campos eletromagnéticos. 

XI - Energia eletromagnética: Energia armazenada num campo 

eletromagnético. Exprime-se em joule (J). 

XII - e.i.r.p. (Potência equivalente isotropicamente radiada): Potência entregue 

a uma antena, multiplicada pelo ganho da antena em relação a uma antena isotrópica, 

numa determinada região. 

XIII - e.r.p. (Potência efetiva radiada): Potência entregue a uma antena, 

multiplicada pelo ganho da antena em relação a um dipolo de meia onda, numa 

determinada direção. 

XIV - Estação de telecomunicações: Conjunto de equipamentos ou aparelhos, 

dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus 

acessórios e periféricos e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e 

complementam, inclusive terminais portáteis. 

XV - Estação transmissora: Estação de telecomunicações que emite 

radiofrequências. 

XVI - Estações terminais portáteis: Estações transmissoras caracterizadas pela 

portabilidade dos equipamentos utilizados e cujas estruturas radiantes, quando em 

operação, ficam localizadas a menos de 20 (vinte) centímetros de distância do corpo 

do usuário. 

XVII - Exposição: Situação em que pessoas estão expostas a CEMRF ou estão 

sujeitas a correntes de contato ou induzidas, associadas a CEMRF. 

XVIII - Exposição contínua: Exposição a CEMRF, por períodos de tempo 

superiores aos utilizados para se obter a média temporal. Neste regulamento, o 

período de tempo considerado para cálculo da média temporal é de 6 (seis) minutos. 
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XIX - Exposição ocupacional ou exposição controlada: Situação em que 

pessoas são expostas a CEMRF em consequência de seu trabalho, desde que 

estejam cientes do potencial de exposição e possam exercer controle sobre sua 

permanência no local ou tomar medidas preventivas. 

XX - Exposição pela população em geral ou exposição não controlada: Situação 

em que a população em geral possa ser exposta a CEMRF ou situação em que 

pessoas possam ser expostas em consequência de seu trabalho, porém sem estarem 

cientes da exposição ou sem possibilidade de adotar medidas preventivas. 

XXI - Exposição transitória: Exposição a CEMRF por períodos inferiores ao 

utilizado para o cálculo da média temporal. 

XXII - Frequência: Número de ciclos senoidais completados por uma onda 

eletromagnética em um segundo. Exprime-se usualmente em hertz (Hz). 

XXIII - ICNIRP: Sigla em inglês da Comissão Internacional de Proteção Contra 

Radiações Não Ionizantes (“International Commission on Non Ionizing Radiation 

Protection”). 

XXIV - Intensidade de campo elétrico (E): Amplitude da força exercida sobre 

uma carga elétrica estacionária positiva e unitária, localizada num ponto de um campo 

elétrico. Exprime-se em volt por metro (V/m). 

XXV - Intensidade de campo magnético (H): Grandeza vetorial que, juntamente 

com a densidade de fluxo magnético, especifica um campo magnético em qualquer 

ponto do espaço. Equivale à densidade de fluxo magnético dividida pela 

permeabilidade do meio. Exprime-se em ampere por metro (A/m). 

XXVI - Limite de exposição: Valor numérico máximo de exposição, expresso 

em valores de intensidade de campo elétrico ou magnético, densidade de potência da 

onda plana equivalente e correntes. 

XXVII - Média espacial: Valor médio de um conjunto de valores de densidade 

de potência da onda plana equivalente, sobre as dimensões de um corpo, calculado 

com base em uma série de valores medidos ao longo de uma linha reta ou curva, que 

representa a postura do objeto exposto, ou por toda uma área plana. 
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XXVIII - Média temporal: Média de um conjunto de valores de densidade de 

potência medidos em um determinado local, num determinado período de tempo. 

XXIX - Onda plana: Onda eletromagnética em que os vetores de campo elétrico 

e magnético localizam-se num plano perpendicular à direção de propagação da onda 

e a intensidade de campo magnético (multiplicada pela impedância do espaço) é igual 

à intensidade de campo elétrico. 

XXX - Profissional habilitado: É o profissional 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). 

XXXI - Radiocomunicação: É a telecomunicação que utiliza frequências 

radioelétricas não confinadas a fios, cabos ou outros meios físicos. 

XXXII - Radiofrequência (RF): Frequências de ondas eletromagnéticas, abaixo 

de 3000 GHz, que se propagam no espaço sem guia artificial. Neste regulamento, 

refere-se à faixa entre 9 kHz e 300 GHz. 

XXXIII - Radiação não ionizante (RNI): Inclui todas as radiações do espectro 

eletromagnético, que não têm energia suficiente para ionizar a matéria. Caracterizam-

se por apresentarem energia, por fóton, inferior a cerca de 12 eV (doze elétron-volt), 

comprimentos de onda maiores do que 100 (cem) nanômetros e frequências inferiores 

a 3x1015 Hz. 

XXXIV - Relatório de Conformidade: Documento elaborado e assinado por 

profissional habilitado, contendo a memória de cálculo ou os métodos empregados e 

os resultados das medições utilizadas, se for o caso, para demonstrar o atendimento 

aos limites de exposição estabelecidos. 

XXXV - Restrições básicas: Restrições na exposição a campos elétricos, 

magnéticos e eletromagnéticos variáveis no tempo, baseadas diretamente em efeitos 

conhecidos à saúde. 

XXXVI - Sonda Isotrópica: Sonda cuja resposta é independente de sua 

orientação em um campo eletromagnético. 

XXXVII - Taxa de absorção específica (SAR – sigla em inglês de “Specific 

Absorption Rate”): Taxa de absorção de energia por tecidos do corpo, em watt por 
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quilograma (W/kg). A SAR é a medida dosimétrica que tem sido amplamente adotada 

em radiofrequências superiores a cerca de 100 kHz. 

XXXVIII - Telecomunicação: É a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza. 

XXXIX - Valor eficaz ou RMS: Raiz quadrada da média da função quadrática 

de uma determinada grandeza. 

 

TÍTULO II 

DOS LIMITES DE EXPOSIÇÃO 

Capítulo I 

Da Aplicabilidade 

Art. 4º Os limites de exposição estabelecidos neste regulamento referem-se à 

exposição ocupacional bem como à exposição da população em geral a CEMRF, na 

faixa de radiofrequências indicada no artigo 1º. 

Parágrafo único. As avaliações de estações transmissoras de 

radiocomunicação, com vistas a demonstrar o atendimento ao estabelecido neste 

regulamento, devem envolver ambos os tipos de exposição. 

 

Capítulo II 

Dos Limites de Exposição 

Art. 5º As Tabelas I e II apresentam, respectivamente, os limites para exposição 

ocupacional e da população em geral a CEMRF, na faixa de radiofrequências entre 9 

kHz e 300 GHz. 

 

Parágrafo único. Os limites de exposição indicados no caput deste artigo são 

estabelecidos em termos de campo elétrico, campo magnético e densidade de 
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potência da onda plana equivalente e foram obtidos a partir das Restrições Básicas 

apresentadas nas Tabelas V e VI. Estes limites são equivalentes aos Níveis de 

Referência indicados nas diretrizes da ICNIRP e foram estabelecidos em termos de 

grandezas que podem ser mais facilmente medidas ou calculadas que as Restrições 

Básicas. 

 

Tabela I 

Limites para exposição ocupacional a CEMRF na faixa de radiofrequências entre  

9 kHz e 300 GHz 

(valores eficazes não perturbados) 

Faixa de 
Radiofrequências 

Intensidade de Campo, 
E 

(V / m) 

Intensidade de Campo, 
H 

(A / m) 

Densidade de potência 
da onda plana 
equivalente, Seq 

(W / m2) 

9 kHz a 65 kHz 610 24,4 — 

0,065 MHz a 1 MHz 610 1,6/ f — 

1MHz a 10 MHz 610/ f 1,6/ f — 

10 MHz a 400 MHz 61 0,16 10 

400 MHz a 2000 MHz 3 f 1/2 0,008 f 1/2 f /40 

2 GHz a 300 GHz 137 0,36 50 

Tabela II 

Limites para exposição da população em geral a CEMRF na faixa de 

radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz 

(valores eficazes não perturbados) 

Faixa de 
Radiofrequências 

Intensidade de Campo, 
E 

(V / m) 

Intensidade de Campo, 
H 

(A / m) 

Densidade de potência 
da onda plana 

equivalente, Seq 
(W / m2) 

9 kHz a 150 kHz 87 5 — 

0,15 MHz a 1 MHz 87 0,73/ f — 

1 MHz a 10 MHz 87/ f 1/2 0,73/ f — 
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10 MHz a 400 MHz 28 0,073 2 

400 MHz a 2000 MHz 1,375 f 1/2 0,0037 f 1/2 f /200 

2 GHz a 300 GHz 61 0,16 10 

Art. 6º Na aplicação dos valores das Tabelas I e II devem ser considerados os 

seguintes aspectos: 

I - f é o valor da radiofrequência, cuja unidade deve ser a mesma indicada na 

coluna da faixa de radiofrequências. 

II - Os limites de exposição estabelecidos se referem às médias espacial e 

temporal das grandezas indicadas. 

III - Para radiofrequências entre 100 kHz e 10 GHz, o período de tempo a ser 

utilizado para cálculo da média temporal é de 6 (seis) minutos. 

IV - Para radiofrequências acima de 10 GHz, o período de tempo a ser utilizado 

para cálculo da média temporal é de 68/f 1,05 minutos (f em GHz). 

V - Para radiofrequências abaixo de 100 kHz, o conceito de média temporal não 

se aplica uma vez que, para estas radiofrequências, os principais efeitos da exposição 

a CEMRF são os estímulos neurológicos instantâneos. 

VI - Os limites dos valores de pico dos campos elétricos, para radiofrequências 

acima de 100 kHz, constam da Figura 1. 



 
 

81 
 

 

Figura 1 - Limites para exposição a campos elétricos. 

VII - Para radiofrequências superiores a 10 MHz a média dos picos da densidade 

de potência da onda plana equivalente calculada no intervalo de duração do pulso não 

deve exceder a 1000 (mil) vezes as restrições de Seq ou a intensidade de campo não 

deve exceder a 32 (trinta e duas) vezes os níveis de exposição indicados para 

intensidade de campo. 

VIII - Valores não perturbados são aqueles medidos na ausência de indivíduos 

potencialmente expostos e sem a introdução de objetos absorvedores ou refletores 

de CEMRF durante o processo de medição. 

Art. 7º A indivíduos sujeitos a exposição ocupacional que não tenham recebido 

treinamento, ou que não estejam cientes da sua exposição a CEMRF, aplicam-se os 

limites estabelecidos na Tabela II. 

Art. 8º A Tabela III apresenta os limites máximos de corrente que podem ser 

causadas no corpo humano por contato com objetos condutores, quando submetidos 

a CEMRF, para radiofrequências entre 9 kHz e 110 MHz. 

Art. 9º A Tabela IV apresenta os limites de correntes induzidas no corpo, para 

radiofrequências entre 10 MHz e 110 MHz, na ausência de contato com objetos 

expostos a CEMRF. 
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Parágrafo único. A Tabela IV também se aplica quando o único contato que 

ocorrer for entre os pés do indivíduo exposto e o solo ou outras superfícies. 

Art. 10. A Tabela V apresenta as Restrições Básicas para limitação da exposição 

a CEMRF, para radiofrequências entre 9 kHz e 10 GHz, em termos de densidades de 

corrente para cabeça e tronco, taxa de absorção específica média no corpo inteiro, 

taxa de absorção específica localizada para cabeça e tronco e taxa de absorção 

específica localizada para os membros. 

Tabela III 

Limites de correntes causadas por contato com objetos condutores para 

radiofrequências na faixa entre 9 kHz e 110 MHz 

Características de exposição Faixa de Radiofrequências Máxima corrente de contato 
(mA) 

Exposição ocupacional 9 kHz a 100 kHz 0,4 f 

100 kHz a 110 MHz 40 

Exposição da população em 

geral 

9 kHz a 100 kHz 0,2 f 

100 kHz a 110 MHz 20 

f é o valor da frequência, em kHz. 

Tabela IV 

Limites de correntes induzidas em qualquer membro do corpo humano para 

radiofrequências entre 10 MHz e 110 MHz. 

Características de exposição Corrente (mA) 

Exposição ocupacional 100 

Exposição da população em geral 45 

Tabela V 

Restrições Básicas para exposição a CEMRF, na faixa de radiofrequências entre  

9 kHz e 10 GHz. 

Características 

de exposição 

Faixa de 

Radiofrequências 

Densidade de 

corrente para 
cabeça e tronco 

(mA / m2) 
(RMS) 

SAR 

média do 
corpo inteiro 

(W / kg) 

SAR 

localizada 
(cabeça e 

tronco) 
(W / kg) 

SAR 

localizada 
(membros) 

(W / kg) 

Exposição 

Ocupacional 

9 kHz a 100 kHz f / 100 — — — 

100 kHz a 10 MHz f / 100 0,4 10 20 
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10 MHz a 10 GHz — 0,4 10 20 

Exposição da 

população em 

geral 

9 kHz a 100 kHz f / 500 — — — 

100 kHz a 10 MHz f / 500 0,08 2 4 

10 MHz a 10 GHz — 0,08 2 4 

f é o valor da frequência, em Hz. 

Art. 11. Na aplicação da Tabela V devem ser considerados os seguintes 

aspectos: 

I - f é o valor da radiofrequência, em hertz. 

II - As densidades de corrente devem ser calculadas pela média tomada sobre 

uma seção transversal de 1 (um) centímetro quadrado perpendicular à direção da 

corrente. 

III - Para radiofrequências até 100 kHz, as Restrições Básicas, em valores de pico 

da densidade de corrente, podem ser obtidos multiplicando-se o valor eficaz (RMS) 

por  (raiz quadrada de dois). Para emissões de sinais pulsados, com pulsos de 

duração tp, a radiofrequência equivalente a ser usada nas restrições básicas deve ser 

calculada pela expressão f = 1/(2tp). 

IV - Todos os valores de SAR devem ter sua média temporal avaliada ao longo 

de qualquer período de 6 (seis) minutos. 

V - No cálculo do valor médio da SAR localizada deve ser utilizada uma massa 

de 10 (dez) gramas de tecido contíguo. O valor máximo da SAR assim obtido deve 

ser inferior ao valor correspondente na Tabela V. 

Art. 12. A Tabela VI apresenta as Restrições Básicas para limitação da exposição 

a CEMRF para radiofrequências entre 10 GHz e 300 GHz, em termos de densidade 

de potência da onda plana equivalente. 

Tabela VI 

Restrições Básicas para densidade de potência, para radiofrequências entre  

10 GHz e 300 GHz. 

Características da exposição Densidade de potência da onda plana 
equivalente 

(W / m2) 
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Exposição ocupacional 50 

Exposição da população em geral 10 

Art. 13. Na aplicação da Tabela VI devem ser considerados os seguintes 

aspectos: 

I - Os valores de densidade de potência da onda plana equivalente indicados 

representam valores médios calculados sobre 20 (vinte) centímetros quadrados de 

qualquer área exposta e num período qualquer de 68/f 1,05 minutos (f é a frequência, 

em GHz). 

II - As médias espaciais máximas dos valores de densidade de potência da onda 

plana equivalente, calculadas sobre 1 (um) centímetro quadrado de qualquer área 

exposta, não deve ser maior do que 20 (vinte) vezes os valores indicados. 

Art. 14. Os limites constantes das Tabelas I a IV somente poderão ser excedidos 

se for comprovado, através de avaliações detalhadas das taxas de absorção 

específica e das densidades de corrente, que as Restrições Básicas constantes das 

Tabelas V e VI não foram excedidas e que, adicionalmente, não causem efeitos 

adversos indiretos. 

Parágrafo único. Consideram-se efeitos adversos indiretos os choques ou 

queimaduras em pontos de contato produzidos pelo contato com objetos sujeitos a 

CEMRF. 

 

TÍTULO III 

DA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS LIMITES 

Capítulo I 

Dos Procedimentos de Avaliação de Estações Transmissoras 

Art. 15. A avaliação de estações transmissoras de radiocomunicação, para 

comprovação do estabelecido neste regulamento, deve ser efetuada pela verificação 

do atendimento aos limites de exposição aplicáveis, estabelecidos no Capítulo II, do 

Título II, utilizando os métodos e procedimentos descritos no Capítulo II deste Título, 

para estações terminais portáteis e os descritos nos Capítulos III, IV e V, também 

deste Título, para as demais. 

http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/17-2002/128-resolucao-303#tabelaI
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Art. 16. A avaliação da exposição, com vistas a demonstrar o atendimento aos 

limites estabelecidos no Título II deste regulamento, pode ser efetuada por meio de 

análises teóricas, baseadas nas características da estação transmissora de 

radiocomunicação analisada, ou por meio de medições diretas dos CEMRF, com a 

estação em funcionamento. 

Art. 17. A avaliação das estações transmissoras de radiocomunicação deve ser 

efetuada por profissional habilitado, o qual deverá elaborar e assinar Relatório de 

Conformidade para cada estação analisada. 

Parágrafo único. A Anatel poderá exigir que a avaliação de estações seja 

efetuada por entidade de terceira parte. As condições para a realização da avaliação 

bem como os casos em que ela se aplica serão objeto de regulamentação específica. 

Art. 18. O Relatório de Conformidade deve ser mantido, na estação, por seu 

responsável, para apresentação sempre que requisitado pela Anatel e conter, 

necessariamente: 

I - A memória de cálculo dos campos eletromagnéticos produzidos pelas 

estações, utilizando-se modelos de propagação conhecidos ou os métodos 

empregados e resultados das medições utilizadas, quando necessárias, para 

demonstrar o atendimento aos limites de exposição estabelecidos. 

II - Indicação clara e conclusiva de que o funcionamento da estação, nas 

condições de sua avaliação, atende ao estabelecido neste regulamento. 

Art. 19. Em locais onde é permitido o acesso de pessoas, quando os valores de 

CEMRF obtidos por meio de cálculos teóricos forem iguais ou superiores a 2/3 (dois 

terços) dos limites de exposição estabelecidos para os campos elétricos ou 

magnéticos, será obrigatória a realização de medições para comprovação do 

atendimento. 

Art. 20. Em função das características técnicas e finalidades precípuas do Serviço 

de Radioamador e do Serviço Rádio do Cidadão, não é obrigatório que suas estações 

sejam avaliadas por profissional habilitado. 

§ 1º Para atendimento ao estabelecido neste regulamento, as antenas das 

estações dos Serviços de Radioamador e do Serviço Rádio do Cidadão deverão 

atender às distâncias mínimas de locais de livre acesso da população, calculadas 

conforme a Tabela VII. 
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§ 2º A instalação de antena a distâncias menores do que as estabelecidas no 

parágrafo 1º, somente será admitida mediante a avaliação da estação por profissional 

habilitado e elaboração do Relatório de Conformidade. 

§ 3º Na situação prevista no parágrafo 2º, o responsável pela estação deverá 

encaminhar, à Anatel, declaração baseada no Relatório de Conformidade, de que o 

seu funcionamento, nas condições de sua avaliação, não submeterá a população a 

CEMRF de valores superiores aos estabelecidos. No caso de operadores menores de 

dezoito anos, caberá aos pais ou tutores a responsabilidade pela declaração. 

§ 4º A Anatel tomará providências para que sejam incluídas questões relativas à 

exposição a CEMRF, nos testes de capacidade operacional e técnica de 

habilitação/promoção ao Serviço de Radioamador, em todas as classes. 

 

Capítulo II 

Dos Procedimentos de Avaliação de Estações Terminais Portáteis 

Art. 21. A avaliação de estações terminais portáteis deverá ser efetuada pela 

verificação do atendimento aos limites da Taxa de Absorção Específica (SAR), 

estabelecidos na Tabela V. 

Parágrafo único. A avaliação deverá ser efetuada em laboratório, envolvendo a 

medida direta da SAR em um manequim que simula a cabeça ou o corpo humano e 

exibe as mesmas características de absorção do tecido humano. 

Art. 22. Para certificação de equipamento terminal do Serviço Móvel 

Especializado, do Serviço Móvel Celular e do Serviço Móvel Pessoal, deverão ser 

apresentados pelo fornecedor, além dos documentos obrigatórios já exigidos, 

Relatório de Testes e Laudo Conclusivo referentes ao atendimento aos limites da SAR 

estabelecidos na Tabela V. 

§ 1º Serão aceitos Relatório de Testes e o Laudo Conclusivo de laboratório de 

primeira, segunda ou terceira partes capacitado para a realização dos testes. 

§ 2º Até que venha a ser estabelecido um padrão em nível internacional, será 

admitido o uso de procedimentos de testes elaborados por entidades especializadas 

em estudos sobre campos eletromagnéticos, tais como o “Institute of Electrical and 
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Electronics Engineers – IEEE” e o “European Commitee for Electrotechnical 

Standardization – CENELEC”. 

Art. 23. Deverá ser informado, com destaque, no manual de operação ou na 

embalagem do produto, pelos fornecedores de equipamento terminal de Serviço 

Móvel Especializado, Serviço Móvel Celular e Serviço Móvel Pessoal, que o mesmo 

atende aos limites da Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequências adotados pela Anatel. 

 

Capítulo III 

Dos Cálculos Teóricos 

Art. 24. No cálculo teórico dos CEMRF, devem ser utilizados os valores máximos 

autorizados dos parâmetros de transmissão de cada estação analisada. 

Art. 25. Nas regiões de campo próximo, poderão ser utilizados modelos de 

propagação empregados para as regiões de campo distante para demonstração do 

atendimento aos limites. 

Art. 26. Nos casos em que seja necessária a utilização de modelos de propagação 

para a região de campo próximo, estes devem ser específicos ao tipo de antena 

empregada e devem constar do Relatório de Conformidade da estação. 

Art. 27. Para efeito de avaliações teóricas de estações transmissoras de 

radiocomunicação operando em radiofrequências acima de 1 MHz, as 

Tabelas VII e VIII apresentam expressões simplificadas para o cálculo das distâncias 

mínimas das antenas, a partir das quais pode-se admitir que os limites de exposição 

a CEMRF, para as faixas de radiofrequências indicadas, são atendidos. 

Parágrafo único. Para radiofrequências inferiores a 1 MHz, devem ser 

empregados modelos adequados para avaliação dos campos elétricos e magnéticos, 

especialmente na região de campo próximo. 

Art. 28. As expressões contidas nas Tabelas VII e VIII foram derivadas do 

seguinte modelo de propagação, utilizado para a região de campo distante: 

 

ou 
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onde: 

S é a densidade de potência, em W/m2; 

e.r.p. é a potência efetiva radiada, em watt; 

e.i.r.p. é a potência equivalente isotropicamente radiada, em watt; 

r é a distância da antena, em metros; 

2,56 é o valor do fator de reflexão, que leva em conta a possibilidade de que campos 

refletidos possam se adicionar em fase ao campo incidente direto. 

Art. 29. As expressões contidas nas Tabelas VII e VIII foram obtidas 

considerando que as estações estejam operando com o ganho das antenas na região 

de campo distante, consequentemente, as distâncias obtidas pela sua utilização são 

conservadoras. Para cálculos mais realistas na região de campo próximo, devem ser 

utilizados modelos específicos. 

Art. 30. Para fins de avaliação de estações transmissoras de radiocomunicação, 

a utilização das expressões das Tabelas VII e VIII para demonstração do atendimento 

aos limites de exposição a CEMRF, tanto ocupacional quanto da população em geral, 

somente será aceita nos casos em que todos os locais, passíveis de serem ocupados 

por pessoas, estejam a distâncias maiores que as calculadas ou que o acesso aos 

mesmos seja restrito. 

Art. 31. Nos casos em que as distâncias às áreas acessíveis sejam até 10% (dez 

por cento) superiores aos valores obtidos utilizando as expressões das 

Tabelas VII e VIII, a densidade de potência nesses locais deverá ser calculada 

utilizando-se as potências radiadas nas direções de interesse, observado o disposto 

no artigo 19. 

Tabela VII 

Expressões para cálculo de distâncias mínimas a antenas de estações 

transmissoras para atendimento aos limites de exposição para a população em 

geral. 

Faixa de Radiofrequências Exposição da População em Geral 
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1 MHz a 10 MHz 
  

10 MHz a 400 MHz 
  

400 MHz a 2000 MHz 
  

2000 MHz a 300000 MHz 
  

r é distância mínima da antena, em metros; 

f é a frequência, em MHz; 

e.r.p. é a potência efetiva radiada na direção de maior ganho da antena, em watt;  

e.i.r.p. é a potência equivalente isotropicamente radiada na direção de maior ganho da antena, 

em watt. 

Tabela VIII 

Expressões para cálculo de distâncias mínimas a antenas de estações 

transmissoras para atendimento aos limites de exposição ocupacional. 

Faixa de Radiofrequências Exposição Ocupacional 

1 MHz a 10 MHz 
  

10 MHz a 400 MHz 
  

400 MHz a 2000 MHz 
  

2000 MHz a 300000 MHz 
  

r é distância mínima da antena, em metros; 

f é a frequência, em MHz; 

e.r.p. é a potência efetiva radiada na direção de maior ganho da antena, em watt;  

e.i.r.p. é a potência equivalente isotropicamente radiada na direção de maior ganho da antena, 

em watt. 

 

Capítulo IV 

Dos Métodos de Medição 

Art. 32. Na demonstração do atendimento aos limites de exposição por meio de 

medições, devem ser utilizados os valores máximos autorizados dos parâmetros de 

transmissão de cada estação analisada. 

Art. 33. Todas as medições devem ser efetuadas com equipamentos 

devidamente calibrados, dentro das especificações do fabricante e devem abranger 

toda a faixa de radiofrequências de interesse. A descrição dos equipamentos de 
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medição, incluindo marca, modelo e número de série deve constar do Relatório de 

Conformidade. 

Parágrafo único. Ao Relatório de Conformidade deve estar anexada cópia de 

certificado de calibração, emitido pelo Inmetro, laboratório credenciado ou por 

instituição técnica devidamente capacitada, que comprove que a calibração do 

instrumento se encontrava dentro de sua validade, na data das medições; 

Art. 34. Na demonstração do atendimento aos limites de exposição por meio de 

medições, devem ser consideradas as incertezas e erros especificados pelos 

fabricantes dos instrumentos utilizados. 

Art. 35. As medições dos CEMRF devem ser efetuadas na ausência de pessoas 

potencialmente expostas. Para avaliação das correntes induzidas no corpo, nos casos 

em que sejam necessárias, as medições devem ser efetuadas diretamente nos 

indivíduos expostos. 

Art. 36. As medições devem ser realizadas de forma a produzir resultados que se 

aproximem o máximo possível da densidade de potência média nas dimensões do 

corpo dos indivíduos expostos. Isto deve ser feito por meio da medição dos campos 

ao longo de uma linha representativa da postura do indivíduo. Para uma pessoa em 

pé, esta é uma linha vertical do pé até a altura da cabeça. Para outras posturas, é 

uma linha curva seguindo a curvatura geral do eixo do corpo. 

Art. 37. O método descrito no artigo 36 fornece resultados suficientes para 

determinação do valor médio do campo, para fins de comprovação do atendimento 

aos limites de exposição. Outros métodos de medidas, tais como os descritos a seguir, 

poderão ser utilizados, desde que devidamente documentados. 

I - Método de varredura planar: consiste na realização de medições em pontos 

definidos sobre planos transversais à posição do corpo na condição que estaria 

quando exposto a CEMRF. 

II - Método da varredura volumétrica: consiste na realização de medidas 

uniformes através de um volume no espaço que estaria ocupado pelo indivíduo, 

quando exposto a CEMRF. 

Art. 38. Para determinação da média espacial, podem ser utilizados métodos 

manuais, por meio do cálculo da média de valores discretos, medidos em pontos 

distantes de no máximo 20 (vinte) centímetros entre si ou pela utilização de medidores 
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especiais que realizam uma série contínua de medidas e fornecem, como resultado, 

o valor da média das medidas. 

Art. 39. Além da média espacial, os valores de CEMRF medidos, quando 

utilizados para avaliação do atendimento aos limites de exposição, tanto ocupacional 

quanto da população em geral, para radiofrequências até 10 GHz, devem ser a média 

temporal em qualquer intervalo de 6 (seis) minutos. 

Art. 40. Na avaliação do atendimento aos valores de pico indicados no inciso VI 

do artigo 6º, deve ser determinado o valor máximo do campo elétrico no local que está 

sendo avaliado. O valor assim obtido deve ser inferior aos limites estabelecidos na 

Figura 1. Este valor pode ser superior aos valores constantes das Tabelas I e II desde 

que o valor médio da intensidade de campo, em qualquer período de 6 (seis) minutos, 

seja inferior. 

Art. 41. Ao se realizar medições, deve-se observar, primeiramente, o nível de pico 

do campo no local sob análise. Quando o nível de campo exceder 50% (cinquenta por 

cento) do limite de exposição, a demonstração do atendimento aos limites deverá ser 

determinada com base na média de, pelo menos, quatro médias espaciais de 

varreduras verticais. 

Art. 42. Se forem efetuadas medições de faixa estreita, as componentes das 

polarizações ortogonais dos campos devem ser medidas separadamente, para 

determinação do campo total resultante. Em virtude das dimensões físicas das 

antenas normalmente utilizadas e da necessidade de se medir campos próximos ao 

solo, cuidados adicionais devem ser tomados ao se efetuar medidas de faixa estreita 

do nível médio do campo espacial. 

Art. 43. Em alguns casos, devido a reflexões e à distribuição do campo próximo 

a antenas, as exposições a CEMRF não são uniformes ao longo do corpo do indivíduo 

exposto. O requisito de que os campos sejam avaliados em termos da média espacial 

é uma tentativa para compensar esta não uniformidade. 

Art. 44. Mesmo exposições não uniformes podem ser avaliadas determinando-se 

a média espacial das densidades de potência. Entretanto, casos de exposição 

excessivamente não uniforme podem ocorrer, quando apenas uma determinada parte 

localizada do corpo é exposta (exposição parcial do corpo). 

Art. 45. Na avaliação da exposição, nos casos em que ela não é uniforme, 

considera-se que os limites da SAR localizada não serão excedidos se o valor de pico 
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do campo elétrico, no local sob análise, não exceder a 25 (vinte e cinco) vezes os 

limites de exposição constantes das Tabelas I e II, que são valores médios no espaço 

e no tempo. 

Art. 46. Na realização de medições, a interação entre os CEMRF incidentes e o 

corpo da pessoa efetuando as medições deve ser levada em consideração. Essa 

interação é mais acentuada na faixa de radiofrequências entre 30 MHz e 300 MHz, 

mas pode ocorrer em todo o espectro. Essas interações campo-corpo podem levar a 

indicações errôneas do campo real e exposição, que existiria sem o efeito perturbante 

do corpo. 

Art. 47. Durante as medições para demonstrar o atendimento aos limites de 

exposição, áreas altamente localizadas, com campos relativamente intensos, podem 

ser encontradas. Estas áreas são conhecidas como “pontos quentes” e são 

normalmente encontradas nas imediações de objetos condutores, pelo efeito de re-

radiação, ou em áreas distantes de objetos condutores, mas nas quais existe uma 

concentração de campos causada por reflexões ou feixes estreitos produzidos por 

antenas diretivas de alto ganho. Os “pontos quentes” normalmente levam a situações 

de exposição não uniforme, tratadas nos artigos 43, 44 e 45. 

Art. 48. Para radiofrequências abaixo de 110 MHz, quando forem necessárias 

medições de correntes induzidas para demonstração do atendimento aos limites 

estabelecidos, estas devem ser efetuadas no pé ou no quadril do indivíduo exposto, 

sem que este toque objetos próximos. 

Art. 49. Na realização de medições para demonstração de atendimento aos 

limites de exposição devem ser utilizadas, preferencialmente, sondas de faixa larga, 

cuja resposta seja independente de sua orientação em CEMRF (sondas isotrópicas), 

porém, quando usados apropriadamente, instrumentos de faixa estreita, utilizando 

antenas receptoras não isotrópicas, podem produzir resultados aceitáveis. 

Art. 50. A sonda a ser utilizada em uma determinada medição deve abranger toda 

a faixa de radiofrequências que englobe as radiofrequências das fontes emissoras 

relevantes. A resposta da sonda pode ser plana para toda a faixa de radiofrequências 

especificada ou podem ser utilizadas sondas cuja resposta se ajuste à curva dos 

limites de exposição dentro da faixa de radiofrequências especificada. Estas últimas 

apresentam uma saída que é diretamente proporcional à porcentagem do limite de 
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exposição e são muito úteis na avaliação de locais onde existam campos de diversas 

radiofrequências. 

Art. 51. Atenção especial deve ser dada à resposta do sensor da sonda a campos 

modulados ou com múltiplas radiofrequências. Idealmente, o detector utilizado deve 

ser do tipo “RMS verdadeiro” o qual fornece uma indicação precisa do nível do campo 

composto, independente do grau de modulação e dos vários campos que estão sendo 

medidos. 

Art. 52. Na realização de medições, devem ser observadas as incertezas 

especificadas pelo fabricante para a resposta da sonda, devidas a anisotropia, 

sensibilidade à frequência, sensibilidade à temperatura e erros absolutos na 

calibração. A magnitude efetiva, ou valor RMS, dessas incertezas deve ser 

considerada nos resultados finais das medições. 

Art. 53. Normalmente, o elemento interno de uma sonda para medição de CEMRF 

é sensível aos campos elétrico e magnético. Os sensores das sondas fazem uso de 

diodos ou termopares para detectar CEMRF e usualmente são parte de um conjunto 

incluindo uma antena dipolo (para campos elétricos) ou um laço (para campos 

magnéticos). 

Art. 54. Na realização de medições, deve ser obedecida distância mínima entre a 

fonte de CEMRF a ser medida e a superfície mais próxima de um elemento interno da 

sonda, que evite a interação ou o acoplamento entre os equipamentos medidor e 

emissor. 

Parágrafo único. Para fontes re-radiantes e outros objetos, também deve ser 

obedecida a distância mínima mencionada no caput. 

 

Capítulo V 

Avaliação de Locais Multiusuários 

Art. 55. Nos locais em que estejam instaladas ou que venham a ser instaladas 

mais de uma estação transmissora de radiocomunicação operando em 

radiofrequências distintas - locais multiusuários - 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 
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proporcional à sua contribuição na composição dos campos nos locais em que os 

limites foram excedidos. 

§ 1º Os responsáveis pelas estações transmissoras de radiocomunicação 

instaladas em locais multiusuários devem cooperar na avaliação do local como um 

todo, fornecendo aos demais as informações técnicas e análises relevantes, bem 

como os resultados de avaliações já efetuadas. 

§ 2º Não havendo acordo entre as partes envolvidas na avaliação de locais 

multiusuários, a Anatel, por solicitação de uma das partes, coordenará o processo de 

avaliação e arbitrará a participação de cada parte na solução de casos de não 

atendimento aos limites de exposição estabelecidos. 

Art. 56. Para avaliação dos efeitos causados por densidade de corrente induzida 

e estimulação elétrica, os níveis de campo em locais multiusuários devem obedecer 

às seguintes relações: 

 

e 

 

onde: 

Ei é o valor da intensidade de campo elétrico na frequência i. 

EL,i é o limite de campo elétrico, de acordo com as Tabelas I e II. 

Hj é o valor da intensidade de campo magnético na frequência j. 

HL,j é o limite de campo magnético, de acordo com as Tabelas I e II. 

“a” dever ser igual a 610 V/m para exposição ocupacional e a 87 V/m para exposição 

do público em geral. 

“b” deve ser igual a 24,4 A/m(30,7 mT) para a exposição ocupacional e 5 A/m (6,25 

mT) para a exposição do público em geral. 

Art. 57. Para avaliação dos efeitos térmicos relevantes, acima de 100 kHz, a 

determinação do atendimento aos limites de exposição pode ser efetuada por meio 

da utilização das seguintes expressões: 



 
 

95 
 

 

e 

 

onde: 

Ei é o valor da intensidade de campo elétrico na frequência i. 

EL,i é o limite de campo elétrico, de acordo com as Tabelas I e II. 

Hj é o valor da intensidade de campo magnético na frequência j. 

HL,j é o limite de campo magnético, de acordo com as Tabelas I e II. 

“c” deve ser igual a 610/f V/m (f em MHz) para exposição ocupacional e 87/f 1/2 V/m 

para exposição do público em geral. 

“d” deve ser igual a 1,6/f A/m (f em MHz) para exposição ocupacional e 0,73/f A/m 

para exposição do público em geral. 

Art. 58. Em locais multiusuários, quando for necessária a avaliação das correntes 

induzidas nos membros e correntes de contato, respectivamente, a determinação do 

atendimento aos limites de exposição pode ser efetuada por meio da utilização das 

seguintes expressões: 

 

e 

 

onde: 

Ik é a componente de corrente no membro na frequência k. 

IL,k é o limite para a corrente em qualquer membro, de acordo com a Tabela IV. 

In é a componente de corrente de contato na frequência n. 

IC,n é o limite para corrente de contato na frequência n, de acordo com a Tabela III. 
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Art. 59. Na avaliação prática dos locais multiusuários, primeiramente devem ser 

efetuadas medições utilizando sondas de faixa larga, que englobem as 

radiofrequências das fontes emissoras relevantes, com todas as estações existentes 

no local em operação com sua potência máxima autorizada, para determinar a 

existência de áreas onde os limites de exposição sejam excedidos. 

Art. 60. A determinação das contribuições individuais ao campo total, na avaliação 

prática, pode ser efetuada por meio de medições utilizando sondas de faixa larga que 

englobe as radiofrequências das fontes emissoras relevantes, com cada estação 

operando individualmente, ou utilizando-se instrumentos de medida de faixa estreita. 

 

TÍTULO IV 

DOS PRAZOS E SANÇÕES 

Capítulo I 

Dos Prazos 

Art. 61. Os responsáveis pela operação de estações transmissoras de 

radiocomunicação que estejam licenciadas na data de publicação deste regulamento 

terão um prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação, para efetuar 

a avaliação de suas estações, no sentido de verificar o atendimento ao disposto neste 

regulamento e providenciar a elaboração do Relatório de Conformidade. 

§ 1º Ao final do primeiro ano do prazo citado no caput, contado a partir da data 

de publicação deste regulamento, pelo menos 50 % (cinquenta por cento) das 

estações transmissoras deverão estar avaliadas. 

§ 2º Mesmo antes de decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, as 

situações a seguir acarretarão na necessidade de verificação do atendimento ao 

estabelecido neste regulamento: 

I - Renovação ou prorrogação do prazo de validade da Licença para 

Funcionamento de Estação; 

II - Alteração nas características técnicas da estação que implique emissão de 

nova licença; 

III - Inclusão de nova estação em locais multiusuários; 

IV - Determinação da Anatel. 
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§ 3º Nas situações previstas nos incisos de I a III do parágrafo 2º, a comprovação 

de atendimento será um dos requisitos para emissão da licença para funcionamento 

de estação. No caso previsto no inciso IV, a Anatel estipulará prazo para a 

apresentação do Relatório de Conformidade. 

Art. 62. Caso, como resultado da avaliação, se verifique o atendimento ao 

disposto neste regulamento, o responsável pela estação deverá encaminhar, à Anatel, 

declaração baseada no Relatório de Conformidade elaborado por profissional 

habilitado, de que o funcionamento da estação, no local e nas condições indicadas, 

não submeterá trabalhadores e população em geral a CEMRF de valores superiores 

aos limites estabelecidos. 

Art. 63. Não se verificando o atendimento ao disposto neste regulamento, o 

responsável pela estação deverá adotar, imediatamente, medidas provisórias para 

assegurar que a população não seja submetida a CEMRF de valores superiores aos 

estabelecidos e submeter, à consideração da Anatel, proposta de plano de trabalho e 

cronograma das ações corretivas que serão adotadas. 

Art. 64. Para obter o licenciamento de novas estações, os responsáveis por sua 

operação deverão fornecer, além dos demais documentos exigidos, declaração 

baseada no Relatório de Conformidade resultante da avaliação das características da 

estação por profissional habilitado, de que o seu funcionamento, no local e nas 

condições indicadas, não submeterá trabalhadores e população em geral a CEMRF 

de valores superiores aos limites estabelecidos neste regulamento. 

Parágrafo único. No caso de inclusão de nova estação em locais multiusuários já 

avaliados e em conformidade com o estabelecido neste regulamento, o interessado 

na inclusão, além de providenciar o Relatório de Conformidade de sua estação, ficará 

responsável pela demonstração de que, com a inclusão pretendida, os limites de 

exposição ocupacional e da população em geral a CEMRF não serão excedidos. 

Capítulo II 

Das Sanções Administrativas 

Art. 65. A inobservância do atendimento ao estabelecido neste regulamento, a 

qualquer título, sujeitará os infratores, nos termos do artigo 173 da Lei 9.472, de julho 

de 1997, às penalidades definidas em regulamentação específica. 
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§ 1º Os critérios e procedimentos a serem adotados na definição da sanção 

administrativa a ser aplicada devem ser aqueles estabelecidos na regulamentação 

mencionada no caput. 

§ 2º. A não apresentação, quando solicitado pela Anatel, ou apresentação de 

Relatório de Conformidade que contenha erros, omissões ou incorreções que 

caracterizem o não atendimento ao estabelecido neste regulamento será considerada 

falta grave, passível de sanção prevista na regulamentação mencionada no caput. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 66. Estão isentas da necessidade da avaliação por profissional habilitado, as 

estações transmissoras de radiocomunicação enquadradas nos seguintes casos: 

I - Estações com operação itinerante, definidas pela Agência; 

II - Estações de aeronaves e embarcações; 

III - Estações de radiocomunicação isentas de licença para seu funcionamento; 

IV - Estações de enlaces ponto-a-ponto cuja radiofrequência de operação seja 

superior a 2 GHz e a potência do transmissor seja inferior a 2 (dois) watts; 

V - Estações terminais para as quais o licenciamento é efetuado observando 

procedimento próprio estabelecido no Regulamento para Arrecadação de Receitas do 

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, aprovado pela Resolução nº 

255, de 29 de março de 2001, excetuando-se os terminais portáteis enquadrados no 

Capítulo II, do Título III, deste regulamento. 

§ 1º A isenção de que trata o caput, não exime as estações transmissoras de 

radiocomunicações do atendimento aos limites de exposição estabelecidos. 

§ 2º A Anatel poderá determinar, a qualquer momento, que quaisquer estações, 

mesmo as enquadradas nos incisos acima, sejam avaliadas para demonstração do 

atendimento aos limites de exposição estabelecidos. 

Art. 67. Quaisquer ações corretivas necessárias para garantir o atendimento ao 

disposto neste regulamento são de responsabilidade exclusiva dos responsáveis pela 

operação de estações transmissoras de radiocomunicação e fornecedores de 

estações terminais portáteis. 
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Art. 68. Uma vez comprovado o não atendimento ao disposto neste regulamento, 

independentemente das sanções previstas no artigo 65, a Anatel estabelecerá prazo 

para que o responsável pela estação tome as providências corretivas necessárias. 

Parágrafo único. Enquanto as medidas corretivas não forem implementadas e 

elaborado Relatório de Conformidade indicando o atendimento a este regulamento, a 

Anatel poderá determinar que o responsável pela estação adote, imediatamente, 

medidas provisórias ou a interrupção do seu funcionamento, para garantir a segurança 

de trabalhadores e população em geral. 

Art. 69. A Anatel, por iniciativa própria ou por solicitação de partes interessadas, 

poderá realizar medições para comprovação do atendimento aos limites de exposição 

estabelecidos, bem como mediar entendimentos entre responsáveis por estações 

transmissoras e trabalhadores ou população com relação ao disposto neste 

regulamento. 

§ 1º As medições a serem realizadas por iniciativa da Anatel poderão ser 

efetuadas por ela própria ou por entidade especializada contratada para este fim. 

§ 2º Na mediação de entendimentos entre responsáveis por estações 

transmissoras e trabalhadores ou população com relação ao disposto neste 

regulamento, a Anatel poderá exigir a realização de avaliação por entidade de terceira 

parte. 

Art. 70. A Anatel poderá determinar a alteração dos requisitos estabelecidos neste 

regulamento, mesmo para estações transmissoras de radiocomunicação cuja 

avaliação já tenha sido efetuada, de forma a refletir os resultados de pesquisas futuras 

ou em andamento sobre efeitos da exposição humana a CEMRF. Em caso de 

alteração nos requisitos, a Anatel fixará prazo adequado para o enquadramento das 

estações e as medidas provisórias a serem adotadas, caso necessárias. 

 


