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“De fato, não é recente a preocupação ecológica, no século XIX já se 

preocupava-se com a chuva ácida na Inglaterra. Na década de 60 já 

havia preocupação global sobre eutrofização. Novas preocupações 

surgiram como as por metais pesados, organoclorados, chuva ácida, e, 

para a presente década, a preocupação se dirige para as grandes 

mudanças climáticas. Contanto, a degradação continuou, a eutrofização 

ainda é um problema no mundo atualmente. A atividade extrativista 

mineral deixou marcas visíveis, por exemplo, em Norfolk, na Inglaterra. 

A exploração de minas impactou solos e paisagens da França, Bélgica, 

Suécia, Itália e Portugal” 

Tommasi (1994, p. 01-02) 



 
 

RESUMO 
 

A partir de uma reflexão crítica da realidade e baseando-se do Princípio da Precaução da 

estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 1992, tem-se como hipótese para este 

trabalho que a instalação de antenas de celulares e seus derivados, como ondas eletromagnéticas 

não ionizantes, além de a alteração na paisagem e custo energético, gere impactos positivos e 

negativos à qualidade ambiental e bem-estar dos seres vivos. Princípios estes colocados como 

mandatórios pela legislação nacional brasileira, inclusive naquela que rege planejamento 

ambiental urbano e estudos analíticos ambientais. Tem-se, portanto, como objetivo para este 

trabalho identificar, a partir de revisão sistemática da literatura, possíveis impactos de antenas 

celulares e seus derivados, com ênfase em ondas eletromagnéticas não ionizantes, à qualidade 

ambiental e bem-estar, visando corroborar para planejamento ambiental urbano e estudos 

analíticos ambientais. Propõe-se, assim, para a solução deste objetivo, uma metodologia 

quantitativa de revisão sistemática, como possibilidade para levantamento de dados, de forma 

geral, reproduzível e analisável, utilizando-se de algoritmo de busca próprio e explícito. Deste 

modo, são definidos 15 bancos de periódicos científicos, gerais e ambientais, nacionais e 

internacionais, termos-chave para pesquisa em conjunto com termos booleanos e de 

truncamento, bem como termos-chave para maior análise de artigos. Compilaram-se neste 

estudo apenas artigos de periódicos dos anos 2013 a 2018. Resultaram-se 722 artigos, dos quais 

103 foram postos como relevantes a partir de busca de termos-chave. Dispõe-se os dados 

obtidos, após tratamento, em forma de gráficos, tabelas e quadro. Dentre os resultados, 

destacam-se os fatos de a legislação ser utilizada como medida qualitativa da qualidade 

ambiental, de nenhum dos artigos apresentar impactos positivos, 13% apresentarem impactos 

não existentes, e 42% apresentarem impactos negativos, e de os impactos serem relacionados à 

saúde de seres vivos e consequentes apenas de ondas eletromagnéticas. A partir dos resultados 

e de discussão, conclui-se que a pesquisa utilizou de algoritmo adequado conforme a literatura, 

e que, a partir dos 103 artigos, há necessidade de abordagem, em estudos futuros, de impactos 

advindos de outros derivados de antenas para a qualidade ambiental e bem-estar, bem como 

maior investigação a respeito dos impactos das ondas eletromagnéticas, inicialmente para 

animais de pequeno porte e plantas, uma vez que, para estes, os artigos apresentam impactos 

mais conclusivos. 

 

Palavras-chave: Ordenamento Ambiental. Pesquisa Bibliográfica. Análise e Prospecção de 

Dados. Saúde Ambiental. Qualidade de Vida. 



 
 

ABSTRACT 

 

Based on a critical reflection of reality and on the Precautionary Principle established by the 

United Nations in 1992, it is hypothesized for this study that the installation of cellular antennas 

and their derivatives, such as non-ionizing electromagnetic waves, besides the change in the 

landscape and energy cost, generate positive and negative impacts on the environmental quality 

and well-being of living beings. These principles are empirical according to the Brazilian 

national legislation, including those that deal with urban environmental planning and analytical 

studies. Therefore, the objective of this work is to identify, from a systematic review of the 

literature, possible impacts of cellular antennas and their derivatives, with emphasis on non-

ionizing electromagnetic waves, environmental quality and well-being, aiming to corroborate 

with environmental planning and analytical studies. Thus, a quantitative systematic review 

methodology, as a possibility for collecting general, reproducible, and analyzable data is 

proposed for the objective solution, using an explicit and particular search algorithm. In this 

way, 15 general and environmental, Brazilian and international, scientific journal databases are 

defined, along with key terms for research with Boolean and truncation terms, as well as key 

terms for further analysis of articles. Only periodic articles from 2013 to 2018 were compiled 

in this study. There were 722 articles, of which 103 were considered relevant from the key terms 

searching. The obtained treated data is available in the form of graphs and tables. The results 

show that the legislation and regulation is used as a qualitative environmental quality measure. 

None of the articles show positive impacts, 13% have non-existent impacts, and 42% have 

negative impacts. The impacts are related to health of living being and caused only by 

electromagnetic waves. From the results and discussion, it is concluded that the research used 

an adequate algorithm in accordance to the literature, and that from the 103 articles, it is 

necessary to approach, in future research, the impacts from other antenna derivatives for the 

environmental quality and well-being, as well as greater studies on the impacts of 

electromagnetic waves, mainly for small animals and plans once these have shown more 

conclusive impacts in the articles. 

 

Keywords: Environmental Planning. Bibliographic research. Analysis and Prospecting of 

Data. Environmental Health. Quality of Life. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Sendo necessário pouco investimento, e com um retorno ótimo e rápido, de poder, 

lucro e controle, interesses dos detentores de poder (SILVA; SILVA, 2009; SODRÉ, 2012), as 

tecnologias como os telefones e computadores foram evoluindo cada vez mais com o passar 

dos anos. Com este avanço, ficaram mais baratas, até que, eventualmente, entraram na vida 

cotidiana. Para atingir a capacidade de comunicação que os telefones se propuseram, era 

necessário, no entanto, outra tecnologia, que permitisse que estes se comunicassem com outros 

sem necessidade de fios passando de um aparelho para o outro. Foram então modernizadas 

antenas, que anteriormente já existiam para a comunicação por rádio, para troca de dados de 

voz, e que naquele momento passaram a transmitir outros tipos de ondas, necessitando, assim, 

de ainda mais antenas, em diversos lugares, principalmente em áreas urbanas, tendo em vista 

que a população urbana aumentou significativamente, bem como a demanda para a tecnologias.  

Desta combinação de fatores, eis que surge uma inovação, a combinação de 

telefones e computadores, dando origem aos chamados smartphones (MCLEAN, 2017) - 

dispositivos com muito mais capacidades e mais possibilidades de continuar com o controle 

social (SILVA; SILVA, 2009; LIPSCHUTZ, 2010), mesmo que o objetivo deles não tiver sido 

este. No entanto, para que estes dispositivos pudessem atingir a sua capacidade comunicativa, 

era necessária outra tecnologia, que já existia em computadores, mas que não era tão comum 

em celulares (que somente trocavam dados de voz): a troca de dados multimídia. Para esta troca 

era necessário o intermédio da Internet. Já existente em tecnologias era a prática de transformar 

os eletrônicos em dispositivos sem fio, wireless. Em celulares isto não foi diferente, e, com o 

avanço cada vez maior de tecnologias, as antenas de comunicação de celulares com a Internet 

foram ficando cada vez menores. E, para isto, as antenas transmissoras deveriam existir em 

maior quantidade, serem ainda mais presentes, já que o campo de propagação da onda que 

transmite dados é menos potente que o que transmite rádio ou voz, o tamanho das ondas 

receptoras diminuiu, e a quantidade de pessoas que necessitavam de Internet, e de boa 

qualidade, para processamento mais rápido de informações, era maior. 

No entanto, contra o fluxo de não pensamento a respeito do cotidiano, ainda 

existiam e existem grupos intelectuais que questionam essa realidade. Conforme coloca 

Tommasi, em sua introdução (1994, não paginado), por exemplo, “países em desenvolvimento 

como o Brasil tem cada vez mais reconhecido que muitas ações e projetos podem ter potenciais 

impactos ambientais prejudiciais, que devem ser evitados, ainda na fase de planejamento dos 

mesmos”. A partir desse pensamento, não muito antigo, mas mais recente em países em 



 
 

21 

desenvolvimento como o Brasil, criou-se a área de estudo da interação do ser humano com a 

natureza, e, principalmente, de análise de sua relação quando negativa seus impactos. A 

qualidade ambiental está, inclusive, inserida na atual constituição nacional.  

Foi então que os mais críticos, tendo em vista a desconfiança a respeito de 

tecnologias novas começaram a questionar a segurança no uso de celulares. Imediatamente no 

começo da expansão de celulares que transmitiam ondas de voz, isso já passou a existir. De 

acordo com Silva, Silva e Silva (2012), pesquisadores da antiga União Soviética, já no início 

da década de 1970 advertiram sobre os possíveis efeitos psiquiátricos e psicológicos associados 

à exposição de campos eletromagnéticos. Livros são lançados sobre a temática, como o de Lyn 

McLean (2017) até a atualidade. 

Outra realidade é que as ondas eletromagnéticas artificiais estão presentes em quase 

toda a parte, com exceção de locais onde seres humanos não possuem significativa expressão - 

como os espaços menos urbanizados. Apesar de não perceptíveis aos seres humanos, estas 

surgem em um volume muito maior que anteriormente, devido à globalização e popularização 

de tecnologias wireless. Isso gera, além de a necessidade de haver maior quantidade de antenas, 

também a agregação delas de forma acumulada no espaço. É possível, assim, que os impactos 

da chamada poluição eletromagnética sejam ainda maiores, principalmente devido à incerteza 

que permeia este tema. 

Gemelli (2015) coloca que há o risco concreto ou potencial, quando há visão e 

previsibilidade, enquanto que há o risco abstrato, imprevisível ou invisível, conforme o nível 

do conhecimento técnico-científico. O Princípio da Precaução, número 15 da Declaração do 

Rio/92 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, surge como diretriz a ser seguida, 

principalmente na tomada de decisão, “atrelado ao dever de cautela, ou seja, diante de uma 

situação em que possui fundada possibilidade – mas não certeza – de dano, também se legitima 

a intervenção estatal, a fim de evitar inclusive o risco” (GEMELLI, 2015, p. 38). A Declaração 

do Rio/92 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CONFERÊNCIA DAS 

NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, p. 157), 

portanto, coloca que “a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 

para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. 

Sempre há um risco de uma nova tecnologia fornecer impactos, mesmo que este não seja o 

objetivo desta. A ausência de uma análise crítica garante um perímetro para o desenvolvimento 

destes impactos. Com a aplicação do princípio da precaução, portanto, apesar de caráter 

rigoroso, tem-se vantagens a longo prazo, ou seja, para futuras gerações, de acordo com Gemelli 

(2015). 
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Tem-se como hipótese premissa, portanto, que, como ocorrido durante vários 

séculos com outras atividades, a instalação de antenas, especialmente de modo desenfreado, 

como possivelmente ocorre em ambientes urbanos, também cause impactos ambientais. Assim, 

adotando-se uma visão crítica sobre a realidade desta atividade, tendo-se em mente o Princípio 

da Precaução, em busca de apoio à tomada de decisão por cientistas, técnicos e população, 

colocando-se, também, o limitado tempo que analistas de riscos e de impactos envolvidos nestes 

possuem para o levantamento destes – muitas vezes com baixo apoio ou compreensão das partes 

interessadas, a pesquisa sobre os impactos de antenas celular à qualidade ambiental e, 

consequentemente, de bem-estar, urbanos, faz-se necessária. É necessária, também, uma 

metodologia completa de modo a não deixar espaço para erros na tentativa de angariar os 

impactos referentes à temática.  

O apanhado literário aparece como modo para levantar informações de forma mais 

precisa e global, sem a necessidade de ir à campo, além de funcionar como inicial para outras 

pesquisas. No entanto, é necessário ser realizado de forma metódica. Dentre as metodologias 

de levantamento literário, a revisão sistemática surge como aquela adequada, além de evitar 

parcialidades, fornecendo uma estratégia de pesquisa específica, facilitando com que seja 

reproduzível, além de também atualizável, a pesquisa. Para garantir uma resposta mais precisa 

para as perguntas deste trabalho, uma revisão adequada seguindo os padrões de metodologia 

garantiria um resultado que pode ser explícito e aplicável a uma solução buscada, ou seja, para 

responder a questionamentos. 

A partir do colocado, portanto, criaram-se os seguintes questionamentos para este 

estudo: quais são os impactos à qualidade ambiental e bem-estar urbanos de antenas celulares? 

dentre os artigos da literatura, quantos falam de impactos de antenas de telefonia (celular)? E: 

eles tratam das antenas ou de fatores derivados destas? Quanto aos fatores derivados, os artigos 

tratam apenas de ondas eletromagnéticas, ou também mencionam outros (gasto de energia, 

gasto de matéria, geração de empregos, a própria telecomunicação)? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Identificar, a partir de revisão sistemática da literatura, possíveis impactos de antenas 

celulares e seus derivados, com ênfase em ondas eletromagnéticas não ionizantes, à qualidade 

ambiental e bem-estar, visando corroborar para planejamento ambiental urbano e estudos 

analíticos ambientais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever estratégias e algoritmo próprio para busca de artigos em bancos de periódicos 

visando a adequação metodológica para levantamento destes.  

b) Mensurar estudos, no panorama de 5 anos, relevantes para a temática de qualidade do 

meio ambiente e bem-estar, especificamente em espaços urbanos, e que tratem sobre a possível 

relação de antenas de telefonia celular e seus derivados, como as ondas eletromagnéticas não 

ionizantes, e o meio ambiente. 

c) Compilar e apresentar informações observadas dos estudos levantados sobre impactos 

ambientais, positivos e negativos, suas características em relação aos componentes ambientais 

afetados (vivos e não vivos), e qual relação estes impactos têm com os conceitos de qualidade 

ambiental e bem-estar. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com objetivo de se obter dados relevantes como conceitos, características, histórico 

e situação atual da temática envolvendo os conceitos referentes aos objetivos traçados, foi 

realizado um levantamento teórico sobre os temas do estudo.  

 

3.1 Antenas 

 

É comum pensar que a antena de celular é o equivalente a toda a estrutura física que 

é vista à longa distância. No entanto, esta é apenas um suporte para diversas antenas, podendo 

estas serem de diversos tipos. A Lei 11.934 de 5 de maio de 2009, que dispõe “sobre limites à 

exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos” define torre como 

“modalidade de infraestrutura de suporte a estações transmissoras de radiocomunicação com 

configuração vertical” (BRASIL, 2009).  

O termo Estação Rádio Base (ERB) é utilizado na literatura técnica para referir-se 

a antenas. O portal da Associação Brasileira de Telecomunicações utiliza o termo cell site (sítio 

celular), e Svertzut (2005) utiliza o termo estação transceptora base (BTS – base transceiver 

station), para, conforme o autor, sistemas digitais. No entanto, a Lei Nº 11.934 utiliza o termo 

“estação transmissora de radiocomunicação”, aplicando-a a seguinte definição, em seu terceiro 

artigo (BRASIL, 2009):  
 
IV […] conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios 
necessários à realização de comunicação, seus acessórios e periféricos que emitem 
radiofrequências e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam. 

 
 

Conforme exposto por Ribeiro (1999, p. 57), antenas são dispositivos capazes de 

irradiar sinais de rádio quando acoplados a um transmissor ou receber tais sinais quando ligados 

a um receptor. “No primeiro caso, diz-se que a antena é transmissora, enquanto no segundo, 

receptora”. De fato, não é possível haver transmissão de informações (voz, foto, vídeo, texto) 

por meio digital sem que haja um fio ou uma antena.  A transmissão ocorre de modo que a 

informação é convertida em sinais elétricos pelo transmissor. Esses sinais são captados por 

outras antenas, amplificados e decodificados (traduzidos) pelo receptor (rádio, televisão, radar, 

celular), como no fenômeno de comunicação entre pessoas. 

Quanto aos derivados das antenas, referidos já pela Lei 11.934 (BRASIL, 2009) 

como instalações, acessórios e periféricos, além de ondas de transmissão (emissões de 
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radiofrequência), pode-se citar algumas características das antenas. Podem ser implantadas em 

ambientes internos, em solo plano ou em estruturas verticais, como em torres, telhados ou topos 

de edifícios ou de caixas d’água. Necessitam, também, de energia elétrica e de resfriadores para 

funcionarem. A figura 1 ilustra a estrutura da estação rádio base.  

 

Figura 1 – Uma ilustração de estrutura de estação rádio base e suas partes, de acordo 
com o portal da Associação Brasileira de Telecomunicações. 

 
Fonte: Associação Brasileira de Telecomunicações ([201-?]) 

 

No módulo de telecomunicações, produzido pelo Colégio Impacto, para seu curso 

técnico em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul ([201-?], p. 21), tem-se que a antena também 

“determina se a potência disponível será irradiada em todas as direções ou não”, além de 

eliminar interferências. “Acontece frequentemente que quando melhoramos uma característica 

acabamos piorando outra”. O módulo ainda dá como exemplo o ganho de uma antena em uma 

determinada direção, em detrimento a outra. Isso é benéfico se o propósito da antena for se 

comunicar apenas com outras em somente uma direção, mas não é quando se quer contatar 

várias outras, em locais diferentes. Conforme explicado no módulo (COLÉGIO IMPACTO, 

[201-?], p. 28) “Uma antena baixa é mais eficiente para cobertura local”, enquanto que, na 

prática, existem ocasiões em que uma antena a baixa altura suplanta a mais alta nas bandas de 

HF (high frequency – Alta frequência, em português). Em VHF (very high frequency – Muito 

alta frequência, em português) e UHF (ultra high frequency – Ultra alta frequência, em 

português), grandes antenas a grande altura são usadas para transpor obstáculos.  

Svertzut (2005, p. 36) ainda utiliza o conceito de célula, com cada célula tendo sua 

ERB, a qual é projetada para atender a uma determinada área de cobertura. De acordo com o 

autor, ainda “Na realidade, devido ao formato irregular das irradiações, tem-se áreas de 

sobreposição e áreas de sombra (shadow, em ingles)”. De acordo com Baltrenas e Buckus 
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(2013) as antenas podem atingir alturas de 40 a 80 m, sendo os casos de acima de 100 m mais 

raros. Segundo Frenzel (2013, p. 158), quanto maior a altura acima da terra, “melhor a vista e 

maior a área de cobertura de rádio na superfície”. 

De acordo com Ribeiro (1999, p. 63), ao aumentar o ganho das antenas, tem-se 

“elevada potencia no horizonte, enquanto que, abaixo do horizonte, a potencia pode cair a 

valores muito pequenos”. Quanto a atenuação (perdas), além da perda em função da distancia, 

também estão associados outros fatores como interferência de outras fontes e ruídos 

atmosféricos e térmicos (gerados pelos componentes eletrônicos). 
 

3.1.1 Tipos de antenas 

 

Quanto aos tipos de antenas, tem-se primeiramente a antena isotrópica, que irradia 

uniformemente, em todas as direções. No entanto, esta fonte é ideal, não existindo na prática. 

Na prática, as antenas têm propriedades direcionais e são chamadas anisotrópicas (RIBEIRO, 

1999, p. 59-65). O tipo de antena mais simples, de acordo com Ribeiro (1999, p. 84-154) é o 

dipolo, em que há direção preferencial de irradiação, e performance melhor na frente e costas, 

mas sem nenlmma performance em qualquer lateral. Há, assim, as antenas Dipolo Dobrada e 

Dipolos de Meia-Onda, simples, utilizadas para pequeno alcance. São dois pedaços de fio, 

bastão ou tubo com comprimento de um quarto de comprimento de onda na frequência 

ressonante de operação (FRENZEL, 2013, p. 49),  

Para as frequências do grupo HF, não utilizadas por celulares, há, também, as 

Dipolo Bobinado/Multibanda, com instrumentos que ajudam a operar em outras bandas; a Long 

Wire/Unifilar, construída de um pedaço de fio o mais longo possível; as Windom, Zeppelin e 

G5RV, que são variações de dipolos e Long Wires, projetadas para cobrir múltiplas bandas 

(faixas conectáveis, como o número de estações de um rádio); a Loop Onda Completa, que é 

uma antena feita com fio montada em looping (circular) e alimentada onde as pontas de 

encontram, formando um ganho maior e bidirecional, mas muito mais sensível; Beverage, que 

é como um Long Wire, mas muito direcional, de modo que muito baixo ruído é captado; 

Cônicas e Bowtie, esta última que, em tradução, significa e assemelha-se a uma gravata 

borboleta; entre outras. 

Para os grupos VHF e UHF, os utilizados por celulares e para o grupo de HF 

próximo às VHF, há a antena Vertical 1/4, que é “essencialmente um dipolo onde sua parte 

inferior é constituída por um plano de irradiação”, como o teto de um automóvel. Há a variação 
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com instrumentos para trabalhar-se com mais bandas ainda, chamada de Vertical Multibanda 

Bobinada.  

É possível, ainda, se ter arranjos acionados - uma antena que tem dois ou mais elementos 

acionados, como dois dipolos - a mais comum sendo a Log Periódica, mais eficiente que a 

chamada Yagi, sendo esta o mais comum tipo arranjo parasita - uma antena básica conectada a 

uma linha de transmissão acrescida de um ou mais condutores adicionais que não estão 

conectados à linha de transmissão (FRENZEL, 2013).  A antena Yagi é largamente usada na 

prática, dada sua facilidade de dimensionamento e construção, com bons ganhos (RIBEIRO, 

1999, p. 112) 

Para UHF e acima, como as micro-ondas, existem as Cornetas, Discos e Guias de 

Onda, com pequeno tamanho. Para as antenas de dados de celulares existem as antenas 

omnidirecional e direcional. As antenas omnidirecionais “cobrem 360º no plano horizontal”, 

trabalhando bem em áreas amplas, utilizadas em bases, para estações ao seu redor captarem, 

são em forma de haste, tentando se aproximar da isotrópica. De acordo com SCHMIDT et al. 

(2017, p. 19, tradução nossa), por exemplo, “As antenas de telefone celular são geralmente 

projetadas para ter padrões de radiação” o mais omnidirecional possível. As antenas direcionais, 

ou setoriais, “concentram o sinal em uma única direção”, em 120º, podendo ter alcance curto 

ou amplo, de até 8 km, sendo o alcance amplo melhor para longas distâncias, utilizadas em 

estações remotas, para fazerem comunicação com estações base.  Há, ainda, as antenas 

parabólicas, para longas distâncias, com energia concentrada em um ponto só, no centro da 

parabólica.  

A figura 2 mostra um exemplo real de estação rádio base. Na foto pode-se notar à 

primeira vista, sem especificações, antenas do tipo disco, principalmente para recepção e sinais 

advindos de várias direções (d na figura), pelo menos cinco ou seis antenas direcionais de alta 

frequência, normalmente de Internet 4G (quarta geração de sistemas celulares), com cada uma 

direcionada para uma direção diferente (c na figura), pelo menos cinco ou seis antenas dipolo 

ou yagi, para, por exemplo, transmissão de frequência de voz, mais baixa (b na figura) e um ou 

alguns longwire ou yagi, que cobrem múltiplas frequências (a na figura). Vale colocar que esse 

é o tipo de estrutura de estação rádio base mais comum na cidade de Fortaleza. 
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Figura 2 – Um exemplo real de estação rádio base e suas partes 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

3.1.2 Exemplo de espaço urbano: Fortaleza – Ceará 

 

Em sua dissertação, o Mestre em Logística e Pesquisa Operacional Eduardo 

Campos Pereira (2015), levantou dados a respeito da distribuição de ERBs e telefonia móvel 

em Fortaleza. O gráfico 1 relata a mudança quantitativa de número de linhas de telefonia móvel 

ativas em Fortaleza. Vale colocar que, em 2018, a população era estimada de 4.074.730 

habitantes, menor número que o de linhas (FORTALEZA TEM..., 2018). 

 

Gráfico 1 – Mudança quantitativa de número de linhas ativas em Fortaleza 

 
Fonte: Adaptado de Pereira (2015), Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL ownCloud, 2018) e FORTALEZA TEM... (2018). 
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Dentro dessa realidade, estava disponível, em julho de 2014, um total de 843 

ERBs na cidade (PEREIRA, 2015). Em 05 de Dezembro de 2018, eram 1002, de acordo com 

o portal da Associação Brasileira de Telecomunicações (2018). Seguindo essa tendência de 

31,8 antenas a cada 6 meses, podia-se inferir que a tendência era chegar a 1034 na metade do 

ano de 2019. Em 16 de junho de 2019, o valor subiu para 1074 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, 2019), um aumento de 72 antenas, mais do 

dobro da previsão. Anteriormente era possível conferir no portal também o status do campo 

magnético das antenas. Em 2017, no entanto, não havia dados cadastrados para esses atributos, 

para as ERBs conferidas, podendo ser por esta razão que este atributo não é mais informado 

no portal. Em 2019, o Mapa de Medições de Campos Eletromagnéticos apresentava um erro, 

conforme a figura 3. Apesar disso, ao ser pesquisado o termo Fortaleza, alguns resultados 

aparecem, com medições. No entanto, estes não abrangem a cidade toda, conforme a figura 4. 

Àquele tempo, a pesquisa de Pereira (2015, p. 60) concluiu que das 843 ERB 

cadastradas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) “cerca de 95 (10%) não 

possuem a última licença de funcionamento, já 29 (3%) não possuem sequer a primeira licença”. 

Quanto ao monitoramento, a instituição responsável, Secretaria de Urbanismo e Meio 

Ambiente, não possuía “um banco de dados de todas as ERBs instaladas” também relataram 

que os monitoramentos realizados são feitos “de forma aleatória ou através de denúncias”. A 

figura 5 ilustra um exemplo de antena em uma paisagem próxima ao centro de Fortaleza.  
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Figura 3 – Erro no Mapa de Medições de Campos Eletromagnéticos. Lê-se “Essa página 
não pode carregar o Google Maps corretamentamente”. 

 
Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ([2019?]) 

 
Figura 4 – Resultado para Fortaleza no Mapa de Medições de Campos 
Eletromagnéticos, com erro.  

 
Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ([2019?]). 
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Figura 5 – Estação Rádio Base próxima ao centro de Fortaleza. 

 
Fonte: o autor. 

 

3.1.3 As ondas eletromagnéticas 

 

Pode-se dizer que o principal produto das antenas são as ondas eletromagnéticas, 

estas são as responsáveis pelo fenômeno de telecomunicação sem fio, ou radiotransmissão 

(SVERTZUT, 2005). Quanto a estas, conforme coloca o módulo produzido pelo Colégio 

Impacto ([201-?], p. 20), são produzidas pelo transmissor na forma de corrente alternada. Isso 

significa que elas oscilam rapidamente, “indo e vindo ao longo de seu condutor”. Os condutores 

podem ser fios, antenas e até mesmo água ou plasma.  

As ondas com informações encontram-se, posteriormente, com as antenas dos 

aparelhos, comunicam-se, leem uma chave de acesso, e, caso estes códigos se confirmem, 

transmitem a informação para o aparelho. A esse fenômeno dá-se o nome de Telecomunicação, 

ou de Radiocomunicação (SVERTZUT, 2005). No entanto, acompanhado das ondas, há os 

campos eletromagnéticos. “Sempre que uma tensão for aplicada à antena, um campo elétrico é 

estabelecido. Ao mesmo tempo, essa tensão faz a corrente percorrer a antena, produzindo um 

campo magnético. Os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si” (FRENZEL, 

2013, p. 42). No momento de transmissão, a onda, então, induz uma pequena corrente elétrica 

que se alterna frente e para trás ao longo da antena [...] Essa corrente é muito mais fraca do que 

a presente na antena transmissora, mas pode ser amplifieada pelo aparelho receptor" 

(COLÉGIO IMPACTO, [201-?], p. 20). 
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Dentre as principais características das ondas eletromagnéticas está o comprimento, 

em metros (m), expressando a distância entre uma onda e a outra, e, inversamente relacionado 

a este, a frequência da onda, expressada em hertz (Hz), de acordo com o Sistema Internacional 

de Unidades (SI), conforme uma relação com a unidade internacional de tempo s (segundo), 

seguindo a equação abaixo (BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES, 

2019).  

      
    $	 &' = 	

)

*	 +
= 	

,	(./+)

1	(.)
      

 

Conforme a frequência cresce, o comprimento diminui e mais energia é carregada 

na onda. A partir da frequência, é possível gerar-se um espectro, ou seja, uma listagem gradativa 

de acordo com estas características. Sobre esta, cita o módulo Colégio Impacto ([201-?], p. 20): 

“a frequência de oscilação pode ir desde milhares de vezes por segundo até milhões de vezes 

por segundo”. Dentro dos padrões internacionais de medidas, 01 Hz equivale a um ciclo por 

segundo, a medição de ciclos para a onda que uma antena transmite para a outra, assim, pode 

ser representada em quilohertz ou mega-hertz, respectivamente, para a citação do módulo.  

A figura 6 ilustra o espectro eletromagnético e as ondas que nele estão definidas. 

Nessa figura pode-se observar a mudança de comprimentos e frequências de ondas. Para evitar 

o mal-uso do espectro de frequências, normas governamentais, regulamentadas pela ANATEL, 

especificam o tipo de modulação, largura de banda e que tipo de informações pode ser 

transmitido em determinadas frequências (SVERTZUT, 2005, p. 20) 

 
Figura 6 – Espectro eletromagnético. 

 
 Fonte: Monteiro ([201-], com adaptações) 

 

Também é possível analisar na figura a mudança de comprimento de ondas não 

ionizantes e ionizantes. No extremo direito do espectro, encontram-se as radiações de altas 

frequências, baixo comprimento e alta energia, nomeadamente, raios γ (gamma), x e ultravioleta 

alta. Essas radiações são conhecidas pelo nome ionizantes. De acordo com Biral (2002 apud 

FLÔR; GELBCKE, 2009) 
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Considera-se radiação ionizante qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, 
ao interagir com a matéria, “arranca” elétrons dos átomos ou de moléculas, 
transformando-os em íons, direta ou indiretamente. 

 

Genuis (2008, não paginado, tradução nossa) destaca que radiações ionizantes 

podem: 
Ao alterar a composição atômica de estruturas celulares, ao quebrar ligações químicas 
e ao induzir formação de radicais livres, este tipo de radiação pode causar danos ou 
mutações ao DNA, levando à formação de cânceres ou morte celular. 

 

Movendo-se para a esquerda no espectro eletromagnético, há as radiações que 

ocorrem em frequências médias, as quais são responsáveis por emitir ondas que os seres 

humanos são capazes de perceber, através do fenômeno da visão (para raios visíveis) ou da 

sensação de calor (para raios infravermelhos). 

Movendo-se para o extremo esquerdo do espectro, encontram-se radiações de 

baixas e extremamente baixas frequências. As chamadas micro-ondas e ondas de rádio são 

consideradas não-ionizantes, pelo fato de não serem capazes de arrancar elétrons, apesar de 

serem capazes, por exemplo, de causar danos térmicos, como é o caso das infravermelhas para 

a derme, e de esquentar água, quando a frequência similar a desse líquido é direcionada 

uniformemente à comida por um período de tempo em uma estrutura metálica refletora, como 

é o caso em fornos de micro-ondas.  

O quadro 1 discrimina as ondas tidas como não ionizantes, de acordo com 

comprimento e frequência, além de dar alguns exemplos de usos. Entre os usos, nota-se que os 

específicos de celular são UHF, principalmente, e SHF, para a nova tecnologia de 

telecomunicação de dados, batizada de 5G, sucessora da geração atual de tecnologia de 

transmissão de dados. Apesar disso, as antenas podem se transmitir em diversas outras 

frequências. Nas grandezas, observa-se que M, G, T, k, d, c, m e µ correspondem a prefixos de 

ordem de magnitude (O. M.) do Sistema Internacional, sendo, respectivamente, mega (fator 

106), giga (fator 109), tera (fator 1012), quilo (fator 103), deci (fator 10-1), centi (fator 10-2), mili 

(fator 10-3) e micro (fator 10-4). Nas siglas, as letras E, L, F, S, U, V, M, H, e T significam, 

respectivamente, Extremely (extremamente), Low (baixa), Frequency (frequência), Super, 

Ultra, Very (muito), Medium (média), High (alta), e Tremendously (tremendamente). Por fim, 

IR significa infrared (infravermelho). 

Ainda mais aprofundado, dentro dos UHF, encontra-se comumente duas áreas do 

espectro utilizadas para celulares, chamadas LTE, GSM e UMTS, - Long Term Evolution, ou 

Evolução de Longo Prazo; Global System for Mobile Communications, ou Sistema Global para 
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Comunicações Móveis; e Universal Mobile Telecommunications System, ou Sistema Universal 

para Telecomunicações Móveis. Na primeira estão as frequências de 800 MHz, ou 0.8 MHz; 

na segunda, 880-960 MHz (ou 0.8-0.9 GHz) e 1710-1880 MHz (ou 1.7-1.8 GHz); e na terceira, 

o espectro que vai de 1920 a 2170 MHz, ou 1.9 a 2 GHz (URBINELLO et al., 2014). Há, 

também, as frequências analógicas, de cerca de 400 MHz (BALTRENAS; BUCKUS, 2013). 

 

Quadro 1 – Distribuição e exemplos das bandas de frequência, de acordo com frequência e de 
acordo com comprimento, sem alterar e alterando a ordem de magnitude (O. M.) de cada classe 

Sigla da 
onda 

Frequência da onda Comprimento da onda Exemplos 
Alterando 

a O. M. 
Sem alterar  

a O. M. 
Alterando  

a O. M. 
Sem alterar 

a O. M. - 

ELF 3 Hz 3 Hz - 3 * 101 Hz  100,000 
km 

1 * 108 m – 
1 * 107 m 

Sonares; Detecção de 
metal enterrado 

SLF 30 Hz 3 * 101 Hz - 3 * 102 Hz 10,000 km 1 * 107 m – 
1 * 106 m 

Transmissão de 
energia; Comunicações 
submarinas 

ULF 0.3 kHz 3 * 102 Hz - 3 * 103 Hz 1,000 km 1 * 106 m – 
1 * 105 m 

Comunicação pelo solo 

VLF 3 kHz 3 * 103 Hz - 3 * 104 Hz 100 km 1 * 105 m – 
1 * 104 m 

Rádio amador 

LF 30 kHz 3 * 104 Hz - 3 * 105 Hz 10 km 1 * 104 m – 
1 * 103 m 

Navegação 

MF 0.3 MHz 3 * 105 Hz - 3 * 106 Hz 1 km 1 * 103 m – 
1 * 102 m 

Rádio AM, navegação 
marinha 

HF 3 MHz 3 * 106 Hz - 3 * 107 Hz 100 m 1 * 102 m – 
1 * 101 m 

Rádio amador, 
comunicação aérea, 
estações de tempo, 

antenas 

VHF 30 MHz 3 * 107 Hz - 3 * 108 Hz 10 m 1 * 101 m – 
1 m 

Rádio FM, televisão, 
rádio, marinha 
comunicação, 

navegação aérea 

UHF 300 MHz 3 * 108 Hz - 3 * 109 Hz 1 dm 1m –         
1* 10-1 m 

Televisão, celulares, 3G 
e 4G, WLAN, GPS, 

rádio, bluetooth, walkie-
talkie, telefone sem fio, 
forno de micro-ondas 

SHF 3 GHz 3 * 109 Hz - 3 * 1010 Hz 1 cm 1 * 10-1 m – 
1 * 10-2 m 

Comunicação 5G, 
médico, tratamento de 

câncer, bandas de 
satélites (K, Ku, X, C) 

EHF 30 GHz 3 * 1010 Hz – 1 * 1011 

Hz 1 mm 1 * 10-2 m – 
1 * 10-3 m 

Armas não letais, Wi-fi, 
medicina, radares 

policiais, scanners de 
segurança, 

sensoriamento remoto 
(Bandas W, V, U, Ka) 

THF 0.1 THz 1 * 1011 Hz - 3 * 1012 

Hz 1 µm 1 * 10-3 m – 
1 * 10-4 m 

Lasers, imagens 
médicas, scanners de 

segurança, controle de 
qualidade 

IR 30 THz 3 * 1012 Hz - 3 * 1013 

Hz 10 µm 1 * 10-4 m – 
1 * 10-5 m 

Infravermelho 

Fonte: adaptado de Cardoso (2010).  
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 “Uma onda eletromagnetica é constituida de um campo eletrico e um campo 

magnetico, cujas intensidades variam com o tempo. Os dois vetores são mutuamente ortogonais 

e perpendiculares à direação de propagação da onda” (SVERTZUT, 2005, p. 21). A este campo 

eletromagnético é comum utilizar o acrônimo EMF para o termo em inglês Electromagnetic 

Field. De acordo com Genuis (2008, não paginado, tradução nossa),  

 
Radiação refere-se a um tipo de energia que radia (ou é emitida) por fontes de energia. 
Tais radiações se apresentam por meio de ondas no ambiente em que indivíduos 
bióticos convivem. Existem diferentes formas de energia, com diferentes propriedades 
físicas, que podem ser medidas e expressas em termos de frequência, comprimento de 
onda, intensidade etc. Para se descrever um distinto grupo (tipos) de energia que radia 
de diferentes fontes, dá-se o nome “espectro eletromagnético”.  

      

Portanto, as ondas contêm características (campos) eletrônicas e magnéticas. Ao 

oscilar, essas ondas formam um campo eletromagnético a sua volta, espalhado por fótons pela 

atmosfera (KOCAMAN et al., 2018). Vale notar que na Lei 11934/2009 não é definido o 

conceito de ondas eletromagnéticas, apenas o de campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos. Em seu terceiro artigo (BRASIL, 2009): 

 
II - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes um do outro, 
criados por voltagem ou diferença de potencial elétrico (campo elétrico) ou por 
corrente elétrica (campo magnético), associados à geração, transmissão, distribuição 
e uso de energia elétrica;   

 
III - campos eletromagnéticos: campo radiante em que as componentes de campo 
elétrico e magnético são dependentes entre si, capazes de percorrer grandes distâncias; 
para efeitos práticos, são associados a sistemas de comunicação 

 

Não há um padrão de representação para o campo eletromagnético, podendo ser 

medido em termos de frequência de rádio, campo magnético ou campo elétrico. Quando às 

unidades de exposição à frequência de rádio, estas são representadas em termos medidas de 

densidade de fluxo de energia (UNITS..., 2018, Não paginado): microwatt por metro quadrado 

(µW/m2), microwatt por centímetro quadrado (µW/cm2), miliwatt por metro quadrado 

(mW/m2), entre outras. Essas medidas se relacionam entre si, tendo como base watt e metro, 

ambos presentes no sistema internacional de medidas, sendo 1 watt o equivalente a 1 joule por 

segundo (J/s) e sendo joule uma medida internacional para energia. Quanto ao campo 

magnético, esse é representado em microtesla (µT), unidade de densidade de fluxo magnético 

no Sistema Internacional de Unidades, ou miligauss (mG), equivalente a 10-4 T. E quanto às 

unidades referentes a campo elétrico, utiliza-se watt por metro quadrado (W/m2) ou volt por 

metro (V/m), sendo volt a unidade de tensão elétrica no SI, seguindo essa equação: V/m = 
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(W/m2 x 377)1/2. Tais valores podem ser lidos do ambiente por meio de medidores de campo 

elétrico ou magnético, sensíveis de acordo com suas especificações, para campos ou 

frequências, ou seja, as especificações quanto ao limite máximo e mínimo de detecção. 

Os campos eletromagnéticos ocorrem naturalmente, bem como apenas magnetismo 

ou apenas eletricidade. Da mesma forma que há componentes naturais que emitem radiações 

ionizantes chamados de Elementos Radioativos Naturais, como o urânio, existem aqueles que 

emitem radiações não ionizantes, como raios e terremotos. Naturalmente os seres são expostos 

a estes campos, possuindo resistência até um limite (KOCAMAN et al., 2018). Usado de 

maneira positiva, consciente e planejada, radiações ionizantes podem ser inclusive benéficas, 

possuindo usos medicinais, como o tratamento de tumores.  

No entanto, da mesma forma que com radiação ionizante, também há radiação não 

ionizante artificial, como a transmitida e captada por antenas de telefonia celular, de wi-fi (rede 

de Internet sem fio), de televisão, de rádio, os próprios telefones sem fio e celulares, além de 

ampliadores de sinal, bloqueadores de sinal, entre outros componentes muito usados no 

cotidiano urbano, como as estações de energia, dispositivos com a tecnologia Bluetooth, ou 

dispositivos ditos inteligentes. “Utilizamos ondas eletromagnéticas nas comunicações, em 

diagnósticos médicos, no aquecimento, na navegação etc.” (CARDOSO, 2010, não paginado). 

Isso ocorre em todas as sociedades atuais, milhões de vezes por segundo, para cada informação 

enviada por uma antena, em diversos grupos de frequências (bandas de canais para diferentes 

informações, de acordo com o comprimento da onda de sinal, que cada aparelho é capacitado a 

receber e ler, ou seja, sintonizar). 

 

3.1.3.1 Efeitos das ondas eletromagnéticas não ionizantes 

 

Quanto aos efeitos das ondas eletromagnéticas não ionizantes, primeiramente se 

tem a propagação de ondas. De acordo com Frenzel (2013, p. 75), “os três caminhos básicos 

que um sinal de rádio pode ter através do espaço são as ondas terrestres, celestes e espaciais”. 

As ondas terrestres ou de superfície “seguem a curvatura da terra e podem, portanto, se deslocar 

a distancias além do horizonte”. As ondas celestes são irradiadas na atmosfera superior, onde 

se encurvam de volta à Terra, devido a refração na ionosfera. As ondas espaciais se comunicam 

com outros dispositivos de forma linear, sem seguir a curvatura da terra.  

Tem-se, a partir das leis da física, que a onda, conforme suas características, rebate, 

atravessa, é absorvida, espalhada, refletida, limitada ou refratada (alterada) por corpos (o que, 

muitas vezes, gera interferências, também). De acordo com Linhares, Fernandes e Soares (2015, 
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p. 142, tradução nossa) “a propagação do campo EMF emitido por uma estação de 

radiocomunicações está sujeita a variações espaciais em diferentes escalas, proporcionais à 

complexidade do ambiente (por exemplo, áreas urbanas, suburbanas ou rurais, densidades de 

edifícios, árvores, etc.) [...] deve considerar [...] também efeitos”, dentre esses efeitos, os autores 

citam sombreamento e multipercurso. Para os efeitos biológicos, além de seus corpos estarem 

sujeitos à lei da física, conforme colocam Kocaman et al. (2018), estes dependem da frequência 

e do comprimento da onda, também, uma vez que cada frequência/comprimento tem possíveis 

efeitos nos componentes biológicos. 

Dos fenômenos físicos, no entanto, apenas o de absorção destas ondas não 

ionizantes é analisado em correlação aos efeitos biológicos. Para esse, tem-se o termo SAR, do 

inglês Specific absorption rate – Razão de absorção específica. Sobre esta, difere de acordo 

com a superfície. De acordo com Alchalabi et al. (2016, p. 15), o cálculo de SAR segue a 

seguinte equação: 

 

234 = 	
#. 67

"
 

 

Em que (#) representa a condutividade, em segundos por metros (s/m), (E) é a 

magnitude do campo elétrico, em volt por metro (v/m) e " é a densidade de massa, em quilo por 

metros cúbicos (kg/m3). No entanto, o valor de SAR parece não depender apenas desta equação 

uma vez que para chegar-se a um valor em watts, que é o necessário para um SAR (expresso 

em W/Kg), é necessário saber algumas características do aparelho eletrônico, como a 

amperagem ou o fator de potência dele. 

Além disso, o SAR pode ser expresso em termos de corpo inteiro ou em termos de 

10 g de tecido. KRAYNI, A. et al. (2017, p. 2) utilizaram SAR10g relacionando à força de uplink 

de 1 W (representado por Pin), conforme a equação: 

 

8	9:	234);<
=>∗ 

 
 

O SAR pode ser downlink: vindo de outros aparelhos independentes do usuário 

(antena transmissora tentando se conectar ao celular, por exemplo), ou uplink, vindo de 

aparelhos usados pelo usuário (celular agindo como transmissor, por exemplo). 
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Ainda há muita controversa quanto aos efeitos específicos das ondas não ionizantes, 

e estudos são inconcludentes ou muitas vezes financiados pela própria indústria interessada no 

lucro advindo do uso dessas ondas. Sobre SAR e outras medidas de dosimetria, Singh et al. 

(2016, p. 14181, tradução nossa) colocam que “o campo elétrico pode ser facilmente medido 

perto de qualquer um dos dispositivos mencionados, ao contrário do SAR, cujo processo de 

medição é muito mais complexo e difícil de alcançar em muitos cenários (por exemplo, pessoas 

caminhando na rua submetidas a exposições up e downlinks de dispositivos e sistemas 

circundantes)”. E Bait-Suwailam (2015, p. 70, tradução nossa) coloca que “embora o 

conhecimento dos níveis de SAR e a saída de EM do equipamento seja importante, o público 

geralmente não tem conhecimento desses limites”. 

Os efeitos biológicos de ondas eletromagnéticas não ionizantes podem ser 

terapêuticos, como também danosos, especificamente, de acordo com RÖÖSLI et al. (2010): 

genotóxicos, celulares, intercelulares e enzimáticos (como o aumento de radicais livres ou de 

estresse oxidativo), neurológicos, farmacológicos (apesar da interferência, também, de outros 

fatores relacionados aos aparelhos eletrônicos que compartilham dessas ondas, e às pessoas que 

convivem com estes aparelhos, como a chamada hipersensibilidade) e carcinogênicos. Quanto 

ao último termo, conforme colocam Hardell et al. (2016), as ondas não ionizantes foram 

classificadas, em maio de 2011, os campos de radiação a partir de telefones e de outros 

dispositivos que emitem campo eletromagnético de radiação não ionizante (EMF) na faixa de 

frequência 30 kHz a 300 GHz como grupo 2B, ou seja, um “possível carcinogêneo humano”, 

pela IARC, Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial da Saúde 

(OMS, ou “WHO”, em inglês). Mais informações sobre esses efeitos, especificamente 

relacionados a ELF, podem ser lidas, também, no trabalho de Kocaman et al. (2018). 

Quanto à legislação, existem limites legais para controle de SAR, no entanto estes 

vão muito além dos valores encontrados na realidade, sendo muito difícil ultrapassá-los. Dentre 

as autoridades sobre esse tema está, além da OMS e da IARC, estão a International Commission 

on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) e o Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) (ALCHALABI et al., 2016). Cada país também possui sua própria legislação, 

como os Estados Unidos, com a Federal Communications Commission (FCC) (AERTS et al., 

2013), e no Brasil, com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). O limite de 

exposições foi determinado, também, pela Lei Nº 11.934, de 5 de maio de 2009. 
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3.2 Qualidade ambiental e bem-estar 

 

Tratar dos conceitos de Qualidade Ambiental e Bem-Estar é complexo. Isto pois, 

apesar de os termos bem-estar, bem comum e qualidade serem citados, por exemplo, no Estatuto 

da Cidade, na Constituição Federal, e nas leis que abordam o bem-estar animal, os mesmos não 

são definidos nestas leis. Tendo em vista que bem-estar e bem comum são princípios filosóficos 

do direito e não necessariamente são categorizados por legislação. Desta forma, o conceito de 

qualidade pode ser medido qualitativamente ou quantitativamente, sendo mais fácil de se aferir 

a segunda opção, uma vez que não depende de conceitos próprios de cada indivíduo. 

Quantitativamente, a medição de qualidade ambiental ocorre de modo a estar em conformidade 

com a legislação, apenas. Já, qualitativamente, a legislação aparece como modo de garantir que 

a qualidade existe.  

No portal Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), por exemplo, dentre os artigos classificados por mais visitados em pesquisa 

com o termo qualidade ambiental cinco grupos de artigos ficaram em destaque, com 51% : os 

estudos que retratam recursos ambientais como indicadores de qualidade ambiental (qualidade 

do solo, de água e de ar), a relação da qualidade ambiental com aspectos socioeconômicos 

(percepção ambiental, desigualdade social, educação ambiental, monitoramento do meio 

ambiente pela população); análise de qualidade ambiental a partir de levantamento de aspectos 

vivos (bióticos) ou não vivos (abióticos) (tal como a distribuição de uma espécie ou níveis de 

um poluente); qualidade ambiental urbana (refletindo o papel de planos diretores, bem como 

áreas verdes e paisagens para a manutenção desta qualidade); e instrumentos e metodologias 

para indicação, avaliação e controle da qualidade ambiental (metodologias tais como índices, 

análises, e estudos de imagens de satélite, corpos hídricos e relatórios prévios para determinar 

a qualidade de um especifico ambiente). 

Em pesquisa similar a anterior com os termos bem-estar, qualidade ambiental e 

qualidade de vida, analisando-se os títulos dos artigos, aparecem artigos relacionados a fatores 

relacionados a saúde física (doenças ou práticas de atividades físicas) e bem-estar subjetivo 

(relacionado ao estado psicológico dos indivíduos), sendo estes dois temas aparentes em 80% 

dos artigos. 

Para este estudo decidiu-se adotar, portanto, além da qualidade ambiental como o 

equilíbrio entre fatores físicos, químicos e biológicos, a qualidade de vida e o bem-estar urbano, 

como uma perspectiva a partir da saúde física e psicológica dos seres vivos. 

 



 
 

40 

3.3 Degradação ambiental, impactos ambientais e estudos de impactos ambientais 

 

De acordo com Tommasi (1994, não paginado) na introdução de sua obra sobre 

Impactos Ambientais, àquela época era  

 
Crescente a preocupação pela implantação de políticas que compatibilizem o 
desenvolvimento segundo o modelo socioeconômico adotado, com efetiva 
manutenção da qualidade ambiental e da produtividade de recursos naturais, 
revertendo o frequente quadro de degradação ambiental.  

 

No trabalho de Tommasi (1994, p. 108), o autor cita exemplos de degradação 

ambiental como a perda de estabilidade do ecossistema, excedente de limites de tolerância e 

redução da capacidade assimilativa ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6.938 de 31 de agosto de 1981), que dita sobre o meio ambiente em nível nacional, objetivando, 

conforme colocado no seu artigo 2o (BRASIL, 1981): 
[...] a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 
atendidos os seguintes princípios: 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional 
e a proteção dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
[...] 
 
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 
ambiente; 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 
ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 
os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 
flora.    
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A degradação ambiental relaciona-se, assim, com a ação negativa sobre um recurso 

ambiental, o que é prejudicial, pois, de acordo com Tommasi (1994, p. 1), “uma ação sobre um 

de seus componentes disparará toda uma série de ramificações de efeitos, que poderão acabar 

por inviabilizar a todo ecossistema”. Quanto aos impactos ambientais, a resolução CONAMA 

001, de 23 de janeiro de 1986, trata de definir o termo em seu primeiro artigo (BRASIL, 1986): 

 
Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

De acordo com Tommasi (1994, p. 20), no entanto, essa definição é “muito 

limitada”. Para o autor (1994, p. 19), “impacto ambiental é uma alteração física ou funcional 

em qualquer dos componentes ambientais. Essa alteração pode ser qualificada e muitas vezes 

quantificada. Pode ser favorável ou desfavorável ao ecossistema ou a sociedade humana”. 

Ainda para ele (1994, p. 16), “o conceito de impacto ambiental é antropocêntrico, depende de 

ações humanas, e envolve, também, os efeitos das ações sobre a própria sociedade humana e 

sobre a sua economia”.  

A resolução CONAMA 001/1986 também define onde será necessária realização 

de Estudos de Impacto Ambiental, EIAs, que são os estudos a respeito do impacto de atividades 

modificadoras do meio ambiente. Tommasi (1994, não paginado) doa uma definição para esse 

estudo, afirmando que o propósito de um EIA é “providenciar à agências e outros decisores, 

bem como aos membros do público, o entendimento de potenciais efeitos ambientais de uma 

ação proposta, para minimizar ou evitar efeitos adversos conforme possível”. 

Segundo Canter (1977 apud TOMMASI, 1994, p. 213), há mais de 50 métodos para 

realizar as exigências da agência ambiental americana quanto aos EIA. Estes métodos “visam 

coletar, analisar, comparar e organizar informações sobre um dado projeto. São diferentes de 

técnicas de previsão de impacto, que visam avaliar condições futuras de determinados aspectos 

ambientais”. O método mais comum utilizado consiste na listagem de controle, uma lista de 

fatores/componentes ambientais a serem conferidos, de modo descritivo. Há, também, listagens 

comparativas, em formas de questionários, e em forma de matriz de interação, entre outras.  

Quanto a classificação de impactos, estes classificam-se por serem positivos 

(benéficos) ou negativos (adversos); pela magnitude (locais ou regionais); pela importância (em 
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nível de estratégia, ou seja, o quanto o componente afetado é relevante para outros locais, 

também); pela duração (temporário, a médio ou longo prazo, ou permanente); pela frequência 

(no caso de impactos cíclicos e impactos imediatos); mitigação dos efeitos (reversíveis ou 

irreversíveis) e prevalência (diretos ou indiretos). Além disso, há também o grau de significação 

dos impactos e de riscos (TOMMASI, 1994, p. 99). 

Dentro das características dos EIA, Tommasi (1994, p. 8) destaca a sua natureza 

extremamente subjetiva para o decisor. Além disso, conforme coloca o autor, quando se 

consideram fins sociais, muitas vezes envolvem-se julgamentos morais. Sempre haverá 

necessidade de se definir os objetivos sociais antes de se tomar uma decisão técnica. Os 

profissionais também devem ter este cuidado, de não adotar visões nem extremamente 

ecologistas, nem extremamente tecnologistas. Outra problemática com o EIA, de acordo com 

Tommasi (1994, p. 49) é que, “a aplicação do EIA encontra dificuldades e pressões significavas 

devido a pressões de grupos políticos e econômicos, quando o projeto visa atender uma 

necessidade social, quando se estabelece uma polêmica pública sobre um projeto e entidades 

oficiais já tomaram posição favorável, quando o tempo disponível é pequeno e quando o órgão 

que realiza o EIA é o mesmo que o avalia”. 

Tommasi (1994) recomenda ter-se uma equipe multidisciplinar de profissionais 

habilitados para realizar o estudo. O Cientista Ambiental, com formação multidisciplinar, é 

capaz, por exemplo, de gerir uma dessas equipes. Além disso, da mesma forma que na gestão 

urbana, a comunidade também deve ser inserida no contexto do estudo de impacto ambiental, 

de forma participativa. 

Tendo-se adequados instrumentos de gestão ambiental, esta possivelmente será 

adequada, também. Sobre o assunto, o Tommasi (1994, p. 50) coloca que “nenhum sistema de 

EIA será efetivo se não dispusemos de planos diretores municipais, de zoneamento, de 

gerenciamento do desenvolvimento, enfim, de políticas de desenvolvimento”.  

Vale notar que, tanto na Resolução CONAMA 001/86 como na Política Nacional 

do Meio Ambiente e em seus anexos, não há menção a ERBs, torres, telecomunicação, 

comunicação ou rádio. No anexo X da Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981), 

que trata de atividades potencialmente poluidoras, no entanto, classifica-se as atividades de 

fabricação de material “elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e 

informática” como de médio potencial poluidor.  

Vale notar, ainda, que em 2015 foi sancionada a Lei Nº 13.116, a Lei Geral das 

Antenas, de 20 de abril. Com essa lei, as licenças necessárias à instalação de suporte (torres) 

em área urbana “serão expedidas por meio de procedimento simplificado, sem prejuízo da 



 
 

43 

manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo 

administrativo”, requerendo estudos simplificados de impactos (BRASIL, 2015). 

 

3.4 As cidades e seus impactos 

 
O conceito de cidade muda de acordo com o contexto histórico e a área de 

conhecimento que trata desta (SILVA; SILVA, 2005). De acordo com os autores (2005, p. 51), 

a “cidade é um aglomerado populacional organizado em um espaço geográfico específico, que 

possui administração própria e onde a maioria dos habitantes não trabalha na produção de 

alimentos”. Ainda conforme os autores (2005, p. 52), “para Karl Marx, a cidade representou a 

primeira grande divisão de trabalho na história, [...] entre cidade e campo”. 

Conforme expresso na sessão a respeito de Fortaleza, há expressivo número de 

antenas no espaço urbano. Inicia-se esta sessão com um histórico das principais fases históricas 

das cidades, principalmente relacionando-as ao Capitalismo e ao paradigma do tecnicismo 

(SILVA; SILVA, 2005). A Lei Geral das Antenas, número 13.116, de 20 de abril de 2015, é 

voltada para o meio urbano. Especificamente, nesta, em seu capítulo II, relaciona as antenas 

com o espaço urbano. É neste capítulo que se encontra o artigo 7º, sobre as licenças 

simplificadas, já exposto anteriormente neste referencial teórico. Vale colocar que o artigo 7º é 

referenciado dentro da lei no artigo 10, em que novamente coloca-se a realidade necessárias de 

licenças.   

Ao mesmo tempo que delimita as licenças simplificadas, a Lei 13.116/2015, no seu 

artigo 17, delimita que “a instalação das estações transmissoras de radiocomunicação deve 

ocorrer com o mínimo de impacto paisagístico, buscando a harmonização estética com a 

edificação e a integração dos equipamentos à paisagem urbana” (BRASIL, 2015), sendo assim, 

é necessário conceitualizar paisagem. Em conjunto, outros conceitos que permeiam o estudo 

urbano são citados: área metropolitan e grupos sociais.  

Tais conceitos geram uma complexidade urbana que necessita de uma gestão e um 

planejamento e ordenamento adequados, estes então são regidos por leis que estabelecem, 

também, instrumentos auxiliadores. A delimitação destes, bem como a relação com a qualidade 

ambiental e bem-estar, também é discutida nesta sessão.  
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3.4.1 Cidades e Urbanização – Um histórico 

 

Em seu livro, Gorski (2010, p. 34) cita o exemplo da vila de São Paulo, que 

“estabeleceu-se num promontório localizado entre os rios Tamanduatei e Anhangabaú, em sítio 

próximo a outros dois rios, Pinheiros e Tietê”. Como as áreas dependiam destes recursos para 

suprimento de necessidades de suas populações, a prática de formação de vilas às margens de 

recursos hídricos era comum. De fato, tal prática data da época dos índios, que conviviam 

equilibradamente com a natureza. De acordo com Gorski (2010, p. 34), o núcleo urbano de São 

Paulo permaneceu concentrado em torno dos rios por quase três séculos. Até que, com o avanço 

tecnológico, as vilas puderam se afastar das áreas saturadas de água.  

Também com o avanço das tecnologias, especificamente aquelas voltadas para a 

agricultura, criou-se a possibilidade de produção e estocagem de excedentes, conforme afirmam 

Giometti e Braga (2004, p. 2). De acordo com os autores, nesta época, cerca de 5.500 anos atrás, 

iniciou-se o processo de formação das primeiras formas urbis. Esse fenômeno aumentou devido 

à complexidade iniciada nas sociedades, a partir, principalmente, do surgimento de classes 

sociais baseadas na divisão social de trabalho, fenômeno típico do Capitalismo, que permeia a 

estrutura de diversas sociedades, e que modificou a forma que o ser humano interage com a 

natureza (SILVA; SILVA, 2005). 

A existência de excedentes também possibilitou novas funcionalidades para o 

excedente existente, como trocas, comércio e concentração de riqueza. Vale citar que, a partir 

da perspectiva da sociedade de mercado, tudo vira mercado (MUNIZ, 2012) a troca não se 

refere apenas ao bem material, sendo trocados, inclusive, poder político e religioso (atualmente, 

também de conhecimento), a cidade se formava (GIOMETTI; BRAGA, 2004).  

De acordo com Giometti e Braga (2004), as primeiras cidades surgiram na Ásia, na 

Mesopotâmia, partindo para o norte da África e resto da Ásia, posteriormente expandindo-se 

para a região do Mediterrâneo e da Europa, com as civilizações Grega e Romana, e, por volta 

de 2000 anos atrás, chegaram na América central, sob as civilizações Maia e Asteca. 

Conforme colocam Giometti e Braga (2004, p. 3), embora as cidades comecem a 

existir há muito tempo, a intensificação do processo de urbanização coincide com a revolução 

industrial, na passagem do século XVIII para o século XIX. Conforme Silva e Silva (2005, p. 

52-53): “Desde o surgimento das cidades, a população urbana não parou de crescer, em um 

processo que se acelerou enormemente com a Revolução Industrial, fenômeno quase sempre 

associado à complexificação das estruturas sociais”. 

Giometti e Braga (2004) colocam que o processo de urbanização consiste em uma 
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série de etapas características, como a implantação de equipamento e benfeitorias urbanas no 

espaço (como pavimentação, iluminação, saneamento, e outras condições ambientais 

satisfatórias de moradia). Com isso, há melhora nas condições ambientais satisfatórias, 

melhorando-se, assim, o bem-estar dos habitantes, no tangente a saúde destes, permitindo-se 

que procriem, e que a população da cidade aumente, à medida que a taxa de mortandade ao 

mesmo tempo decresce. Ainda de acordo com os autores (2005, p. 3): “Durante os séculos XIX 

e XX, urbanização e industrialização foram processos praticamente associados”.  

Entretanto, nos países ditos em desenvolvimento, a urbanização não teve relação 

tão direta com o desenvolvimento propriamente urbano. No Brasil, “o urbano se implantou 

como ponta da rede do poder colonial para explorar o território, primeiro através da extração e 

depois da agricultura” (GIOMETTI; BRAGA, 2004, p. 3). De acordo com os autores, até a 

metade do século XX, o Brasil era um país praticamente agrário: “no ano de 1900, menos de 

10% da população brasileira morava em áreas urbanas e apenas quatro cidades brasileiras 

possuíam mais que 100 mil habitantes”. Em 1940, esse valor era de 31%. No entanto, conforme 

afirmam, em 2000 a população urbana chegou à marca de 81% - um crescimento de 125 milhões 

de habitantes urbanos em 60 anos, quase a população de Fortaleza, Capital do Ceará, sendo 

urbanizada, por ano. Isso deve-se, de fato, ao grande movimento de imigração para as áreas 

urbanas, mas também se deve à ideia de que quanto maior número de áreas urbanas, melhor. 

Esse pensamento, muito existente no país, fez e faz com que espaços ainda rurais se tornem 

cidades, pontos urbanos, meramente em nomenclatura. Giometti e Braga (2004, p. 8) 

comentam,  

 
Até a Constituição de 1988, as Regiões Metropolitanas eram criadas pelo Governo 
Federal. A partir de então, os próprios estados puderam criar suas regiões 
metropolitanas seguindo normas próprias. Com isso criou-se a distorção de um Estado 
como Santa Catarina possuir o dobro de regiões metropolitanas do estado de São 
Paulo, além da criação de regiões metropolitanas pouco expressivas 
demograficamente como a de Tubarão em Santa Catarina, com pouco mais de 300 mil 
habitantes, o equivalente à cidade de Piracicaba, no interior paulista. 

 

Reflexo disto é o uso do índice de produto interno bruto como indicador de melhor 

qualidade, atitude que começou a mudar, uma vez que o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) lança o Índice de Desenvolvimento Humano, em 1990. Atualmente, 

outros índices existem, que indicam uma qualidade alta levando em conta certos fatores, como 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, adotado pelo PNUD do Brasil, e o Índice do 

Sistema Firjan de Desenvolvimento Municipal, entre outros. No Ceará, há, também, o Índice 

de Desenvolvimento Social de Oferta e o Índice de Desenvolvimento Social de Resultado, 



 
 

46 

geridos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Desde 2014, também, a 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará estabelece o Índice de Qualidade do Meio 

Ambiente, composto de metas relacionadas ao meio ambiente. O município que alcançar nota 

alta neste índice tem direito a receber repasse de 2% do Imposto sobe Circulação de Mercadoria 

e Prestação de Serviços (ICMS), do Governo do Estado, destinado à área ambiental (JÚNIOR, 

2018).  

 

3.4.2 Espaço urbano, área metropolitana, paisagem e os grupos sociais 

 

Quanto ao espaço urbano, esse não se refere apenas ao espaço físico de uma cidade, 

abrange, também, por exemplo, fenômenos psicológicos/mentais. O espaço urbano pode se 

equivaler ao núcleo central, como também aos centros regionais, por exemplo. O espaço urbano 

também é moldável, principalmente por aqueles que usufruem dele. É notória a diferença, por 

exemplo, entre maiores e menores espaços urbanos, especificamente, para esta pesquisa, pelo 

modo que as informações são transmitidas - virtualmente, em contraposição à fisicamente. 

Assim, por sua vez, um maior número de antenas é requerido para esta transmissão. 

Os usos múltiplos do espaço urbano fazem com que em um espaço individual, 

agreguem-se estabelecimentos de mesmas funcionalidades. Conforme colocam Giometti e 

Braga (2004), muitas vezes a distribuição dentro do espaço urbano segue uma lógica de 

natureza econômica, e não ambiental, e sobrecarregando o ambiente o máximo possível, 

causando, dentre outros fenômenos, impactos negativos ou conflitos, em busca de 

beneficiamento - uma área com muitas ferramentas proporciona maior qualidade de vida e bem-

estar para as pessoas, resultando-se em um maior valor agregado à essa área.  

Conforme colocam Giometti e Braga (2004, p. 1), na cidade o modo de vida 

“permeia não apenas sua estrutura, mas toda a sua região de influência, moldando um mundo 

urbano além das suas fronteiras”. De fato, essa aglomeração urbana, na qual a locomoção diária 

para os núcleos centrais, por diversas razões, dentre elas o trabalho e o acesso a uma gama de 

serviços, é comum em todo o globo. Essa região é denominada região metropolitana, mas 

também pode receber outros nomes. 

Dentre outros nomes para a região metropolitana, tem-se a denominação do inglês 

greater area (grande área de), como é referida no Canadá, Estados Unidos e, por vezes, no 

Brasil; ainda do inglês commuter belt (cinturão de transporte), como é nomeada a área 

metropolitana de Londres, na Inglaterra. Em francês utiliza-se o termo aire urbaine (área 

urbana). De fato, considera-se a região metropolitana como uma grande área urbana, isso 
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ocorre, por exemplo, com Birmingham, na Inglaterra, em que existe o Distrito Metropolitano 

de Birmingham, abrangendo, também, a cidade de Birmingham. Sydney, na Austrália, também 

é o nome de uma área metropolitana, com a cidade Sydney sendo parte dela. Roma e Milano, 

na Itália, são parte das cidades metropolitanas de Roma e Milano. O mesmo ocorreu com 

Toronto, no Canadá, em que um grupo de cidades faziam parte da Municipalidade da Região 

Metropolitana de Toronto, até que estas foram combinadas e se tornaram somente uma: 

Toronto. Vale colocar, também, que durante a locomoção dentro desta região há o uso do celular 

para diversas finalidades. 

Quanto à paisagem, esta também é um recurso ambiental, percebível e modificável. 

Como qualquer recurso ambiental, a paisagem pode ser degradada, também. Existe já o conceito 

de que a paisagem não está relacionada somente com o senso de visão, mas, também, com as 

experiências dos humanos, e, também, com outros sensos, principalmente quando levado em 

consideração indivíduos que possuem deficiência visual.  

O termo paisagem é usado na legislação ao se referir às áreas de proteção ambiental. 

O atual Código Florestal (Lei 12.651, de 25 de Maio de 2012) dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa, o termo aparece somente relacionando-se ao conceito de Área de Preservação 

Permanente, no artigo 3º: 

 
[…] II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas […] 
 
 

Conforme colocam Giometti e Braga (2004, p. 1), a cidade também pode ser 

entendida como “a intervenção mais radical do homem na paisagem”. De acordo com Pieper, 

Behling e Domingues (2014, p. 7), “os modos de viver humano vão construindo sua forma de 

civilização e produzindo sua cultura, incorporando também paisagens que representarão essa 

sociedade, através do relacionamento homem, meio ambiente”.  

Uma modificação desagradável à paisagem pode gerar o que se chama de poluição 

visual. Da mesma forma que com a poluição sonora, este tipo de impacto ambiental ainda não 

é muito aprofundado, possivelmente a partir do conceito que se tem da adaptabilidade humana. 

Uma pesquisa do termo entre aspas, no portal Scielo (The Scientific Electronic Library Online, 

famosa coleção de artigos científicos brasileira) por exemplo, retorna 29 resultados. Vale notar 

que, conforme colocam Giometti e Braga (2004), por exemplo, os usos de um espaço em 

comum na cidade normalmente partilham impactos, também. A partir da capacidade de 
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adaptação, os seres humanos ao redor da poluição, por exemplo, se acostumam com ela. Outro 

exemplo é a distração de cidadãos ao utilizarem celulares, já considerada culturalmente como 

hábito.  

Dentre as características da cidade há, também, a coexistência de distintos grupos 

sociais, responsáveis por moldar, além de utilizar, o espaço urbano (físico). Em seu livro, o 

Doutor Roberto Lobato Corrêa (1989, p. 11), professor do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e “um dos principais estudiosos das 

questões urbanas no Brasil” (CORRÊA, 2011, p. 1), afirma que o espaço urbano capitalista “é 

um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas” por estes 

agentes, de forma complexa. Nestes grupos o professor insere: os “proprietários dos meios de 

produção, sobretudo os grandes industriais”, os “proprietários fundiários”, os “promotores 

imobiliários”, o Estado e os “grupos sociais excluídos”, sendo que, destes todos, apenas o 

último possui alto número na população urbana, sendo responsável por moldá-la fisicamente 

ao construírem em áreas, muitas vezes, inadequadas e socialmente, a partir de lutas sociais e 

reivindicações de direitos de cidadãos, ou seja, o direito de “participar, direta ou indiretamente, 

do processo de elaboração” de leis e de gestão da cidade.  

Pode-se criar a hipótese de que o pequeno grupo de proprietários dos meios de 

telecomunicação são os principais responsáveis por moldar o espaço urbano quanto à temática 

desta pesquisa, a partir do momento que instalam antenas em diversos locais, muitas vezes 

próximas umas das outras, para satisfazer a necessidade da população pela telecomunicação.  

 

3.4.3 Gestão, planejamento e ordenamento urbano 

 

Partindo-se da complexidade da coexistência social, em seu texto, Giometti e Braga 

(2004, p. 2) afirmam que, ao mesmo tempo que favorece o processo civilizatório, o espaço 

urbano também exige uma “ação social cada vez mais sofisticada, em que os conflitos possam 

ser resolvidos progressivamente de forma mais democrática, mais justa, mais rica, sobretudo 

culturalmente, mais sadia e sustentável”. Dentro de todas estas características, a gestão do 

espaço urbano merece ser destacada como atividade de notável complexidade. Conforme 

Giometti e Braga (2004, p. 9): 

 

Como qualquer sistema ou organismo, suas partes se diferenciam quando crescem, 
tornam-se organismos complexos, mais eficientes, mais processadores de matéria e 
energia, mais desenvolvidos economicamente, socialmente e culturalmente, mas 
também com maiores problemas: impactos urbanos, conflitos sociais, disfunções 
econômicas e políticas. É necessária uma gestão que administre tais características 
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positivas e negativas, dando chance para as pessoas usufruírem da liberdade que as 
cidades garantem, ao mesmo tempo visando a melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes. Mais que isso, é necessário formar cidadãos, que participem 
responsavelmente da esfera pública e da vida social. 

       

Vale citar, ainda, sobe a qualidade de vida em relação às cidades, a passagem de 

Giometti e Braga (2004, p. 11): “A qualidade de vida que queremos hoje e para o futuro tem 

um passado, portanto o futuro, o novo, o projeto da casa nova, da cidade, tem um passado”. 

Isso explicita a necessidade de uma gestão urbana de qualidade, não apenas para o físico ou 

financeiro, mas, também, para o educacional, cultural, social e psicológico, para que todos 

entendam a necessidade de haver um cuidado com a cidade. Vale colocar, também, conforme 

citam os autores, que os valores locais modelam o pensamento global, “o sonho alimenta a 

razão, e a razão realiza o sonho, a utopia da cidade boa, bonita e justa para todos”. Por isso os 

grupos que modelam a cidade não apenas a constroem, mas, também, usufruem dela. 

Legalmente, a lei nacional que tratam do assunto é a de número 10.257, de 10 de 

Julho de 2001, chamada Estatuto da Cidade. No artigo primeiro, parágrafo único, dessa lei, há 

que esta (BRASIL, 2001) 

 
[…] estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental 

 

Vale colocar que a Lei Geral das Antenas modifica o Estatuto da Cidade (Lei 

10.257, de 10 de julho de 2001), adicionando o termo telecomunicações a esta. Dentre as 

diretrizes gerais estabelecidas por essa lei, há que o objetivo da política urbana é “ordenar o 

pleno desenvolvimento de funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante 

diretrizes gerais”, sendo destacadas, aqui, as seguintes (BRASIL, 2001) 

 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 
à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
[…] 
VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:  
[…]  
g) a poluição e a degradação ambiental;  
[…] 
X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos 
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 
investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 
segmentos sociais 
 

Por interpretação de Giometti e Braga (2004, p.15), “o interesse público sobrepõe-

se aos interesses privados e a propriedade urbana deve adequar-se aos princípios do bem-estar 
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coletivo e da justiça social”. Pode-se acrescentar que o interesse ambiental também deve ser 

sobreposto ao interesse privado. Nesta lei também é determinado que é competência de a União 

legislar sobre normas tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional. 

No capítulo II da Lei 10.257 (BRASIL, 2001), são estabelecidos os instrumentos 

da gestão urbana, merecendo destaque, tanto o “estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e 

estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV)”, quanto os instrumentos de planejamento e 

ordenamento municipal, “em especial”: plano diretor, disciplina do parcelamento, uso e 

ocupação do solo, zoneamento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 

orçamento anual, gestão orçamentária participativa, planos, programas e projetos setoriais, e 

planos de desenvolvimento econômico e social. Quanto aos instrumentos destacados, a Seção 

XII trata do estudo de impacto de vizinhança, e o Capítulo III trata do Plano Diretor. Quanto ao 

EIV, a lei estabelece que (BRASIL, 2001) 

 
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos 
do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente 
na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:  
I – adensamento populacional;  
II – equipamentos urbanos e comunitários;  
III – uso e ocupação do solo;  
IV – valorização imobiliária;  
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;  
VI – ventilação e iluminação;  
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
[…] 
 
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo 
prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

 

Quanto ao Plano Diretor, este, dentre outros instrumentos, foi estabelecido no 

capítulo sobre Política Urbana da Constituição Federal de 1988, como instrumento básico da 

política do desenvolvimento e expansão urbana, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, porém sem punição caso não realizado, o que possivelmente o tornou ignorado até 

os anos 2000 em muitas destas cidades (BRASIL, 1988). Quanto à Lei 10.257, esta afirma que 

(BRASIL, 2001): 
 
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social 
e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas 
no art. 2o desta Lei.  
[…] 
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e expansão urbana 
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A lei também estabelece a obrigatoriedade do plano diretor e a garantia de 

participação popular neste, entre outras determinações, “em prol do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental”. Quanto à participação popular, esta é tratada também em 

capítulo específico, o capítulo 4, que trata da “gestão democrática da cidade”, prevendo mais 

instrumentos (órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

debates, audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos 

níveis nacional, estadual e municipal; iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas 

e projetos de desenvolvimento urbano), garantindo-a (BRASIL, 2001). 

Além das destacadas, há “planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do 

território e desenvolvimento econômico e social”; “planejamento de regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões”; institutos tributários e financeiros (impostos e 

incentivos) e institutos jurídicos e políticos  (desapropriação, servidão, limitação, tombamento, 

instituição de unidades de conservação, de zonas especiais de interesse social, concessão de 

direito, de uso especial, parcelamento, usucapião, direito de superfície, de preempção, outorga 

onerosa do direito de construir e de alteração de uso, transferência do direito de construir, 

operações urbanas consorciadas, regularização fundiária, assistência técnica e jurídica gratuita 

para comunidades e grupos sociais menos favorecidos, referendo popular e plebiscito, 

demarcação urbanística para fins de regularização fundiária, legitimação de posse), todos 

regidos por legislação própria, que por vezes é a própria Lei 10.257 (BRASIL, 2001). 
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4 METODOLOGIA 

 

Para este estudo optou-se por uma pesquisa quantitativa. Esta metodologia é 

benéfica para os objetivos desta pesquisa, pois permite fazer generalizações, quando o método 

é bem aplicado. Dentre os métodos de revisão (narrativo, sistemática da literatura, integrativa 

da literatura, bibliográfica, metassíntese qualitativa, meta-análise, síntese de evidências 

qualitativas e metassumarização), optou-se por aplicar a revisão sistemática, devido a sua 

capacidade de ser reproduzida por outros pesquisadores, bem como suas outras características, 

discutidas a seguir. 

 

4.1 A revisão sistemática 

 

A partir de uma quantidade crescente e complexa de informações, surgiu a 

metodologia de revisão literária buscando, como objetivo geral, um método de reunir 

conhecimentos sobre um tópico, ajudando nas fundações de um estudo significativo. (POLIT; 

BECK; HUNGLER apud SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 102). Dentre os métodos 

de revisão literária, conforme colocam Galvão e Pereira (2014, p. 183), “as revisões que 

podemos considerar como sistemáticas começaram a aparecer na década de 1950. No entanto, 

o desenvolvimento metodológico dessas pesquisas na área da saúde só se consolidou ao fim da 

década de 1980”. Conforme afirmam os autores, em conjunto com Zoltowski e Costa (2014) e 

Sampaio e Mancini (2007), inicialmente limitada à clínica médica, a revisão sistemática foi 

implantada, também, nos campos de enfermagem, saúde mental, fisioterapia e terapia 

ocupacional.  

Quanto ao conceito, de acordo com Zoltowski e Costa (2014), a Revisão 

Sistemática é um método de pesquisa científico que permite maximizar o potencial de uma 

busca, utilizando-se de uma organização, possibilitando avaliação de consistência e, por meio 

da integração, haver uma generalização de resultados, para posterior análise crítica, resolução 

de conflitos e identificação de problemas ou possibilidades futuras em relação ao conhecimento 

sobre o objeto estudado (SAMPAIO; MANCINI, 2007; BIOLCHINI et al., 2005). Biolchini et 

al. (2005) também afirmam que o método é o diferencial deste tipo de revisão, indo além da 

simples visão global, desenvolvido para angariar e analisar os dados disponíveis sobre um 

determinado assunto. De acordo com Sampaio e Mancini (2007), a partir de fontes de dados, 

esse tipo de investigação disponibiliza um “resumo de evidências relacionadas” à estratégia 

específica, com “métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da 
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informação”. Ainda de acordo com os autores, “as revisões sistemáticas nos permitem 

incorporar um espectro maior de resultados relevantes, ao invés de limitar as nossas conclusões 

à leitura de somente alguns artigos”. Não é considerada uma fase de uma pesquisa, e sim, um 

processo metodológico singular de pesquisa, com objetivos, características, requerimentos e 

procedimentos (BIOLCHINI et al., 2005).  

A revisão sistemática pode ser definida, assim, como tipo de revisão da literatura 

utilizando métodos específicos para identificar, selecionar, avaliar e criticar múltiplos estudos 

em bancos de dados científicos, a partir de uma pergunta de pesquisa, resultando em dados a 

cerca de um conhecimento específico. Estes dados, então, podem ser analisados. Outra 

possibilidade dentro da revisão sistemática é a inclusão de metanálise (emprego de cálculos 

matemáticos e estatística na pesquisa). O diferencial da revisão sistemática é a elaboração do 

método previamente à sua execução, com critérios específicos delimitados (BARBOSA, 2013). 

De acordo com Loureiro ([201-]), quanto às características de revisões sistemáticas, 

estas possuem uma questão específica a ser respondida, um questionamento, conforme citado, 

também, por outros autores. As fontes da revisão sistemática são abrangentes e a estratégia de 

busca é explícita. De acordo com Biolchini et al. (2005), a explicitação dos passos 

metodológicos, das estratégias para obtenção de dados (algorítimo), e do foco das questões 

ocorre para possibilitar a reprodução do protocolo e o julgamento sobre a adequação das 

escolhas sobre o caso. Ainda sobre as características, os critérios para seleção são aplicados de 

forma uniforme, com avaliação criteriosa e reprodutível. A síntese de dados é quantitativa, e as 

possíveis inferências são baseadas nos resultados das pesquisas. Há, ainda, a possibilidade de 

gerar relatórios e recomendações a partir destes resultados. 

De acordo com Brizola e Fantin (2016, p. 29), o “pesquisador-autor deve em 

primeiro lugar entender o papel dos stakeholders – partes interessadas – no desenvolvimento 

da pesquisa”, seguindo-se a isto, tem-se a delimitação dos bancos de dados, das estratégias para 

o viés da pesquisa, avaliação de estudos selecionados, ferramentas a serem utilizadas na síntese 

dos resultados e apresentação do estudo. Todos esses passos podem ser chamados de algoritmo 

de pesquisa, uma vez que sua conjuntura permite o tratamento de dados. 

Gomes e Caminha (2014), em seu trabalho, expõem a forma organizacional 

sugerido pelo CDR Report (Clinical Data Repository, do Serviço Americano de Saúde). De 

acordo com os autores, a trajetória de uma revisão sistemática pode ser dividida em “nove 

etapas, ou três estágios, a saber: Estágio 1: Planejamento e revisão; Estágio 2: Conduzindo a 

revisão; Estágio 3: apresentação do relatório e divulgação”.  
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Quanto ao primeiro estágio, planejamento, este leva um grande período de tempo. 

Nele há a identificação da necessidade da revisão, preparação da proposta para a revisão 

sistemática e o desenvolvimento do projeto. Além disso, são analisadas as motivações, 

pensamentos e outras características relacionadas ao psicológico do próprio pesquisador.  

No segundo estágio, durante a pesquisa, é identificada a literatura, estudos são 

selecionados, suas qualidades são avaliadas, há extração dos dados e monitorização do processo 

e síntese dos dados. A busca de evidências tem início com a definição de termos ou palavras-

chave. De acordo com Gomes e Caminha (2014, p. 402), “o primeiro passo a ser dado no início 

de qualquer estudo é estabelecer o que se deseja pesquisar. Questões mal formuladas podem 

conduzir a decisões obscuras sobre o que incluir na revisão posteriormente”. A busca é seguida 

da definição de estratégias de busca, de base de dados e de outras fontes de informação a serem 

pesquisadas, conforme Sampaio e Mancini (2007), além dos critérios de seleção e de qualidade. 

Por fim, no estágio terceiro, há a criação de “relatórios e recomendações, transferindo 

evidências para a prática” (GOMES; CAMINHA, 2014, p. 405).  

 

4.1.1 A utilização de termos booleanos e truncadores 

 
Durante a pesquisa sistemática é comum utilizar termos booleanos e truncadores, 

por exemplo, de modo que se faz necessário tratar sobre eles. Conforme colocam Costa e 

Zoltowsi (2014, p. 59), este tipo de busca “utiliza strings, ou seja, conjunto de descritores”, em 

conjunto de operadores booleanos. Os operadores booleanos, por sua vez consistem em and, or 

e and not, referindo-se a e, ou e e não, no sentido de conexões de adição, alternância e exclusão, 

ou conjunção, disjunção e disjunção exclusiva, na lógica dedutiva. Ainda de acordo com os 

autores (2014, p. 59), “O objetivo de compor uma string para executar a sua pesquisa por 

literatura de interesse é unificar os procedimentos de busca em diversas bases e restringir ou 

ampliar o que se deseja buscar”.  

Os termos truncamento e truncador vêm do verbo truncar, que significa retirar uma 

parte de; cortar; interromper; mutilar; tornar incompleto algo, no caso um dos termos. Isso 

ocorre, por exemplo, quando, em alguns indexadores é adicionado um asterisco no meio ou 

final de uma palavra, retornando outras palavras com os caracteres buscados, por exemplo, 

eletr* pode resultar no masculino, feminino e respectivos plurais de eletromagnético, 

eletromagnetismo, eletrônico, elétrico, além de eletricidade, por exemplo. O termo de 

truncamento a ser usado depende da base usada, diferente dos booleanos, que são mais comuns 

(BRASIL, 2012). 
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De acordo com Loureiro et al. (2016, p. 99), “a construção das strings de busca 

também pode ser uma fonte potencial de falha. A determinação equivocada dos termos de busca 

como, por exemplo, empregar apenas termos específicos de uma única área ignorando a 

ocorrência na literatura de sinônimos ou termos similares em outras áreas relevantes limita a 

abrangência da pesquisa. O emprego inadequado dos operadores lógicos e de truncamento 

também podem contribuir para surgimento de falhas. Termos de busca equivocados podem 

conduzir a resultados extremos quanto à quantidade de referências encontradas”. De acordo 

com (BRASIL, 2012, p. 24), “Para cada item da questão de pesquisa deve-se estabelecer os 

termos a serem utilizados. Os resultados da busca devem ser combinados utilizando os 

operadores booleanos”.  

Os parênteses também são importantes, de forma que o termo pesquisado em 

conjunto com outro dentro de um mesmo parêntese dará um resultado diferente de caso 

estivesse separado do outro, ou caso outro aparecesse com parênteses, antes dele, similarmente 

ao que acontece com equações matemáticas. Além disso, alguns bancos de periódicos permitem 

o uso de aspas, também, sendo inseridos E automaticamente nos espaços entre os termos, assim, 

adicionando os termos e tornando-os dependentes um do outro. 

 

4.1.2 Cuidados na pesquisa  

 
Um ponto específico que deve ser dada atenção durante a revisão sistemática é o de 

evitar parcialidades. Por esse motivo, o método é explícito e constantemente atualizado no 

capítulo de metodologia de revisões sistemáticas, para que sua qualidade possa ser 

posteriormente avaliada, e, caso necessário, o estudo possa ser refeito. Um exemplo de fase em 

que um viés pode aparecer é durante a busca, por isso buscar-se-á, neste estudo, utilizar termos 

gerais, com a seleção de artigos sendo realizada após a busca dos mesmos. Deve-se buscar, 

sempre, a imparcialidade, também, lembrando que existem impactos positivos e negativos, 

diretos e indiretos (BAPTISTA, 2013) 

De acordo com Sampaio e Mancini (2007, p. 85) “A busca da evidência tem início 

com a definição de termos ou palavras-chave, seguida das estratégias de busca, definição das 

bases de dados e de outras fontes de informação a serem pesquisadas”. Uma revisão sistemática 

depende da qualidade da fonte primária (SAMPAIO; MANCINI, 2007). Além disso, questões 

mal formuladas também podem conduzir a decisões obscuras sobre o que incluir na revisão 

posteriormente.  (GOMES; CAMINHA, 2014). Conforme coloca Loureiro ([201--], p. 54), 

também:  
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Seria possível simplesmente consultar livros-texto ou bases eletrônicas de dados que 
permitem que milhares de artigos sejam pesquisados em um período de tempo 
relativamente curto. No entanto, essa forma tradicional de revisão organiza o material 
de acordo com a perspectiva dos autores. Ao fazer uma revisão assim, corremos o risco 
de que a busca fique enviesada, já que, como autores, temos a tendência de 
supervalorizar estudos que estejam de acordo com nossas hipóteses iniciais e ignorar 
estudos que apontem para outras perspectivas. Nesse sentido, a revisão sistemática é 
um método que minimiza esse viés. 

  

 É necessário, também, dar atenção a outro ponto comum de falha: a seleção 

inadequada ou avaliação incompleta dos artigos selecionados para o estudo, conforme colocam 

Loureiro et al. (2016). 

Também é imprescindível a explicitação das limitações da revisão, como: 

generalização ou não dos resultados, consideração de outras sínteses para os resultados 

encontrados e possibilidade de encontrar outros resultados com o uso de novas palavras-chave 

e base de dados (LOUREIRO, ([201-], p. 54).  

 
4.2 Método para esta pesquisa 

 
Os filtros, características e algoritimo de busca, em escala compatível com o trabalho, foram: 

• Pesquisar em banco de periódicos de acordo com a capacidade de acesso da 

Universidade Federal do Ceará, ou seja, pelo portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

• Utilização de termos-chave para pesquisa em português e em inglês, em conjunto 

com operadores booleanos (E e OU– em inglês: AND e OR) e truncadores (*) para que mais 

resultados possam ser explorados. 

• Período-chave: últimos 05 anos (de 01/2013 a 12/2018), devido ao aumento deste 

tópico em redes mediáticas, bem como o avanço da tecnologia (por exemplo, com a rede 5G) 

• Artigos que provenham de anais (conferências), revisões, capítulos de livros ou 

livros, cartas, noticiários, surveys, editorias, dissertações, TCCs, teses, resumos, páginas em 

HTML (online), artigos de revistas jornalísticas (ou de outros tipos, como editoriais e índices), 

ou relatórios são retirados da pesquisa por grupos, respectivamente.  

• Após a coleta de artigos, passa-se à parte de filtragem de acordo com termos chave, 

que são buscados utilizando a ferramenta Adobe Acrobat Reader, que, mesmo em sua versão 

gratuita, oferece ferramenta para pesquisa de múltiplos termos-chave, incluindo nesta busca, 

também, uma função de truncamento. 

• Artigos com busca desativada ou protegida são retirados da pesquisa, bem como 
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artigos que não foram ainda concluídos (in press) e artigos sem acesso para a UFC, apesar de 

aparecerem na pesquisa. 

• Os artigos são separados em dois grupos, A e B, relevantes, que possua as palavras-

chave e irrelevantes, que não as possua, respectivamente. Apesar disso, são lidos os resumos 

do grupo B, definindo-se, assim, o assunto tratado no artigo. Os artigos do grupo B são 

separados em planilha à parte.  

• Para o primeiro grupo, Grupo A, apenas resumos, conclusões, objetivos dos artigos 

e frases contendo os termos pesquisados anteriormente são lidos, e, então, extraídos, quando 

existentes, dados sobre os impactos mencionados (antenas e derivados) e os componentes 

ambientais que são impactados. Esta informação é armazenada em planilha utilizando a 

ferramenta Microsoft Excel, em conjunto com dados do artigo. 

• O grupo A é classificado de acordo com padrões comuns entre os textos lidos, 

como, por exemplo, as metodologias e dados apresentados. 

• Os dados da planilha do grupo A são limpos e transcritos em forma de quadro para 

o trabalho final, disposta no apêndice A, e com os resultados mais pertinentes sendo discutidos 

no corpo do texto. 

• A planilha do grupo B é disponibilizada integralmente como material 

complementar online.  

• Não se buscou entender como os impactos presentes nos artigos se dão, e sim, 

apenas levantá-los para posterior possível análise. Além disso, buscou-se puxar os textos 

conforme os artigos, sem resumi-los, apenas traduzindo-os para o português, e também buscar 

dados disponíveis apenas em textos, indicando tabelas nos artigos a serem conferidas em 

possível posterior análise, conforme necessidade. 

 

4.2.1 Seleção de Bancos de periódicos para a pesquisa 

 

Para obtenção das bases de dados foi acessado o Portal de Periódicos, da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). De acordo com o site 

do Portal de Periódicos (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NÍVEL SUPERIOR, [2019?]a), esse serviço refere-se a “uma biblioteca virtual que reúne e 

disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica 

internacional”. Ele conta com um acervo de títulos com texto completo, bases referenciais, 

bases “dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, 
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normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual”. É um banco de dados único para todas as 

universidades federais, tendo em vista a necessidade de acesso à informação e nivelamento 

regional nesse acesso por elas, e o alto custo que seria a compra do acesso aos textos e bases 

individual de cada uma delas. Dentro desta plataforma há a possibilidade de busca de bases 

referenciais, onde foram angariadas as bases para esta pesquisa, de acordo com as 

características dessas. O portal permite acesso remoto, mesmo não estando em rede oficial da 

universidade, por meio de serviço denominado Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), e a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio de uma ferramenta denominada proxy de rede, 

permite autenticação neste serviço automaticamente. 

Tendo em vista os critérios do trabalho, foram retiradas as bases de referências que 

tratavam exclusivamente de ebooks (livros digitais), sendo 15 no total. Após estas foram 

retiradas as bases que se tratam de repositórios, teses e dissertações, exclusivamente, 

totalizando 92 fontes no total. As bases exclusivamente estatísticas, audiovisuais, patentes 

foram separadas posteriormente, sendo um total de 30, 05 e 12, respectivamente. Após esta 

etapa, foram analisados os títulos das bases de referência para retirada daquelas de épocas 

passadas (entre os anos 1450 e 2000), totalizando 9, e específicas de outros locais do planeta 

(China, Austrália, África), totalizando 9. Retirou-se, ainda, bases de referências específicas 

quanto à temática apresentada no título destas não compatível, sobre: redes de e-prints, 

corrosão, odontologia, impostos, solo, quimiorrecepção, computação, ciências cognitivas, artes 

e cultura, e bioquímica, totalizando 12 retiradas.  

Obteve-se, ainda, informações sobre bases de dados abertas para o público a partir 

de consulta no portal de bases de referências da Universidade Trent, no Canadá. No entanto 

optou-se por não incluir essas bases na pesquisa, considerando que a plataforma de periódicos 

da Capes é a fonte primariamente buscada na comunidade acadêmica brasileira.  

Gerou-se, então, um grupo que foi posteriormente dividido em subgrupos, de 

acordo com as temáticas indicadas pela CAPES e, também, pela plataforma da Universidade 

Trent, apenas para melhor caracterização das bases. Os subgrupos foram criados da seguinte 

maneira: ADMIN (envolve Administração de Empresas. Administração Pública. 

Contabilidade, da CAPES; business, da TRENT; e development, da TRENT); TECGEST 

(envolve tecnologia e gestão, da capes); PACK SAUDE (envolve Engenharia Sanitária, Saúde 

coletiva e Medicina da CAPES; nursing, da TRENT); PACK HUMANO (Sociais e 

Humanidades, da CAPES); PACK CULTURAL (envolve filosofia, da TRENT); GEOGRAFIA 

(envolve geografia da CAPES e geography da TRENT); AMBIENTAIS (envolve ciências 

ambientais da CAPES e environmental science da TRENT); BIOLOGIA (envolve biologia 
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geral da CAPES e biology da TRENT); PACK AMBIENTAL (envolve sustainability 

e forensics science da TRENT); OUTROS AMBIENTAIS 

(envolve oceanografia, zootecnia, engenharia de pesca e engenharia florestal, da CAPES); 

GERAL (envolve geral, da TRENT e ciências da informação, da CAPES); e 

PLANEJAMENTO (envolve planejamento urbano da CAPES). 

A partir daí, apenas as bases dos grupos relacionados à meio ambiente, bem como 

bases do grupo GERAL foram separadas, as brasileiras automaticamente foram adicionadas 

para pesquisa final, dada a importância de se obter resultados de pesquisas brasileiras, tendo 

em vista os objetivos do trabalho. Já as internacionais, americanas e mundiais, passaram por 

sorteio, utilizando-se para isso, inicialmente, a plataforma de busca Google, e, uma vez que essa 

deixou de ser acessível, posteriormente, a plataforma do portal random.org. Elegeu-se, desta 

forma, o total de 15 bancos de periódicos. 

 

4.2.1.1 Bancos de periódicos utilizados na pesquisa 
 
 Os 15 bancos de periódicos, em conjunto com descrição obtida a partir do portal 

CAPES encontram-se no quadro 2.  

 

Quadro 2 – Bancos de periódicos e descrições 
(continua) 

Nome do banco de 
periódico Localização Descrição (conforme CAPES) 

Publicações EMBRAPA Brasileira 
Provê acesso às fontes de informação técnico-científicos no 

campo da pesquisa agropecuária produzidos pelos pesquisadores 
da Embrapa, documentos institucionais, catálogos de publicações 

das Unidades e ao Repositório Digital. 

Bases de Dados da 
Pesquisa Agropecuária 

EMBRAPA : BDPA 
Brasileira 

As Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária - BDPA expressam 
o conhecimento gerado e adquirido pela Embrapa e têm por 

objetivo contribuir para o cumprimento da missão institucional 
da Empresa, que é "Viabilizar soluções para o desenvolvimento 
sustentável do espaço rural, com foco no agronegócio, por meio 

da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e 
tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da sociedade 

brasileira". 
 

Environmental engineer 
abstracts (Proquest) Americana 

Base de dados da literatura científica internacional referente à 
segurança ambiental e produção de energia, tecnologia e 
qualidade do ar e da água. Indexa mais de 500 títulos de 

periódicos além de mais de 2.500 fontes adicionais, como 
monografias e anais de congressos. As principais áreas cobertas 

são: impacto ambiental, hidrelétricas, motores de combustão 
interna, usinas nucleares, fontes e controle da poluição do ar, 

energia termelétrica, energia eólica, tratamento de águas residuais 
e industriais, técnicas de análise de água e tratamento. 

Fonte: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR ([2019?]b) 
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Quadro 2 – Bancos de periódicos e descrições 
(continuação) 

Nome do banco de 
periódico Localização Descrição (conforme CAPES) 

ScienceDirect Mundial A ScienceDirect contém artigos de mais de 3.800 diários e mais 
de 37.000 títulos de livros, muitas de suas publicações são 

aprimoradas com elementos interativos fornecidos por autores, 
como áudio, vídeo, gráficos, tabelas e imagens. Os artigos 

também possuem links incorporados para conjuntos de dados 
externos, como Scopus®, PANGEA ® e Reaxys®. Combinando 
esses extras de conteúdo com o texto de cada artigo e se obterá 

uma compreensão completa do panorama da informação antes de 
avançar seu trabalho. 

Estão disponíveis publicações cobrindo as áreas de Ciências 
Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências 
Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e Letras e Artes. 
ACS Journals Search Americana Disponibilizada pelo contrato American Chemical 

Society, a coleção ACS oferece acesso 48 periódicos, 
American Chemical Society (ACS), nas áreas de 
Química, Bioquímica e Biofísica, Farmacologia e 
Toxicologia, Engenharia Química, Engenharia de 

Materiais e Metalúrgica, Engenharia Sanitária, Ciências 
Ambientais e Ciência e Tecnologia de Alimentos. O 

período disponível varia de 1879 até o presente. 
Open Access and 

Scholarly Information 
System: OASIS.BR 

Brasileira Portal brasileiro de repositórios e periódicos de acesso aberto. 
Permite, por meio de uma única interface, a pesquisa simultânea 

em todos os repositórios digitais e periódicos científicos 
eletrônicos que utilizam o protocolo OAI-PMH, constituindo-se, 

nesse sentido, em um provedor de serviços.  
Ou seja, os provedores de dados (instituições, periódicos 
científicos) expõem os metadados que descrevem os seus 

conteúdos para que sejam coletados pelo provedor de serviços 
que centraliza serviços de buscas. 

Military Database 
(ProQuest) 

Americana O ProQuest Military Collection™ abrange tópicos pertencentes a 
todas as ramificações militares e das autoridades 

governamentais, incluindo relações internacionais, ciência 
política, criminologia, aeronáutica e voos espaciais, 

comunicações, engenharia civil e muito mais. Ele inclui cerca de 
550 títulos, sendo que 400 ou mais destes apresentam 

disponibilidade de texto completo. 
Duke University Press Americana A Duke University Press fornece acesso online aos periódicos da 

e-Duke Journals Scholarly Collection. Oferece a coleção 
Expanded que inclui acesso online de aproximadamente 46 

títulos de ciências sociais e humanidades. 
O recurso oferece o conteúdo em texto completo de 38 

periódicos na área das Ciências Humanas e Ciências Sociais. O 
período disponível varia desde 1940 até o presente. Esta coleção 
possui ênfase nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas e Linguística, Letras e Artes. 
Hyper Article en Ligne : 

HAL 
França O HAL é um Open Archive multidisciplinar destinado ao 

depósito e divulgação dos artigos científicos publicados ou não, 
e de teses emanadas de instituições de ensino e de pesquisa 

franceses ou estrangeiros e de laboratórios públicos ou privados. 
Directory of Open Access 

Journals - DOAJ 
Sem 

informação 
Diretório de revistas eletrônicas de acesso aberto (open access), 

mantido pela Lund University Libraries na Suécia. 
Permite o acceso gratuito a revistas científicas e acadêmicas de 

qualidade.  
Também podem ser realizadas buscas por artigo de periódico 

Fonte: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR ([2019?]b) 
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Quadro 2 – Bancos de periódicos e descrições 
(conclusão) 

Nome do banco de 
periódico Localização Descrição (conforme CAPES) 

Web of Science - Coleção 
Principal (Clarivate 

Analytics). 
Mundial 

Base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais 
citados em suas respectivas áreas. É também um índice de 

citações, informando, para cada artigo, os documentos por ele 
citados e os documentos que o citaram. Possui hoje mais de 

9.000 periódicos indexados. É composta por:  
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): 1945 até 

o presente 
Social Sciences Citation Index: 1956 até o presente; 

Arts and Humanities Citation Index: 1975 até o presente. 

Scopus Mundial 
Base de dados de resumos e citações da literatura científica e de 

fontes de informação de nível acadêmico na Internet. Indexa 
mais de 21.500 periódicos, de 5 mil editores internacionais, além 

de outros documentos. 

SciELO Brasileira 

Busca integrada de artigos dos periódicos da rede Scielo: 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Portugal, 

Venezuela, Saúde Pública, Social Sciences. 
A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma 

biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos. 

A SciELO é o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP - 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em 

parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde. 

Sumários.org Brasileira Sumários de Revistas Brasileiras (Sumários.org) é uma base 
indexadora de periódicos científicos brasileiros. Resultado da 

retomada da série “Sumários Correntes Brasileiros”, pela 
Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto (FUNPEC-

RP). 
 

Tem como objetivo ampliar a divulgação e o acesso aos 
periódicos científicos nacionais e contribuir para minimizar as 
dificuldades enfrentadas pelos periódicos para serem inseridos 

em bases de dados bibliográficos de ampla penetração. 
 

Contando com o apoio da Associação Brasileira de Editores 
Científicos (ABEC), Sumários.org foi lançado em meados de 

2007 e está em constante atualização e adequação às 
necessidades dos periódicos e usuários do site. 

SAGE Journals Online Americana A SAGE é uma importante editora independente, acadêmica e 
profissional de conteúdo inovador e de alta qualidade. Publica 

mais de 1.000 periódicos, obras de referência e bases de dados e 
etc. Seus conteúdos abrangem todas as áreas de conhecimento da 

Capes. 
Fonte: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR ([2019?]b) 

 

 Vale notar que o banco de diretórios Hyper Article en Ligne: HAL foi incluído no 

sorteio uma vez que não se tinha a informação presente no título desse que indicasse que este 

era exclusivamente francês, além de o site ser disponível em inglês, também. Vale notar, 

também, que o banco Environmental Engineering Abstracts se trata de um banco de resumos e 

não de artigos, no entanto, foi incluído no sorteio, e, portanto, realizou-se a pesquisa nele. 

Apesar disso, a base mãe deste (Proquest) estava presente em outro banco (Military...), também, 

não prejudicando, assim, a pesquisa final. Além disso, apesar de obter-se resultados nesta, 

escolheu-se manualmente não usar a plataforma Google Scholar (de acordo com a plataforma 
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CAPES (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR, [2019?]b), “Possibilita a pesquisa na literatura internacional publicada nos mais 

variados formatos: artigos revisados por especialistas (peer-rewiewed), teses, livros, artigos de 

periódicos, arquivos de pré-publicações (pre-prints), trabalhos completos e resumos 

apresentados em reuniões científicas, bem como informações sobre organizações profissionais, 

universidades e outras entidades acadêmicas”) para a pesquisa, uma vez que essa exibe fontes 

não confiáveis, às vezes não licenciadas para pesquisa, além de não mostrar os documentos de 

acordo com a relevância deles, de possuir um limite de 1000 resultados por pesquisa, entre 

outros motivos.  

 
4.2.2 Termos utilizados na pesquisa 

 
Curiosamente, apesar da tentativa de manter o padrão nas pesquisas, nem todas as 

bases de periódicos permitiam uma pesquisa completa de termos-chave e termos booleanos. 

Cada base possuía uma limitação quanto a isso. Desta forma, decidiu-se possuir uma pesquisa 

base, e, a partir desta, acrescentar ou retirar termos, conforme a limitação das bases. Vale 

notar que, mesmo nas americanas e globais, foi pesquisado utilizando-se a língua brasileira e 

inglesa. A pesquisa base para este trabalho é apresentada na figura 7. 

 
Figura 7 – Expressão utilizada para a pesquisa intermediária, em inglês. 

cellphone	AND	 Antenna	OR	tower	OR	station	OR	transmitter

STUVWS	X
3YZ 

([\]^_`

STUVWS	a
	b4	

cde[fgd ∗

STUVWS	h
b4	

_[`i

STUVWS	j
) 

Fonte: elaborada pelo autor 
 
 

De modo que envolvesse o objeto da pesquisa (antenas celular), o segundo objeto 

da pesquisa (impacto), o terceiro objeto (ambiente, com o operador de truncamento), e o 

quarto objeto (cidade). A expressão em português é apresentada na figura 8.  

 

Figura 8 – Expressão utilizada para a pesquisa intermediária, em português. 
antena	celular	OU	estação	transmissora	radiocomunicação	OU	estações	radio	base	ERB

STUVWS	X
6 

 

(
(impacto)

tuvwxt	a
	OU		

(ambient ∗)

tuvwxt	h
OU	

(cidade)

tuvwxt	j
) 

Fonte: elaborada pelo autor 
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A pesquisa mais básica foi realizada com os próprios termos dos objetos, a fim de 

obter algum resultado das bases. O quadro 3 discrimina em quais bases de periódicos foram 

realizadas pesquisas básicas 

 

Quadro 3 – Discriminação das bases, limitações, e pesquisas básicas realizadas 
(continua) 

Base Limitações Pesquisas 

Sumários.org 
Pesquisa simples 
para tentar obter 
algum resultado 

electromagnetic radiation 
antena Transmissora ionizante eletromagnético 

eletromagnetismo 
antena Transmissora telecomunicação 

Hyper Article en 
Ligne : HAL 

Pesquisa simples 
para tentar obter 
algum resultado 

base station transmitter 
base station + impact 

cell phone 

Duke University 
Press 

Aceita somente100 
caracteres 

“cell phone” AND antenna) AND (radiation OR 
electromagnetic OR Non ionizing) 

(“cell phone” AND tower) AND (radiation OR 
electromagnetic OR Non ionizing) 

(“cell phone” AND base station) AND (radiation 
OR electromagnetic OR Non ionizing) 

(“cell phone” AND transmitter) AND (radiation 
OR electromagnetic OR Non ionizing) 

(cell phone AND (Antenna OR tower OR station 
OR transmitter)) AND (impact OR environ* OR 

city) 
("phone antenna" OR "phone tower" OR "phone 

base station" OR "base station transmitter") 
(celular AND antena) AND (radiação OR 

eletromagnet* OR ionizante) 
(celular AND estação transmissora) AND 

(radiação OR eletromagnet* OR ionizante) 
(celular AND radio base) AND (radiação OR 

eletromagnet* OR ionizante) 
(celular AND ERB) AND (radiação OR 

eletromagnet* OR ionizante) 
(antena celular OU Estação Transmissora 

Radiocomunicação OU Estações radio base ERB) 

Directory of Open 
Access Journals - 

DOAJ 

Pesquisa simples 
para tentar obter 
algum resultado 

antena Transmissora telecomunicação 
antena Transmissora ionizante eletromagnético 

eletromagnetismo 
antenna cellphone 

antenna electromagnetic radiation 
Publicações 

EMBRAPA / Bases de 
Dados da Pesquisa 

Agropecuária 
EMBRAPA : BDPA 

Pesquisa simples 
para tentar obter 
algum resultado 

Antena OR Estação Transmissora 
Radiocomunicação OR Estações radio ERB 

Eletromagnética não ionizante 

ACS Journals Search Pesquisa simples 
para tentar obter 
algum resultado 

antena Transmissora ionizante eletromagnético 
eletromagnetismo 

antenna transmitter cellphone 
antena Transmissora telecomunicação 
� antenna electromagnetic radiation 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 3 – Discriminação das bases, limitações, e pesquisas básicas realizadas 
(conclusão) 

Base Limitações Pesquisas 

ibct OASIS 
 

Pesquisa simples para 
tentar obter algum 

resultado 

ERBs 
(cell phone AND (Antenna OR tower OR base 
station OR transmitter)) AND (Electromagnetic 
OR electromagnetic field OR Non ionizing OR 

radiation) 
Estação rádio base 

Transmissora de Radiocomunicação 
Antena de celular 

Open Access and 
Scholarly Information 
System: OASIS.BR 

Pesquisa simples para 
tentar obter algum 

resultado 

(antena celular OR Estação Transmissora 
Radiocomunicação OR Estações radio base 

ERB) 
((cell phone antenna OR cell phone tower OR 

phone base station) AND (radiation OR 
electromagnetic field)) 

ERBs 
(cell phone AND (Antenna OR tower OR base 
station OR transmitter)) AND (Electromagnetic 
OR electromagnetic field OR Non ionizing OR 

radiation) 
Estação rádio baseTransmissora de 

Radiocomunicação 
Antena de celular 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

Mais termos, como ondas eletromagnéticas, e outros objetos (cidades, qualidade e meio 

ambiente em si) foram incluídos como termos extras, de modo que a pesquisa intermediária foi 

baseada nas expressões apresentadas na figura 9 e figura 10, em inglês, e figura 11, em 

português. Vale colocar que a expressão na figura 11, em português, ocorreu sem a adição de 

termos relacionados a eletromagnetismo, uma vez que, já com poucos termos, as pesquisas 

resultaram poucos resultados. O quadro 4 discrimina em quais bases de periódicos foram 

realizadas pesquisas complexas 

 

Figura 9 – Expressão utilizada para a pesquisa intermediária, em inglês 
cellphone	AND	(Antenna	OR	tower	OR	base	station	OR	transmitter

tuvwxt	X
3YZ 

 
impacts	OR	risk	OR	gain	OR	damage	OR	effects	OR	consequences	OR	possibility

tuvwxt	a
AND 

 

(
(environ ∗)

tuvwxt	h
OR	

(city	OR	urban	OR	management	OR	residential	OR	proximity	OR	well − being	OR	health	OR	quality)

tuvwxt	j
)  

Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 10– Expressão utilizada para primeira pesquisa intermediária, em inglês 
cellphone	AND	Antenna

tuvwxt	X

AND	Electromagnetic	OR	electromagnetic	field	OR	non	ionizing	OR	radiation

ÇwÉÑÖÜátà	wâwxÉtäÜãåéxÑétà
 

 
impacts	OR	risk	OR	gain	OR	damage	OR	effects	OR	consequences	OR	possibility

tuvwxt	a
AND 

 

(
(environ ∗)

tuvwxt	h
OR	

(city	OR	urban	OR	management	OR	residential	OR	proximity	OR	well − being	OR	health	OR	quality)

tuvwxt	j
)  

Fonte: elaborada pelo autor 
 
Figura 11 – Expressão utilizada para segunda pesquisa intermediária, em português 

antena	celular	OU	estação	transmissora	radiocomunicação	OU	estações	radio	base	ERB

tuvwxt	X
 

 
(impacto	OU	dano	OU	ganho	OU	efeito)

tuvwxt	a
	E	(

(ambient ∗)

tuvwxt	h
OR	

(cidade	OU	proximidade	OU	bem − estar)

tuvwxt	j
) 

Fonte: elaborada pelo autor 
 
 

Quadro 4 – Discriminação das bases, limitações, e pesquisas complexas realizadas 
(continua) 

Base Limitações Pesquisas 

SAGE 
Journals 
Online 

Nenhuma 

((cell phone antenna OR cell phone tower OR phone base station) AND 
(radiation OR electromagnetic field)) AND (impact OR risk OR damage 
OR gain OR effect OR Consequence OR possibility) AND (urban OR 
city OR management OR residential OR proximity OR well-being OR 
health OR quality OR environment) 
(cell phone AND (Antenna OR tower OR base station OR transmitter)) 
AND (Electromagnetic OR electromagnetic field OR Non ionizing OR 
radiation) AND (urban OR city OR management OR residential OR 
proximity OR well-being OR health OR quality) AND (impacts OR risk 
OR damage OR gain OR effects OR Consequences OR possibility) 
(antena celular OR Estação Transmissora Radiocomunicação OR 
Estações radio base ERB) AND (não 
ionizante OR eletromagnético) 
(antena celular OR Estação Transmissora Radiocomunicação OR 
Estações radio base ERB)  

Sumários.org 
 

Pesquisa 
complexas 
+ simples 
para tentar 

obter 
algum 

resultado 
 

electromagnetic radiation 
antena Transmissora ionizante eletromagnético eletromagnetismo 
antena Transmissora telecomunicação 
(cell phone AND (Antenna OR tower OR base station OR transmitter)) 
AND (urban OR city OR management OR residential OR proximity OR 
well-being OR health OR quality) AND (impact OR risk OR damage OR 
gain OR effect OR Consequence OR possibility) 
(cell phone antenna OR cell phone tower OR phone base station) AND 
(impacts OR risk OR damage OR gain OR effects OR Consequences OR 
possibility) AND (urban OR city OR management OR residential OR 
proximity OR well-being OR health OR quality OR environment) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 4 – Discriminação das bases, limitações, e pesquisas complexas realizadas 

(continuação) 
Base Limitações Pesquisas 

Scopus Nenhuma 
limitação 

TITLE-ABS-KEY((cell phone antenna OR cell phone tower OR phone base 
station) AND (radiation OR electromagnetic field)) AND (impact OR damage 
OR gain OR effect OR Consequence) AND (urban OR city OR residential OR 
proximity OR health OR quality OR environment)  
TITLE-ABS-KEY (cell phone AND (Antenna OR tower OR base station OR 
transmitter)) AND (Electromagnetic OR electromagnetic field OR Non 
ionizing OR radiation)) AND (impact OR damage OR gain OR Consequence) 
AND (urban OR city OR proximity OR health OR quality OR environment)  
TITLE-ABS-KEY ( cell  AND phone  AND  ( antenna  OR  tower  OR  base  
AND station  OR  transmitter ) )  AND  ( impact  OR  risk  OR  damage  OR  
gain  OR  effect  OR  consequence  OR  possibility )  AND  ( urban  OR  city  
OR  residential  OR  proximity  OR  well-being  OR  health  OR  quality  OR  
environment )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-
TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) )   
TITLE-ABS-KEY ( cell  AND phone  AND antenna  OR  cell  AND phone  
AND tower  OR  phone  AND base  AND station )  AND  ( impact  OR  risk  
OR  damage  OR  gain  OR  effect  OR  consequence  OR  possibility )  AND  
( urban  OR  city  OR  residential  OR  proximity  OR  well-being  OR  health  
OR  quality  OR  environment )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  
"ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
LANGUAGE ,  "English" ) )  

SciELO 
 

Foi 
necessário 

pesquisar no 
Google, 

uma vez que 
no site 
oficial 

resultaram-
se 0 artigos. 

from:scielo.br (Estações radio base ERB) AND (não ionizante OR 
eletromagnétic*) AND (Impacto OR dano OR ganho OR efeito) AND (cidade 
OR proximidade OR bem-estar OR ambiental)  
from:scielo.br (cell phone antenna) AND (Non ionizing OR electromagnetic) 
AND (impact OR damage OR gain OR effect) AND (city OR proximity OR 
wellbeing OR quality OR health OR environment) 
from:scielo.br (cell phone antenna) AND (radiation OR electromagnetic) AND 
(impact OR damage OR gain OR effect) AND (city OR proximity OR 
wellbeing OR quality OR health OR environment) 
from:scielo.br (cell phone transmitter) AND (Non ionizing OR 
electromagnetic) AND (impact OR damage OR gain OR effect) AND (city OR 
proximity OR wellbeing OR quality OR health OR environment) 
from:scielo.br (cell phone transmitter) AND (radiation OR electromagnetic) 
AND (impact OR damage OR gain OR effectAND (city OR proximity OR 
wellbeing OR quality OR health OR environment) 
from:scielo.br (Estação Transmissora Radiocomunicação) AND (não ionizante 
OR eletromagnétic*) AND (Impacto OR dano OR ganho OR efeito) AND 
(cidade OR proximidade OR estar OR qualidade OR saúde OR ambiental) 
from:scielo.br (phone)  base station) AND (Non ionizing OR electromagnetic) 
AND (impact OR damage OR gain OR effect) AND (city OR proximity OR 
wellbeing OR quality OR health OR environment) 
from:scielo.br (antena celular) AND (não ionizante OR eletromagnétic*) AND 
(Impacto OR dano OR ganho OR efeito) AND (cidade OR proximidade OR 
bem-estar OR qualidade OR saúde OR ambiental)  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 4 – Discriminação das bases, limitações, e pesquisas complexas realizadas 

(conclusão)  
Base Limitações Pesquisas 

ScienceDirect 

Apenas 8 
booleanos - 
aceita baixar 

os artigos 
para leitura 
posterior, 
em pastas 

(("cellphone antenna" OR "cell phone tower" OR "phone base station") 
AND (radiation OR electromagnetic field)) AND ((impact OR effect) 
OR (environment OR city))  
(antena celular OR Estação Transmissora Radiocomunicação OR 
Estações radio base ERB) AND ((Impacto OR efeito) OR (cidade OR 
qualidade OU saúde ambiental))  
((antena celular) AND (Impacto OR efeito) AND (cidade OR 
proximidade OR qualidade OR saúde OR ambiental) 
(cellphone AND (Antenna OR tower OR base station OR transmitter)) 
AND (Electromagnetic OR electromagnetic field OR Non ionizing OR 
radiation) 
(("cellphone antenna" OR "cell phone tower" OR "phone base station") 
AND ((impact OR effect) OR (environment OR city))  
((cellphone AND (Antenna OR tower OR base station OR transmitter)) 
AND ((impact OR effect) AND (environment OR city)) 
(Estações radio base ERB) AND (Impacto OR efeito) AND (cidade OR 
proximidade OR qualidade OR saúde OR ambiental)  
(Estação Transmissora Radiocomunicação) AND (Impacto OR efeito) 
AND (cidade OR proximidade OR qualidade OR saúde OR ambiental)  
((antena celular OR Estação Transmissora Radiocomunicação OR 
Estações radio base ERB) AND (não ionizante OR eletromagnétic*)) 
AND ((Impacto OR efeito) OR (cidade OR ambiental))  

Web of 
Science - 
Coleção 

Principal 
(Clarivate 
Analytics) 

Nenhuma 
limitação 

((cell phone antenna OR cell phone tower OR phone base station) AND 
(radiation OR electromagnetic field)) AND (impacts OR risk OR 
damage OR gain OR effects OR Consequences OR possibility OR 
uncertainty) AND (urban OR city OR management OR residential OR 
proximity OR well-being OR health OR quality OR environment) 
(cell phone antenna OR cell phone tower OR phone base station) AND 
(impacts OR risk OR damage OR gain OR effects OR Consequences 
OR possibility OR uncertainty) AND (urban OR city OR management 
OR residential OR proximity OR well-being OR health OR quality OR 
environment) 
(cellphone AND (Antenna OR tower OR base station OR transmitter)) 
AND (Electromagnetic OR electromagnetic field OR Non ionizing OR 
radiation) AND (urban OR city OR management OR residential OR 
proximity OR well-being OR health OR quality) AND (impacts OR 
risk OR damage OR gain OR effects OR Consequences OR possibility) 
(cellphone AND (Antenna OR tower OR base station OR transmitter)) 
AND (urban OR city OR management OR residential OR proximity 
OR well-being OR health OR quality) AND (impacts OR risk OR 
damage OR gain OR effects OR Consequences OR possibility) 
(antena celular OR Estação Transmissora Radiocomunicação OR 
Estações radio base ERB) AND  (Impactos OR risco OR dano OR 
ganho OR efeitos OR consequência OR possibilidade OR incerteza) 
AND (urbano OR cidade OR gestão OR residencial OR proximidade 
OR bem-estar OR saúde OR qualidade OR meio-ambiente OR 
ambiental) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.2.3  Palavras-chave para triagem  

 
As palavras-chave para triagem tratam-se de termos para filtragem de artigos para 

leitura de conclusões, resumos e objetivos, que serão parte do grupo A. Estas palavras foram 

divididas em dois grupos, o primeiro grupo equivale ao grupo para definição de artigos do grupo 

A e do grupo B, o segundo equivale aos detalhes relevantes para criação de quadro final, ou 

seja, impactos, informações sobre o local do estudo, frequências, dosimetrias, modulações e 

notas. Do primeiro grupo, os termos foram conforme o quadro 5. Vale colocar que a ferramenta 

utilizada (Adobe Acrobat Reader) permite encontrar palavras que contenham as palavras 

pesquisadas, também, independente da ordem apresentada. 

 
Quadro 5 – Termos pesquisados para triagem inicial dos artigos 

Grupos Variações de termo em 
inglês 

Variações de termo em 
português 

Objeto - antenas 

Tower Towers Torre Torres 
Base Bases Base Bases 

Station Stations Estação Estações 
Transmitter Transmitters 
Transceiver Transceivers 

Transmissor Transmissores 
Transmissora 

Radio Radio 
Erb  

Antenna Antennas Antena Antenas 
Cellphone Phone Celular 

 Radiocomunicação 

Objeto – ondas 
eletromagnéticas 

não ionizantes 

Electromagnetic 
Electromagnetics Eletromagnetic 

Ionizing Ionizante 
Radiation Radiação Radiações 

Field Campo 

Objeto - impactos 

Impact Impacts Impact 
Risk Risks Risc 

Health Saud 
Damage Damages Dano 

Effect Effects Efeit Afet 
Consequence Consequences Consequência 

Human Humans Humano Humanos 
Animal Animals Anima 

Gain Gains Ganh 
Interference Interferência 

Objeto – meio 
ambiente Environ Ambient 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Do segundo grupo, os termos foram os apresentados no quadro 6. No grupo A também 

foram utilizadas informações encontradas com a pesquisa dos termos do primeiro grupo. No 

quadro final foram incluídas, também, as seguintes informações: autor(es), revista, ano, título 

original, país do estudo e tema do estudo (sub-temática, referente à classificação feita pelo 

autor), conclusões e objetivos. 

 
Quadro 6 – Termos pesquisados para obter informações finais de cada artigo. 

Informação Termo em inglês Termo em português 
Sobre o local do 

estudo 
Local, place, area, country, urban, city, 

countries, cities, participant, residen, 
recrut, zone, region, cage, e [o nome do 

país do estudo em inglês] 

Local, área, estudo, país, 
cidade, participante, 
resident, zona, região, gaiola 
e [o nome do país do estudo] 

Modulação continuous unstable unsteady 
intermittent interrupted stopping 
modula regulat tweak vary pulse 

dichotomous 

contínuo, instável, 
intermitent, interrupt, 
modul, regula, varia, puls, 
dicotom (da palavra 
dicotomia) 

Notas (como 
trataram as 

questões jurídicas 
do assunto) 

legal, threshold, limit, legislation, 
standard, reference, regulation, rule, 

guideline, compliance 

legal, limite, legisla, padrão, 
referencia, regulamenta, 
regra, diretrizes, 
conformidad 

Notas (sobre ser 
bom para 

epidemiologia) 

epidemio 

frequências freq, intens, hz, mhz e ghz 
dosimetrias watt, µw/, w/, cm, v/, Wm, /kg, mW, SAR 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5 RESULTADOS 

 

A partir da metodologia e objetivos traçados, foi possível tomar 103 artigos, 

derivados da maneira descrita a seguir. Do total, foram tomados 722 (n0) artigos, resultados da 

pesquisa nos bancos de artigos, após filtragem de acordo com o tipo do texto, ano de publicação 

e disponibilidade de texto integral para alunos da UFC/Portal CAPES.  

Para n0, os bancos de periódicos mais relevantes foram: (1) Science Direct com 

média de 157 artigos para as pesquisas que tiveram resultados e que, inclusive, aceita baixar os 

artigos para leitura posterior, em pastas (2) DOAJ, com 107 artigos (3) Web of Science com 

média de 83 artigos para as pesquisas que tiveram resultados (4) Scopus, com média de 50 

artigos (5) SAGE Journals Online, com média de 18 artigos em uma pesquisa. Dos brasileiros, 

o único relevante foi o Scielo (média de 28 artigos para as pesquisas que tiveram resultados), o 

qual teve que ter tido seu conteúdo acessado pelo mecanismo de busca Google. A tabela 1 e o 

gráfico 2 exibem o número de resultados de cada banco de dados, tendo em mente que algumas 

pesquisas retornaram resultados nulos e outras retornaram resultados duplicados. 

 

Tabela 1 – Quantidade de artigos resultantes de cada base de periódicos 

Base de periódicos Quantidade de 
artigos 

SAGE Journals Online 37 
Environmental engineer abstract (Proquest) 05 

Sumários.org 06 
Hyper Article en Ligne : HAL 19 

Duke University Press 10 
Directory of Open Access Journals – DOAJ 118 

Open Access and Scholarly Information System: OASIS.BR 00 
Scopus 202 

ibct OASIS 06 
Publicações EMBRAPA 00 

Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária EMBRAPA : BDPA 00 
ACS Journals Search 00 

SciELO 89 
ScienceDirect 632 

Web of Science - Coleção Principal (Clarivate Analytics) 167 
Fonte: elaborada pelo autor 
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Gráfico 2 – Quantidade de artigos resultantes de cada base de dados 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Após leitura dos resumos dos artigos, foram pesquisados os termos-chave. 571 
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Efeitos (n=9); Consequência de Frequência (n=8); Consequência de Dosimetria (n=13); 

Medição de Ondas (n=13); Medida de Dosimetria (n=15); Modelos (n=17); e Outros (n=10). 

 

5.1 Subclassificações do grupo de artigos relevantes  

 

Em relação aos artigos analisados, das subclassificações, a classe Levantamento 

Literário sobre Consequências (n=5) foi a que se incluíram menor número de artigos. A partir 

daqui se referirá às subclasses como “grupos”. No grupo Levantamento Literário sobre 

Consequências, os artigos se assemelham na busca de explicações para os efeitos em sistemas 

dos corpos vivos. Para isso, similarmente a este trabalho, houve o levantamento de artigos 

relatando efeitos nocivos das ondas eletromagnéticas. No entanto, nestes, focou-se mais nas 

ondas não ionizantes em si, indo além de as provocadas por antenas de telefonia celular. Os 

autores dispuseram várias citações para chegar nas conclusões apresentadas. Nenhum artigo 

chegou a um levantamento com mais de 100 exemplos, no entanto. O artigo de Akbar, Jelodar 

e Nazifi (2016), por exemplo, revisa os efeitos das ondas de radiofrequência no 

comprometimento das funções do sistema nervoso. Neste trabalho, os autores (2016, p. 1299, 

tradução nossa) colocam que "é preciso primeiro entender os efeitos desses diferentes 

parâmetros e como eles interagem uns com os outros". 

Seguindo-se nos grupos, tem-se o grupo de Sensibilidade Eletromagnética (n=7). 

Apesar de o objetivo destes estudos ser identificar a existência da condição de sensibilidade a 

ondas eletromagnéticas, por fim nenhum autor concluiu que sensibilidade é uma questão 

médica séria. Nenhum impacto foi absorvido neste grupo por este motivo. No trabalho de 

Kjellqvist et al. (2016), que inclusive utiliza uma metodologia relacionada à qualidade de vida, 

o autor encontrou que há maior relação desta condição com fatores mentais dos indivíduos, 

como pensamentos negativos e ansiedade. Em todos os estudos foi aplicado o uso de 

questionários por isso no quadro muitos dados foram irrelevantes, tais como frequência e 

dosimetria, sendo apenas os resultados levantados no quadro, diferente dos outros grupos. 

Dentre os artigos, Huang et al. (2018) verificaram uma associação positiva entre a cobertura da 

mídia e a prevalência de IEI-EMF (Sensibilidade eletromagnética) em Taiwan. Exceção ao 

objetivo apresentado como geral destes trabalhos foi o estudo de Slottje et al. (2017), que 

fizeram um questionamento entre médicos e outros profissionais de saúde sobre a percepção 

deles a respeito desta condição. Por fim, Karvala et al. (2018, p. 227, tradução nossa) acharam 

que "a prevalência de vários tipos de EI não só se desvia dependendo da definição usada, mas 

também depende do país, o que implica que os fatores sociais contribuem para a EI" 
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Quanto ao grupo Questionários (n=8), conforme o nome, estes artigos se 

assemelham quanto ao uso desta ferramenta metodológica para aferição de dados. Quase todos 

aferiram dados perceptivos da população. Diferente do grupo de Sensibilidade, os dados dos 

questionários foram buscados nesta pesquisa para inclusão no quadro final, mas, no entanto, 

não estavam presentes no texto. 

Quanto aos estudos, o de Freudenstein et al. (2015 p. 1, tradução nossa) verificou 

que a perspectiva é mais negativa para antenas do que para celulares, mesmo ambos 

apresentando similar dosimetria. Os autores também verificaram que "a percepção de exposição 

cognitiva é o principal determinante da percepção de risco de RF EMF". De acordo com 

Freudenstein et al. (2015b, p. 14177, tradução nossa), "as pessoas parecem usar heurísticas 

simples para formar suas percepções. O que é maior, mais frequente e mais duradouro é visto 

como mais arriscado". Singh et al. (2016) encontraram, conforme os questionários, problemas 

de saúde, inclusive salivares (conforme os autores, a “disfunção da glândula salivar é causada 

por dano à membrana plasmática das células acinares1 ou falta de renovação celular devido a 

danos no DNA das células progenitoras e das células-tronco (KONINGS et al., 2005, apud 

SINGHT et al., 2016, p. 58, tradução nossa) em participantes”. Wiedemann et al. (2013, p. 

1798, tradução nossa) acharam que "As autoridades de saúde pública não devem esperar que a 

implementação de medidas de precaução, por si só, fortaleça a confiança na gestão de risco e, 

assim, reduza a percepção de risco" e que "Continua sendo um desafio não prejudicar a 

confiança nos esforços de gerenciamento de risco estabelecidos - isto é, a exposição limites". 

Novamente nenhum impacto foi encontrado, além da existência de impacto negativo à 

percepção da população. 

Quanto ao grupo Exposição e efeitos (n=9), discutem-se as relações entre 

problemas de saúde e indivíduos de grupos específicos. No entanto, não há uma consistência 

entre as informações buscadas durante a criação do quadro. Dentre os resultados, todos os 

artigos apresentam-se como inconclusivos. Coincidentemente ou não, quando os seres vivos 

examinados eram humanos, apareceram menos impactos negativos. Quanto aos resultados, 

Martens et al. (2017) acharam que o valor de exposição percebido pelas pessoas é bem maior 

que o real valor que elas são submetidas, e também que pessoas com distúrbio de sono acham 

que são expostas a valores mais altos. Guxens et al. (2016, p. 364, tradução nossa) encontraram 

                                                
1 Conforme The Sol Goldman Pancreatic Cancer Research Center ([201-?], não paginado), as células acinares 
são as células que produzem e transportam enzimas do pâncreas para o duodeno, onde ajudam na digestão dos 
alimentos. 
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impactos negativos para exposição de antenas à moradores: "Coordenação viso-motora 

reduzida", mas, para outras fontes de eletromagnetismo foram encontrados impactos positivos, 

como "a maior exposição residencial RF-EMF de estações base de telefones celulares e a 

presença de fontes internas foi associada a um melhor controle inibitório2 e flexibilidade 

cognitiva". Huss et al. (2015) encontraram que a duração de sono de crianças expostas á 

estações rádio base diminuiu, mas a parassonia (distúrbios do sono) diminuiu. Em ratos, Lerchl, 

A. et al. (2015) encontraram risco de tumor no fígado, e aumento de peso. Os autores também 

colocaram que condições de estresse (impactantes à saúde mental) dos animais podem afetar os 

resultados, sendo necessário ter-se um grupo simulado. Em insetos, Giovanella et al. (2014, p. 

551) encontrou que, com um eletroímã, cupins "são capazes de sentir a presença de um campo 

eletromagnético e responder a seus estímulos, por meio de taxia negativa (afastamento da fonte 

do campo) e movimentações de corpo, em um estudo brasileiro.  Por fim, Al-Bayyari (2017) 

identificou associação da distância da torre à diminuição do volume de espermatozoides. 

Quanto aos grupos Consequência de frequência (n=8) e Consequência de 

Dosimetria (n=13), se assimilam pelo fato de ambos apresentarem apenas uma das informações 

buscadas – ou frequência ou dosimetria. Quanto ao grupo Consequências de Frequência (n=8), 

dentre os resultados, em um trabalho brasileiro, Stein et al. (2013) identificaram que campos 

eletromagnéticos não ajudaram a aliviar "neuropatia diabética dolorosa (PDN)3". Entre os 

outros, a radiação provocou efeitos negativos na saúde de ratos. Mortazavi et al. (2013) também 

encontraram que a exposição à EMF pode interferir no tratamento de radioterapia em ratos. 

Martinez et al. (2016), por sua vez encontraram que EMF ELF alteram as taxas de crescimento 

de células. Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo de quais células vão crescer. 

No grupo Consequências de Dosimetria (n=13, além de serem obtidos dados de 

dosimetria, também houve a análise de consequências destas, visando aferir consequências de 

antenas transmissoras de rede de celular (GHz). Diferente do grupo Exposição e efeitos, este 

apresenta mais impactos negativos. No seu artigo, Waldmann-Selsam, et al. (2016) apresentam 

impacto negativo de EMF às árvores. Vale colocar que todos os trabalhos com ratos e árvores 

                                                
2 De acordo com o Portal COGNIFIT ([201-?], Não paginado) “a inibição ou o controle inibitório é a habilidade 
para inibir ou controlar respostas impulsivas (ou automáticas) e criar réplicas usando a atenção e o raciocínio”. É 
uma das funções executivas dos seres vivos. É, também, uma das funções cognitivas mais usadas. 
3 Conforme Lima ([201-?], Não paginado) “Neuropatia diabética é um distúrbio nervoso causado pelo 
diabetes. Pessoas com a doença podem, com o passar do tempo, sofrer danos nos nervos ao longo do corpo. […] 
Aproximadamente 60 a 70% das pessoas com diabetes possuem algum tipo de neuropatia de acordo com o 
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.” 
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apresentaram impactos negativos. Dentre os resultados, os artigos que mais se destacam foram 

o de Falcioni et al. (2018), que encontraram aumento de risco de tumor no cérebro e no coração 

em ratos; Ghoneim e Arafat (2016), que encontraram que mudanças histológicas (referente a 

tecidos biológicos) e histoquímica (relacionado a composição química de tecidos biológicos) 

de glândulas parótidas4 de ratos foram amenizadas com o uso de Alecrim, um antioxidante 

natural; Shahbazi-Gahrouei et al. (2016), que encontraram dano à proliferação de células 

tronco; Vargová et al. (2017, p. 683, tradução nossa], que encontraram que “a exposição induz 

uma resposta locomotora imediata do carrapato que se manifesta tanto em um movimento de 

sobressalto anteriormente não relatado de todo o corpo quanto em um solavanco do primeiro 

par de pernas"; e Meo et al. (2015, p. 14520, tradução nossa), que encontraram que "os 

estudantes que foram expostos a RF-EMFR [radiação] elevado gerados por MPBS [estações 

base] tiveram um risco significativamente maior de diabetes mellitus tipo 2 (p = 0,016) em 

relação às suas contrapartes que foram expostos a RF-RFE baixo”. 

Quanto aos grupos Medição de Ondas (n=13); Medida de Dosimetria (n=13); e 

Modelos (n=17), apesar de a coleta de dados desse tipo, nas palavras de Hardell et al. (2016, p. 

1322, tradução nossa), ser “imperativa” (necessária), este não era o objetivo desta pesquisa aqui 

presente, e, portanto, os artigos deste grupo foram aproveitados apenas como conteúdo para 

futuras análises, uma vez que apenas mediram ou levantaram números. 

Para o grupo Medida de Ondas (n=13), foram medidas as forças, dosimetria, e 

frequência de antenas nas cidades. Nesse grupo, destaca-se o fato de não ser mencionado muito 

sobre a modulação das ondas, bem como a frequência quase que absoluta de menção a respeito 

de fatores legais, com apenas um (BALTRENAS; BUCKUS, 2013) atingindo valores acima do 

permitido no local, apesar do valor permitido neste ser muito abaixo do limite mencionado em 

todos os outros, baseados apenas nos padrões do ICNIRP. Vários criticam estes valores de 

regulações devido aos limites, como Hardell et al. (2016, p. 1315, tradução nossa) que revelam 

que o “nível alvo de precaução deveria ser de 3-6 µW/m2, conforme proposto por BioInitiative 

Working Group”. Vale destacar, também, que, por exemplo, o estudo de Urbinello et al. (2014, 

p. 468, tradução nossa) encontrou que o “tipo de área (30%) e cidade (50%) explicaram a maior 

parte da variabilidade dos dados”. Dois dos artigos nesse grupo também parecem ter sido o 

                                                
4 De acordo com o Portal A. C. Camargo ([201-?], Não paginado), 
 

Há dois tipos de glândulas salivares, maiores e menores. Existem três conjuntos de 
glândulas salivares maiores em cada lado do rosto: as parótidas, as submandibulares 
e as sublinguais. As parótidas, que ficam logo à frente das orelhas, são as maiores de 
todas e sete em cada dez casos de tumores das glândulas salivares começam nas 
parótidas. 
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mesmo artigo, com resultados diferentes, o que causou confusão na hora de análise. Estes dois 

artigos foram mantidos no quadro e resultados finais como dois artigos separados.  

Quanto ao grupo Medida de Dosimetria (n=13), os pesquisadores apenas mediram 

SAR ou campo elétrico em locais e períodos determinados, por exemplo. Apesar de não 

apresentarem consequências dessas radiações, esses dados são interessantes para fornecer 

informações sobre tais valores, bem como demonstrar inconsistência nas grandezas. Dentre os 

resultados, Roser et al. (2016, p. 303, tradução nossa) encontraram que adolescentes na Suíça, 

em áreas rurais, são mais afetados pelos próprios celulares (uplink), no entanto, para aqueles 

que não utilizavam Internet desses aparelhos, a dosimetria relativa à downlink de 

fatores/componentes ambientais "(transmissores, estações base de telefones celulares, estações 

base de telefone sem fio, pontos de acesso WLAN e telefones celulares nos arredores)" é mais 

prevalente. Vale colocar que WLAN é um tipo de banda com frequência de 2.4 GHz, presente 

no grupo de UHF. Também foram fornecidos dados sobre o comportamento da força no espaço, 

Ayinmode e Farai (2013, p. 424, tradução nossa) encontraram alguns dados relevantes sobre a 

densidade de energia de uma antena dependendo do espaço: "A densidade máxima de potência 

do sinal da portadora e a densidade máxima total de potência de uma BTS [estação] podem ser 

observadas em média a 200 e 50 m do seu raio". Birksa et al. (2018) acharam que crianças que 

vivem em ambientes urbanos tiveram maior exposição do que crianças em ambientes rurais. 

Em relação ao grupo Modelos (n=17), no qual se obtiveram mais resultados para a 

pesquisa, de acordo com Martens et al. (2015, p. 225, tradução nossa), métodos como 

"medições pessoais, modelagem de múltiplos locais onde os participantes gastam muito tempo, 

ou inclusão de características comportamentais e outras fontes de RF-EMF no modelo de 

exposição são frequentemente caros ou requerem informações que não estão prontamente 

disponíveis". Desta forma, utilizam-se modelos para traçar movimento de ondas ou intensidade 

delas, talvez por isso tantos artigos aparecem nesse grupo. No entanto, no mesmo trabalho, os 

autores encontraram que "O uso de predições [...] leva a um erro de classificação de exposição 

significativo que resultará em uma perda de poder estatístico para detectar efeitos na saúde". 

De qualquer forma, esta prática ainda é utilizada nos estudos, e apenas o anteriormente 

mencionado referiu a ela com teor negativo. No grupo Modelos, portanto, foram apresentados 

modelos para aferir força, propagação e dosimetria de antenas de transmissão de redes de 

celular (com exceção de Karpowicz et al. (2017, p. 1, tradução nossa), que apenas modelaram 

o "volume do corpo da pessoa exposta e a intensidade do campo elétrico"). 

Dentre os resultados, além dos trabalhos que apenas utilizaram modelos, Roser et 

al. (2015), por exemplo, acharam que os celulares são os fatores mais responsáveis para 
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exposição e Martens et al. (2016) acharam que o fator urbanização não importou muito nos 

resultados. O trabalho de Beekhuizen et al. (2014a, p. 148, tradução nossa) identificou que as 

principais fontes que tornam um modelo de propagação incerto são incertezas quanto a fatores 

do ambiente, como "as alturas dos edifícios e locais receptores [...], seguidas por amortecimento 

por construções, localização de antenas e de locais". Os fatores menos importantes são 

"incerteza na potência, inclinação, altura e direção da antena", que tiveram menor impacto no 

levantamento final. De acordo com os autores, "tais modelos são amplamente dependentes de 

dados de entrada precisos". Beekhuizen et al. (2014b) discordaram e afirmaram que 

características do prédio não são relevantes para os modelos. 

Vale notar que Krayni et al. (2017) utilizaram conceito de SAR local para o SAR 

10g e global para o tipo de SAR geral. Esses termos, contudo, não foram usados por outros 

autores. Quanto às regulamentações, Zvezdina et al. (2017, p. 2, tradução nossa) afirmam que 

"esse nível é de natureza sanitária e não ecológica, porque vários componentes ambientais são 

mais sensíveis ao campo eletromagnético do que um ser humano; eles se degradam ou 

desaparecem muito rápido". Por fim, Wessapan e Rattanadecho (2017) notam alguns efeitos 

negativos para componentes do corpo humano de acordo com aplicação de modelo 

No último grupo, Outros (n=10), conforme o nome, encaixaram-se os artigos que 

se destacaram dos outros grupos, de acordo com seus objetivos. Sendo eles: comparações de 

tecnologias de antenas (AERTS et al., 2013), relação com marca-passo (não há, de acordo com 

Tiikkaja. et al., 2013), construção de medidor de exposição e de antena (há como ter uma 

redução de até 10% no pior caso, de acordo com Schmidt et al. (2017)), métodos de medição 

de eletromagnetismo (Bait-Suwailam (2015) propôs um sensor para eletromagnetismo de baixa 

frequência de campo próximo), entre outros. 

Conclusões significativas foram obtidas destes artigos, tais como: "A exposição 

total pode ser reduzida por um fator de 20 - 40 usando uma estação base [do tipo] femtocell" 

(AERTS, et al., 2013, p. 236, tradução nossa). No seu trabalho sobre métodos de medição de 

eletromagnetismo, Bhatt et al. (2015, p. 29, tradução nossa) concluíram que, com instrumentos 

de avaliação quantitativa baseados em telefone celular "(aplicativos / modificados por software 

e modificados por hardware)" ou exposímetros, a "avaliação das exposições a RF-EMF pode 

ser melhorada [...] em comparação com as medidas proxy [intermediárias] de exposição (por 

exemplo, questionários e registros de faturamento)" e que "Os exposímetros também precisam 

de melhorias em termos de tamanho e redução de peso, maior duração da bateria, número de 

bandas de frequência que podem ser medidas e menores limites de detecção". 
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O mais revolucionário artigo no grupo Outros foi o de Halgamuge (2017), que 

formulou um modelo a partir de efeitos em plantas, utilizando inteligência artificial. No trabalho 

de Sánchez-Montero et al. (2017), também inovador, foram realizados trabalhos similares ao 

grupo de medida de força de campo eletromagnético, porém incluindo, também, a vertente de 

tempo na equação, no período de 10 anos, para a Espanha. Os autores acharam que um maior 

uso do solo e densidade populacional gera maiores níveis de exposição. 

 

5.2 Impactos encontrados 

 

Apesar de o objetivo trabalho ser observar outros tipos de impactos, nenhum dos 

artigos observados apresentou impactos positivos de antenas, como pode ser observado na 

Tabela 2 e no Gráfico 3. Dos que impactaram negativamente (42/103 – 41%/100%), todos eram 

relativos à saúde de seres vivos como consequências às ondas eletromagnéticas, inclusive 

aqueles que se tratavam de percepção. Os impactos relacionados à saúde, nas áreas de sistema 

reprodutivo, respiratório, endócrino, locomotor e nervoso (problemas de ordem cognitiva e 

psicológica/mental), bem como quanto ao desenvolvimento celular, desta forma, são 

apresentados no quadro 7. 

 

Tabela 2 – Quantificação de dados a respeito de como artigos mencionaram os impactos 
advindos das ondas eletromagnéticas. 

Impactos das ondas 

São negativos 42 41% 
Não existem 14 13% 

São positivos 0 00% 
Não buscaram impactos 43 42% 

Não mencionam impactos 04 04% 
Total 103/103 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Gráfico 3 - Quantificação de dados a respeito de como artigos mencionaram os impactos 
advindos das ondas eletromagnéticas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 7 – Impactos relacionados à saúde encontrados nos 103 artigos 
Associação com diminuição 

de volume de espermatozoides 
Alterações no sistema nervoso em 

ratos 
Aumento de dosimetria com o espaço 

Associação com sintomas 
psiquiátricos 

Ativação de canal de cálcio 
controlado por voltagem em seres 

vivos 

Dano à proliferação de células tronco 

Certos tipos de câncer Aumento de números de tumores de 
fígado e aumento de peso em ratos 

Efeitos em células-tronco 

Doença de Alzheimer e 
infertilidade masculina 

Danos ao hipocampo e cerebelo de 
ratos 

Efeitos no sistema nervoso 

Coordenação viso-motora 
reduzida 

Desenvolvimento ósseo e muscular 
negativamente afetado em ratos 

expostos durante período pré-natal 

Impacto à microbiotas 

Duração de sono menor Estresse a plantas Mudanças histologia e histoquímica 
de glândulas parótidas de ratos 

amenizadas com o uso de Alecrim, 
um antioxidante natural 

Genotoxidade identificada Estresse crônico pré- e pós-natal em 
ratos 

Maior uso do solo gera maiores 
níveis de exposição 

Maior risco de diabetes Exposição prejudicial a árvores Percepção negativa (em 3 artigos) 
Alguns efeitos negativos para 

componentes do corpo 
humano de acordo com 

aplicação de modelo 

Impacto ao efeito de radioterapia 
em ratos 

Campo eletromagnético não ajudou a 
aliviar a dor 

Alteração de taxas de 
crescimento de células de Pele 

Humana 

Impactos em componentes de 
plantas 

:; Elevação de temperatura (porém 
adequada) 

Diminuição nas habilidades 
motoras finas e grosseiras e 

memória de trabalho espacial 
e atenção em adolescentes 

Incidência de tumores em ratos ; Exposição maior advinda de antenas 
que de celulares 

Redução de capacidade 
antioxidante em ratos 

Menor tempo de vida e maior 
espalhamento de candidíase cutânea 

induzida experimentalmente em 
ratos 

Queixas de efeitos na saúde 

 Taxia negativa em carrapatos Taxia negativa em cupins 
Fonte: elaborado pelo autor 

São	

negativos;	

42;	41%

Não	existem;	14;	

13%

São	positivos;	0;	0%

Não	buscaram	

impactos;	43;	42%

Não	mencionam	

impactos;	4;	4%
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Desta forma, sem aprofundamento, é possível classificar os impactos das antenas à 

saúde ambiental em: negativos, regionais, de alta importância (relevantes globalmente), longo 

prazo, cíclicos, irreversíveis e provenientes de fatores associados indiretamente a estas. 

Recomenda-se consulta no apêndice A para forma integral destes, bem como nos artigos 

originais para definições a respeito dos termos utilizados, apesar de alguns não as apresentarem, 

subentendendo-se que o leitor já saiba do que se trata. O quadro com todas as informações sobre 

os artigos, portanto, é disponibilizado ao final deste trabalho, no Apêndice A. No quadro 

apresentam-se valores obtidos nos textos, copiados ou assimilados, por meio de pesquisa de 

palavras-chave, bem como indicação de tabelas no texto, conforme necessidade, caso se 

necessita explorar mais estes artigos.  

 

5.3 Informações obtidas a partir da análise dos dados 

 

Após disposição dos dados, foi possível realizar levantamento das características 

dos artigos da pesquisa, apresentados na tabela 3 e no gráfico 4 estão quantificações a respeito 

das características do título das revistas – maior número apresentou o nome environ, que pode 

derivar palavras como environmental, meio ambiente em inglês, do que med, que poderia 

derivar palavras como medicina ou medico, ou health, saúde em inglês.  

 

Tabela 3 – Quantidade de artigos por característica de revista. 
Característica Quantidade de artigos 

Título da Revista 

Com environ  40  63% 
Com med  10 16% 

Com health 13 21% 
Total 63 (103) 61% (100%) 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Gráfico 4 – Quantidade de artigos por título da revista. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Na tabela 4 e gráfico 5, apresenta-se a quantidade de artigos por ano, e na tabela 5 

e gráfico 6, apresenta-se a quantidade de artigos por região no globo, para os cinco com maior 

número de artigos e para todos, respectivamente, conforme dados no quadro do Apêndice A. 

Nota-se nestes últimos, que a Europa foi o continente com maior quantidade de artigos, e que 

o Brasil apresentou número equilibrado de artigos, aparecendo na quinta posição entre os 

países, sendo o primeiro detentor de maior número de artigos. 
 

Tabela 4 – Quantidade de artigos por ano 

Anos Quantidade de 
artigos 

2013 12 
2014 08 
2015 25 
2016 21 
2017 18 
2018 19 

Total 103/103 
Fonte: elaborada pelo autor 
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Gráfico 5 - Quantidade de artigos por ano 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

Tabela 5 – Regiões no globo com mais artigos 
Região Quantidade de artigos 

Holanda 12 
Suécia 07* 

Irã 06 
Austrália 05* 

Europa 05 
Brasil 04 
Total 39/103 – 37%/100% 

Fonte: elaborada pelo autor 
*  = regiões que aparecem em estudos em conjunto com outros países 

 
 

Gráfico 6 – Quantidade de artigos por regiões no globo 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Por fim, é possível notar que, a respeito de como a legislação foi utilizada nos 

trabalhos, a maioria dos artigos (52 artigos) não mencionou legislação, no entanto, valor 

relativamente próximo (44 artigos), mencionou legislação, sendo que, destas, maior número de 

artigos teve legislação acima dos valores encontrados (19 artigos) e apenas 6 artigos criticaram 

a legislação.  Tais dados são dispostos na tabela 6 e no gráfico 7. Também vale colocar que, de 

103 artigos, apenas 5 mencionaram explicitamente serem bons para estudos epidemiológicos 

futuros. 

 

Tabela 6 – Quantificação de dados conforme a maneira que a legislação foi utilizada nos 
trabalhos  

Característica Quantidade 

Legislação 

Não pesquisado 07  
(07%) 

Não mencionam legislação 52 
(50%) 

Mencionam 
legislação 

Mencionam 
legislação 13 

Compararam dosimetria 
com legislação e disseram 

ser menor 
19 

44 
(43%) 

Mencionam 
legislação, mas 

criticam-na 
2 

Compararam dosimetria 
com legislação e disseram 
ser menor, mas criticaram 

4 

Fizeram 
conforme 
legislação 

3 
Pela região ser muito 

grande, não pôde comparar 
com a legislação 

1 

Valores maiores 
que legislação às 

vezes 
1 Compararam dosimetria 

com legislação 1 

Total 103 
(100%) 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Gráfico 7 - Quantificação de dados a respeito de como a legislação foi utilizada nos trabalhos 

Fonte: elaborado pelo autor 
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6 DISCUSSÃO 

 

No início deste trabalho, levantou-se o seguinte questionamento: quais são os 

impactos à qualidade e bem-estar ambiental urbano de antenas celulares? Desta inquietação, 

portanto, originou-se a pesquisa com objetivo de identificar, a partir de revisão sistemática da 

literatura, possíveis impactos de antenas celulares e seus derivados, com ênfase em ondas 

eletromagnéticas não ionizantes, à qualidade ambiental e bem-estar, visando corroborar para 

planejamento ambiental urbano e estudos analíticos ambientais. Teve-se como hipótese 

premissa deste trabalho que é interesse de cientistas de diversos campos de conhecimento os 

impactos ambientais das antenas, tendo em vista o incomodo da população residente em 

proximidades delas e a incerteza que por elas permeia. Apesar dessa expectativa, parece que a 

temática se esfriou nos últimos anos, que ela apenas engatinha, ou que já foi extensamente 

estudada (o que pode não ser o caso, uma vez que os artigos resultam em dados inconclusivos).  

Conclui-se, portanto, ser interessante uma reflexão a respeito do histórico e da situação atual da 

temática, além de discussão a respeito dos artigos encontrados, seus detalhes e impactos 

levantados, especificamente sobre radiação eletromagnética não ionizante. Tendo em vista o 

número de artigos relevantes, cabe, também, reflexão pertinente a possíveis impactos das 

antenas celulares, além da relação da temática com a sociedade. 

 

6.1 Histórico e situação atual da temática 

 

O ser humano originalmente estava disposto em meio a uma estreita relação com o 

meio ambiente, em sintonia e respeito um com o outro e uns com os outros. Biologicamente, 

esta ligação não deixa de existir, o ser humano é parte do grupo faunístico. Com a evolução 

natural, no entanto, o ser humano foi se tornando cada vez mais racional. A racionalidade 

permitiu a este grupo a fabricação de tecnologias para satisfação de interesses e necessidades. 

A habilidade de raciocinar permitiu, assim, ao ser humano o distanciamento em relação a outros 

grupos sem capacidade racional avançada. Muitas das tecnologias dominadas pelos humanos 

evoluíram e permitiram até mesmo o controle de outros grupos de seres vivos.  

Com o passar do tempo, quanto mais desenvolvida a racionalidade humana, mais 

fácil era de seu grupo se distanciar de outros grupos de seres vivos. A distância se tornou tão 

grande que o grupo humano criou espaços onde apenas os humanos poderiam entrar, ou seja, 

verdadeiras colônias de seres humanos foram criadas, destruindo-se, para isso, a natureza que 

antes existia pacificamente nos lugares do mundo. Começou-se a história das cidades. 
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Assim, o ser humano ficou cada vez mais competitivo, não apenas para com grupos 

menos racionais, e, consequentemente menos fortes, mas, também, contra indivíduos do mesmo 

grupo que eles. Estabeleceu-se uma das características principais do que hoje se chama 

capitalismo (LIPSCHUTZ, 2010). Foram então realizadas guerras por territórios, à medida que 

subgrupos capturavam mais território, tornaram-se mais fortes e suas inteligências iam, 

também, evoluindo, permitindo que novas tecnologias fossem criadas e dominadas.  

Passam-se os anos e chega-se ao período conhecido como Revolução Industrial, o 

qual foi responsável por uma expansão de tecnologias sem precedentes. E, consequentemente, 

com a expansão de tecnologias, mais degradação de outros grupos naturais foi realizada, de 

modo que a chamada degradação ambiental (dado que, para o grupo de humanos, o chamado 

meio ambiente não os envolvia significativamente) alcançou níveis sem precedentes, também.  

Após a revolução industrial, uma tecnologia se destacou no meio das outras, os 

chamados computadores: uma integração de conceitos da matemática (lógica dedutiva), da 

química (elétrons) e da física (ondas). As máquinas já existiam anteriormente, mas, ainda 

necessitavam de operacional humano para que funcionassem mais eficientemente. Sendo os 

humanos imperfeitos, o trabalho também tinha imperfeições. Eram necessários trabalhadores 

perfeitos. Foi aí que entraram os computadores, para automatizar, facilitar, agilizar e tornar 

mais eficiente o trabalho de produção. Os computadores começaram como grandes dispositivos 

de processamento para indústrias, mas, logo seu potencial foi notado por grupos militares para 

obtenção de poder. Antes disto, os telefones já foram inventados e estavam sendo usados, 

também pelos militares.  Com investimentos cada vez maiores em tecnologias de informação e 

comunicação, a evolução dos computadores e telefones estava declarada. 

Enquanto isso, pensadores notaram os níveis de degradação, e, com países já 

desenvolvidos em aspectos socioeconômicos, era como se a hora de parar a degradação tivesse 

chegado, antes que a natureza morresse, e, consequentemente, os seres humanos. Foi então que 

entraram em cena grupos de interesse ambiental, principalmente nestes países já desenvolvidos, 

que se reuniram em eventos como o de Clube de Roma e lançaram livros como Primavera 

Silenciosa. A chamada consciência ambiental gerou a consciência na população de que a 

aprovação de projetos “não podia apenas considerar questões tecnológicas e de custo-benefício” 

(TOMMASI, 1994, p. 2). E, assim, se estabeleceram conceitos inovadores dentro do modo 

antigo de capitalismo. Um desses conceitos foi o de desenvolvimento sustentável, que nada 

mais é que uma união de modo equilibrado entre os seres humanos, a natureza já separada deles, 

e um fator que não podia mais ser eliminado: a necessidade de desenvolver-se, principalmente 

economicamente.  
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Passados os anos e o desenvolvimento tecnológico, com essa pesquisa pode-se ver 

que o assunto tratado nela é, de fato, atual e global. Notou-se que alguns artigos tratam da 

tecnologia de padrão 5G, de maior velocidade e potência e que, com maior frequência, se 

apresenta como possibilidade global para o futuro recente. O conceito de Internet das Coisas 

(todas as coisas conectadas entre si via Internet) também cresce. Se um dia se sonhava com 

carros voadores, hoje sonha-se com celulares, robôs e carros, potentes e autônomos, com auxílio 

da Internet, cada vez mais potente, também.  

Nota-se que no campo da qualidade ambiental e bem-estar os estudos são muito 

mais direcionados a qualidade do meio ambiente para o ser humano, que o bem-estar geral do 

meio ambiente.  Isso talvez ocorra por não ser possível aferir cientificamente a percepção de 

outros seres vivos, apenas a quantidade deles. Uma reflexão pode ser gerada a partir de que da 

mesma forma que não se pode analisar apenas uma parte da tríade envolvente no conceito de 

sustentabilidade (econômica, social e ambiental), não se pode, por exemplo, afirmar que um 

humano com plenas condições financeiras terá um alto nível de bem-estar, uma vez que este 

depende tanto de fatores psicológicos, como de ambientais. Vale dizer, também, que qualidade 

não equivale apenas à questão de salubridade. 

A maioria dos artigos que citam conceitos de regulamentação mostram esta como 

sendo a única classificação de qualidade, e, como estão abaixo desta, a exposição de ondas 

advindas de antenas celulares se apresenta como segura ambientalmente e para a vida das 

pessoas – somente haveria risco caso passasse deste limite.  

Os artigos não trataram do excesso, mesmo que saudável de eletromagnetismo na 

cidade. A partir da premissa de que uma grande quantidade de componentes não é benéfica a 

um ser vivo, pergunta-se: haveria diferença entre somente uma antena e cinco antenas com 

frequências diferentes ou iguais agindo em cima de um ambiente em comum? Para os artigos, 

parece que não, uma vez que a dosimetria é calculada para cada frequência separadamente, e 

não para todas, de forma acumulada. Nota-se, também, que o SAR em uma parte do globo é o 

mesmo em outra parte do globo com padrões totalmente diferentes de meio ambiente e 

exposição.  

Quanto às consequências de ondas para o meio físico, apesar das leis da física, não 

vão além de interferência com outras ondas, em muitos artigos. Além disso, não se discute, por 

exemplo, a relação das ondas com os líquidos presentes nos seres vivos, nem com as ondas 

naturais como as da Terra – que também não foram tratadas como impactantes aos aparelhos 

eletrônicos nos artigos, algo que se pensava que seria encontrado. 
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De acordo com os autores, há incertezas quanto às ondas eletromagnéticas, de modo 

que a consequência destas ainda não é sabida, apesar de, para esta pesquisa, muitos artigos 

tratarem destas como impactantes negativamente para a saúde, principalmente de animais e 

plantas. Deste modo, poderia se adotar o princípio da precaução para evitar a instalação 

desenfreada destas antenas, especialmente no meio urbano.  

Interessantemente, os impactos observados são referentes a temas sérios de saúde. 

Conforme colocado nos artigos, como o de Hardell et al. (2016), a IARC, Agência Internacional 

de Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial da Saúde, definiu as ondas como 

possivelmente cancerígenas, no entanto isso não é falado abertamente na sociedade, pelo menos 

na brasileira. Quanto ao impacto à saúde de humanos pergunta-se: seria possível os estudos 

obterem um número de participantes que, com um limitado universo de pessoas com sintomas 

significativos, sobreponham este universo? Seria o caso de se estudar detalhadamente as 

especificidades das situações em que houve relação com algum tipo de sintoma? Não se pode 

responder sobre a validade destas perguntas, uma vez que este estudo não teve viés nem 

pesquisador com experiência epidemiológica ou em saúde ambiental. 

Outros temas na área de saúde são quanto ao sistema reprodutor e ao sistema 

nervoso-cognitivo-psicológico, este último, mais especificamente, a saúde mental da 

população, a qual a real preocupação ainda não é dada pelos detentores do poder e tomadores 

de decisão, e a qual é possível relacionar com o conceito de sensibilidade, como algo que vai 

contra uma normalidade racional.  

Dentro da esfera de saúde, os males do século, doenças como obesidade, diabetes, 

cardíacas, neurológicas, cognitivas e psicológicas, entre outras, são exatamente apontadas como 

consequências de radiações não ionizantes. No entanto, estas também são causadas por diversos 

fatores relacionados ao bem-estar das populações, especialmente em ambientes urbanos, 

ficando difícil diferir quais foram as reais causas destes males. Enquanto isso, tais males 

aparecem cada vez mais cedo e em cada vez maior número de indivíduos. Apesar disso, os 

artigos encontrados para os últimos 5 anos não mencionaram doenças que anteriormente foram 

encontradas como possíveis relacionadas às ondas, em pesquisas realizadas fora deste trabalho, 

como diabetes, doenças cardíacas, esclerose múltipla, mal de Alzheimer, doenças mentais, entre 

outras. 

Os artigos em sua maioria tratavam de ambientes urbanos, porém, além de tratarem 

também de áreas rurais, não especificam em relação à gestão e planejamento destes ambientes, 

de modo que não se sabe informações, restando apenas levantar a hipótese de que uma má 

gestão ambiental, em conjunto com uma superpopulação e um excesso de antenas, poderia gerar 
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um descontrole sob as ondas eletromagnéticas e a disposição de antena, se houver, ao menos, 

monitoramento. Vale colocar que há dificuldade de obter informações sobre tais dados, 

especialmente sobre a exposição de ondas eletromagnéticas para cidades, como, por exemplo, 

em Fortaleza, problemática que se acrescenta à gestão ambiental da cidade. 

 

6.2 A questão social atrelada à temática 

 

Uma população mais consciente quanto aos possíveis efeitos de antenas pode 

melhorar a situação? Martens et al. (2017), por exemplo, acham que sim, enquanto que 

Wiedemann et al. (2013) acham que não. Mas a população não pode ficar sem saber, ainda mais 

tomando-se em conta o princípio da precaução.  

Os vastos estudos de Muniz Sodré (2012) e Zildo Gallo (2007) tratam sobre a 

relação da educação com a tecnologia, e sobre e ética ambiental. É possível extrair algumas 

informações que auxiliam nesta reflexão, por exemplo. Apesar de ambos tratarem de 

indiretamente da temática referente a antenas, o grande número de antenas definitivamente 

ocorre pela grande demanda social das tecnologias de telecomunicação para o ambiente virtual, 

ao mesmo tempo que esta mesma sociedade se apresenta cada vez menos comunicativa no 

ambiente físico/real. 

Fenômenos vêm à mente, em um primeiro momento a dependência da população 

de um dos meios de recepção das ondas eletromagnéticas não ionizantes, o celular e a facilidade 

que adveio com a rede sem fio, também utilizadora das mesmas ondas. Em um segundo 

momento, o fato da aceitação de limites e conceitos sem pensamento crítico a respeito deles. 

Os celulares vêm aumentando em número e em tempo de uso pelos seus usuários. 

Gasta-se mais tempo com o pensamento desligado, quase anestesiado, em frente às telas de 

celulares, do que se preocupando com outras questões da vida urbana. Hoje cada vez mais há a 

facilidade de se conseguir algo, ou a aceitação do que é imposto. Isso, em conjunto com a 

facilidade que se toma ao aceitar tais fenômenos, faz com que, ao menos haja uma percepção 

observando-se a população de Fortaleza, de momentos de irracionalidade predominante, e, 

certas vezes, coletivamente. Claro, não pensar gasta menos energia, mas também é 

imprescindível a preocupação com temáticas que tangem a vida urbana, principalmente as que 

visam uma melhora no bem-estar. No entanto, é importante lembrar que o Estado é feito por 

humanos, e humanos são falhos. Várias vezes a própria World Health Organization (OMS), que 

deixa a entender que as ondas eletromagnéticas não ionizantes ainda não fazem mal aos seres 

vivos, já falhou (falhou-se ao considerar a homofobia como doença, o raio X ilimitado e o 
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tabaco como saudáveis, ao controlar surto do vírus ebola e controlar surto de malária de formas 

indevidas). 

Vale colocar que as legislações também são feitas por humanos. Em relação a 

legislações, cabe uma reflexão, também: estas advêm da lógica dedutiva (a mesma lógica que 

percorre os eletrônicos, baseada em princípios/premissas) o pensamento de que se estivermos 

presos no mesmo conceito de princípios ditos verdadeiros, ao mesmo tempo que se tenta provar 

o contrário destes, corre-se o risco de se viver em um ciclo infinito. Ao se fechar um sistema de 

verdades (axioma), cria-se a possibilidade de um paradoxo, restando observar a problemática 

com outra visão para tentar solucioná-la. No entanto, o mundo real não é baseado em lógica 

dedutiva, é abstrato, baseado em conceitos, visões, racionalidades relacionadas a consciência, 

intuições, extintos, desejos, interesses e medos, próprios de cada indivíduo (influenciados ou 

não por outros fatores, de modo irracional ou racional). Quanto mais tenta-se fugir deste fato, 

mais difícil será de tentar solucionar uma problemática complexa. Os indivíduos ainda não 

foram dominados por máquinas racionais, portanto, ainda há tempo de se tomar atitudes. 

Além disso, cita-se também a evolução de valores, em si. Uma vez fenômenos 

anormais eram considerados bruxaria, anormais. Ainda mais caso estes fossem impercebíveis 

aos olhos humanos. Hoje já é cotidiano aceitar fenômenos (inclusive aqueles percebíveis aos 

olhos humanos) sem justificativas. Vale citar, mais uma vez, a quantidade de dinheiro movido 

pela indústria de telecomunicação, cada vez mais crescente. Silva, Silva e Silva (2012) afirmam 

que corporações de Telefonia Celular pagam cerca de R$ 2 mil mensais para donos de terreno. 

Tendo-se como proposição de que dinheiro é poder, e que, os cidadãos deixam as decisões sobre 

a vida urbana serem tomadas por detentores do poder, não participando delas (é necessário que 

uma autoridade diga que o conceito está errado para este ser tomado como errado, ou que um 

líder ou grande grupo concorde com essa mudança de conceito), ao dar mais conhecimento para 

a população, talvez esta se torne mais participativa das decisões.  

Quantos à relação da temática com cigarros, vale lembrar que estes foram colocados 

em altos patamares quando lançados, com indivíduos consumindo estes em ambientes internos 

e na presença de outros mais vulneráveis, como crianças e gestantes. Os próprios donos da 

indústria do cigarro eram responsáveis pela propaganda que dizia que o cigarro fazia, inclusive, 

bem para a saúde, e para o bem-estar dos indivíduos. Hoje, após alguns anos de consumo, sabe-

se que a realidade é diferente. Com as ondas eletromagnéticas, as consequências somente virão 

depois de alguns anos, e pode-se supor que não serão atribuídos, às referidas ondas, causas, se 

a situação continuar da mesma forma. 
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Pode-se fazer uma relação, também, entre o tema, e, por exemplo, o aquecimento 

global. Ambos os temas complexos e possuidores de controvérsias, e ambos mais impalpáveis 

que usinas nucleares ou barragens d’água, por exemplo, em que o risco maior é um vazamento 

com consequências sabidas e em curto prazo, como os males, por exemplo, dos cigarros, de 

curto prazo, também. As consequências das ondas eletromagnéticas não ionizantes ainda não 

são sabidas, pelo menos para seres humanos, e são de longo prazo, podendo aparecer inclusive 

apenas em outras gerações. No entanto, tendo em vista a grande quantidade de dinheiro 

envolvida, as chances são que tais consequências não virão à tona, e serão consideradas como 

normalidade, tais como se ocorreu no passado.  

 

6.3 Características dos artigos relevantes  

 

Sobre a quantidade de artigos relevantes por ano, por grupo e por país, estas 

apareceram de modo equilibrado nos últimos cinco anos, sem nenhuma característica 

destacando-se de outra. Pode-se colocar que o assunto interessa a diversos cientistas de 

diferentes áreas, sendo explorados multidisciplinarmente. Algumas áreas do conhecimento 

identificadas foram: física, medicina, odontologia, botânica, políticas públicas, biologia, 

direito, biotecnologia, todas estas contribuíram para esta pesquisa.  

Os artigos foram bem escritos e trabalhados, mesmo que possuíssem alguns dados 

faltando – quase todos os artigos não têm todos os dados pesquisados no quadro. Aplicavam 

metodologia adequada e realizável de acordo com a condição de recursos disponibilizados para 

os pesquisadores, que, em quase todas as vezes, foram mais que dois. Todos se baseiam muito 

em literatura e regulamentação, fazendo, inclusive comparações com outros locais do mundo, 

por exemplo. Interessantemente, alguns mesmos autores estavam presentes em outros artigos, 

o que demonstra a dedicação desses para com o assunto.  

Quanto aos artigos que não tratavam especificamente da questão de saúde, mas que 

estavam presentes no grupo A de acordo com a metodologia, foi válido encontrar um artigo 

(SCHMIDT et al., 2017) que trata de técnica para diminuir a quantidade de radiação emitida 

pela antena. Também foi sugerido em outro (AERTS et al., 2013) que uma possível solução é 

o uso de antenas do tipo Femtocell dentro das próprias residências, que geraria um campo 

eletromagnético menor. 

Surpreendentemente, também, a maioria das revistas científicas trouxe o nome 

ambiente nelas, vencendo até o nome med ou saúde, todas em inglês. Vale destacar que quase 

todos os artigos foram publicados em periódicos escritos em língua inglesa, como se pode notar 



 
 

92 

pelo título (original) e revista, no Apêndice A.  Isso pode ser um limitante caso se deseje 

divulgar as informações do estudo internamente em um país cuja língua oficial não é o inglês. 

Mas, nisso, cabe uma reflexão: seria isto um problema dos cientistas, que escrevem seus 

trabalhos nesta língua, ou do país, que não prepara a população para lê-los e se informarem para 

tomarem suas decisões? 

Além desta questão sobre a língua inglesa, destacam-se também outros pontos 

negativos, como o fato de alguns países não aparecerem conforme a expectativa, o fato de como 

estas tratam a legislação e se dizem importantes para estudos epidemiológicos, quanto aos dados 

apresentados pelos artigos, e quanto aos impactos em si.  

Analisando os artigos nota-se a baixa representatividade de artigos advindos de 

famosos países desenvolvidos capitalistas, como os Estados Unidos, Canadá e Japão. Estes 

aparecem como menor representação na quantidade de artigos. Dentre os continentes, a Europa 

é o de maior representação. Quanto ao Brasil, este se apresenta com número de artigos 

relativamente equilibrado e se apresenta em uma adequada colocação em relação ao número de 

artigos por país. 

É peculiar, também, que em todos os países a conformidade com a legislação 

ambiental seja 100%, e todas as cidades estarem com níveis adequados de salubridade 

ambiental em relação ao tema, especialmente considerando a dificuldade de atingi-los quando 

o caso é com outros poluentes ambientais, como efluentes (esgoto), resíduos sólidos, e 

partículas atmosféricas, por exemplo. Quanto a isto, além de poucos se dizem bons para estudos 

epidemiológicos futuros, ou seja, para posteriores estudos relacionados à saúde, é necessário, 

também, analisar se estas regulamentações são, de fato, adequadas.  

De fato, não se sabe os valores ou interesses especiais que movem os escritores ou 

apoiadores dos artigos, da mesma forma que não se sabe sobre os mesmos que podem 

influenciar, por exemplo, estudos de impacto ambiental, de acordo com os grupos sociais 

detentores do poder econômico. Seria interessante analisar os valores investidos e por quais 

instituições tais valores foram investidos. 

Quase todos os artigos não possuem todos os dados pesquisados no quadro. Para os 

artigos que não apresentam dosimetria, apresentam as horas de exposição. Para os que 

apresentam dosimetria, as apresentam de forma inconsistente, com grandezas diferentes umas 

das outras. Observou-se que nenhum artigo utilizou a unidade de campo magnético tesla ou 

gauss. Além disso, nota-se que falta uma unidade entre os termos, inclusive do principal objeto 

da pesquisa, as antenas. Pensou-se que, por estar na legislação, o termo estação rádio base (que, 

entre si já possui diversas alternâncias) iria ser o termo mais usado, mas encontrou-se que, ainda 
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assim, este termo também disputa com outros, como antenas de telecomunicação, antenas de 

radiocomunicação, radiofrequência etc. Nos artigos, em geral, pouco foi falado, apesar de 

ambos os termos estarem presentes na pesquisa, de radiação ionizante, em contraposição da 

não ionizante. Muitos termos achados nas conclusões dos artigos não foram definidos no corpo 

dos mesmos artigos, também. 

 
6.4 Metodologia empregada 

 
Quanto à metodologia proposta, apesar de limitações e pontos para melhora, 

acredita-se que os termos propostos e características levantadas tenham sido de correta escolha 

para o tempo e o universo que se possuía. Foi realizada com atenção e visando a imparcialidade, 

apenas aplicando-se uma visão de cientista ambiental.  

A escolha de termos, mesmo se alterados um pouco, não interferiria o resultado 

final. De início, alguns termos não foram incluídos na pesquisa, sendo alterados conforme a 

pesquisa andou, de modo que, ao final desta, os primeiros sites, em que não foram pesquisados 

os termos novos, tiveram suas pesquisas refeitas. Os resultados destes não foi alterado, assim, 

não prejudicando a pesquisa.  

Para este trabalho, escolheu-se angariar dados referentes à dosimetria (exemplo: 

SAR, ou campos magnéticos ou elétricos), também dados sobre modulação, ambiente onde foi 

tratado o estudo, duração da exposição (no caso de apenas medição de SAR), e frequência 

analisado, no entanto, AKBAR, A. et al. (2016, p. 1299, tradução nossa) colocam que 

"Parâmetros de exposição RFW, tais como frequência, duração, forma de onda, frequência e 

modulação de amplitude, etc., são importantes determinantes de respostas biológicas". 

Conforme colocam FALCIONI et al. (2018, p. 497, tradução nossa) "Embora SAR seja um 

parâmetro chave para efeitos térmicos de frequência de RF, vários outros parâmetros de 

exposição, como duração da exposição, frequência, polarização, modulação e campos 

magnéticos ambientais são importantes para traçar efeitos biológicos de RFR".  

Dentre as limitações do trabalho, atenta-se ao fato de, mesmo que os resultados se 

apresentem equilibrados, as bases não tiveram esses perfis, com algumas com muitos resultados 

e outras com poucos. Dentre as bases procuradas, houve problemas com as bases da 

EMBRAPA. De fato, a Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária: BDPA (também da 

EMBRAPA) não chegou nem a funcionar. A base Scielo, que se esperava ser a melhor, e, de 

fato, foi, somente resultou artigos desta em pesquisas realizadas pela ferramenta de indexação 

Google, e as mesmas pesquisas resultaram zero artigos no próprio portal. Inicialmente, pensou-
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se em acessar a plataforma de acesso da Capes pelo CAFe, no entanto, após diversos repetidos 

erros de conexão, bem como textos que se dizia estarem disponíveis não estarem, decidiu-se 

acessar pelo proxy da UFC, que funciona apenas no navegador Mozilla Firefox, sendo este um 

limitante ao mudar-se de computador e o novo não possuir o navegador necessário. Ainda na 

mesma temática, o fato de a maioria das bases não permitirem um acesso às pesquisas nem o 

download em conjunto de todos os artigos foi um grande limitante, uma vez que era necessário 

sempre realizar a pesquisa, e, em algumas vezes, teve-se a impressão de que os resultados não 

eram os mesmos. Há chances, apesar do extremo cuidado durante as pesquisas, de alguns 

resultados disponíveis nas bases não terem sido incluídos na pesquisa final (n0) por isso. Além 

disso, houve a necessidade de se mudar a pesquisa para cada site, devido a limitações entre eles. 

Pode-se dizer que a demora da pesquisa se deu mais no passo referente à pesquisa em si que a 

leitura e extração de dados dos artigos. 

Pode ser considerado uma limitação o fato de não ter criado hipóteses sobre os 

impactos, sendo isso feito apenas no final da pesquisa, quando se percebeu a falta de outros 

impactos que não os eletromagnéticos. Claro que é possível fazer uma pesquisa destinada 

apenas aos impactos por aqui levantados, mas, e outros impactos não pensados, como identificá-

los? Outra consideração é o fato de a classificação do grupo A ter sido feita manualmente e sem 

se basear em nenhuma outra metodologia, uma vez que os artigos se diferiram muito entre si. 

Pode ser que a leitura aprofundada dos mesmos artigos ou referências neles traga novas 

considerações. Não foi parte da metodologia o uso de ferramentas digitais para facilitar a 

pesquisa, apesar de saber-se da existência dessas. 

Tentou-se, também, obter informações a respeito da abertura de artigos para 

usuários não cadastrados (dado o nome de open access), no entanto, estas informações não 

estavam presentes nos artigos, apenas, em alguns casos, nos bancos de artigos, o que custaria 

mais tempo para a pesquisa e não seria de grande relevância, por isso esta possibilidade foi 

descartada. O fato de ter sido necessária a busca de termos-chave em cada um dos artigos 

também pode ter sido uma limitação da busca.  

Alguns artigos estavam fora da zona de espectro limitada para antenas de telefonia 

celular. No entanto, pela metodologia, por estes tratarem destas antenas, foram incluídos na 

pesquisa. Apesar de não serem incluídos na pesquisa, muitos artigos do grupo B tratavam do 

termo interferência, mas não tratavam de impactos das antenas. Muitos artigos do grupo B 

tratavam apenas de ondas de celular, sem mencionar o termo antena. Muitos artigos, também 

do grupo B apresentavam a palavra base ou estação como base de... ou estação de... ao invés 

de o esperado ao se pesquisar estação base, juntos pelo termo booleano E. Vale colocar que 
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para ondas de celulares/wi-fi, por exemplo, é ainda mais complicado uma vez que não se sabe 

as várias origens delas. Um par de artigos apareceu com formatações diferentes, mas com o 

mesmo conteúdo de publicação, o que causou confusão durante a limpeza dos dados para a 

apresentação do quadro. 

Mais termos também foram encontrados para significar os mesmos objetos no 

estudo pesquisados. Notou-se que, no entanto, caso usado excessivo número de termos 

truncadores, os resultados iam de zero a mil, possibilitando uma pesquisa mais profunda, no 

entanto, bem mais demorada. O mesmo ocorreu utilizando-se o termo booleano OU, mas, para 

a pesquisa não ficar muito generalizada, este deveria ser utilizado com mais cautela. Seria 

interessante verificar os artigos que mencionam pouco a palavra antena, para ver se são 

realmente interessantes para este estudo.  

 
6.5 Os impactos de antenas 

 
Resta-se, então, tomar hipóteses sobre outros possíveis impactos das antenas, de 

modo sistemático. Apesar da falta de literatura para suporte quanto a esses, há o impacto à 

paisagem (poluição visual), à percepção e psicologia da população que vive nos arredores, que 

antes observava uma paisagem que, após a construção de uma antena, mudou completamente. 

Pergunta-se: há mais impacto psicológico destas grandes construções, além de a percepção 

negativa? Medo ou ansiedade, por exemplo? Como isso muda de uma cultura para outra? 

Pensa-se no impacto da estrutura/material da antena em si, e o material de 

construção e manutenção, que impactam, mesmo que indiretamente, o meio ambiente; o 

impacto aos animais voadores que lá formam ninho; o impacto ao se desmatar a área para 

construção das torres, quando não são construídas em cima de outras construções, quebrando a 

harmonia visual; o impacto, também, da energia pelas antenas necessitada; o impacto sonoro 

dos ares-condicionados que precisam resfria-las; o impacto em caso de desastres/acidentes; o 

impacto na hora de desmontar uma torre (afinal, torres possuem validade?); o impacto dos fios 

que se conectam a estas antenas; e os impactos em cânions de cidades (ou seja, espaços entre 

construções em que se acaba criando uma estufa de componentes ambientais – poeira, por 

exemplo). Pergunta-se, ainda, há deterioração ambiental em volta da antena durante um longo 

período de tempo? Teria como reduzir os custos ambientais da manutenção destas antenas? 

Quanto aos impactos positivos, pergunta-se: existem impactos positivos das 

antenas, que não seja a disponibilidade de rede para telecomunicação entre pessoas?  
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7 CONCLUSÃO 

 
 

De 722 artigos resultados para a pesquisa, 103 (14% de n0) apresentam-se 

relevantes, ou seja, apresentam os termos-chave pesquisados. Nenhum artigo apresenta 

proposta explícita para resposta do objetivo desta pesquisa, sendo, portanto, necessária a leitura 

manual dos artigos. A partir da leitura, quase nada é obtido a respeito de impactos que não 

possuem relação com ondas eletromagnéticas não ionizantes.  A maioria dos artigos, se não 

todos, apresentam a própria radiação exposta ao meio ambiente e aos seres vivos como impacto 

das antenas. Além disso, os espaços urbanos aparecem em segundo plano, com estudos também 

realizados nos rurais, mas não focados na gestão de nenhum destes, nem os diferenciando. 

A partir da realidade em que as definições de qualidade ambiental e bem-estar ficam 

a critério dos pesquisadores, quanto aos impactos, o conceito de qualidade ambiental se resume 

ao relacionado à saúde dos seres vivos, especificamente: animais de pequeno porte, plantas e 

seres humanos. No último, maior número de artigos é encontrado, apresentando impactos 

incertos. Nos dois primeiros, um menor número relativo de artigos é encontrado, com severos 

impactos negativos à saúde, animais e plantas, sendo estes, portanto, os mais impactados pelas 

ondas eletromagnéticas não ionizantes. Ao mesmo tempo, os artigos apresentam o conceito de 

qualidade como sendo a conformidade com legislação, apenas. 

Para esta metodologia melhoras podem ser implementadas, como, por exemplo, 

mudanças na classificação; comparar dados da dosimetria conforme um padrão único, 

convertendo-os; pode-se tentar aumentar ou diminuir o período de tempo pesquisado; pesquisar 

por palavras-chave que não indiquem artigos relacionados apenas à saúde, que são inconclusos 

quanto a seres humanos, mas que apresentam grande poder negativo de ondas das antenas 

celulares para seres vivos de menor porte (animais e plantas); levantamentos das agências 

responsáveis, ou do grau de instrução dos pesquisadores; ampliação da pesquisa para mais 

bancos de periódicos, inclusive de outras áreas de conhecimento, como, caso se decida focar 

apenas em saúde, o PubMed, especialista em saúde; comparação da pesquisa com uma pesquisa 

realizada apenas com anais, em principais simpósios nacionais e internacionais, ou com 

dissertações e teses. Pode ser uma melhoria para a pesquisa a inclusão de fatores de correlação 

estatísticos entre as informações concluídas, apresentados por muitos trabalhos, ou outras 

análises estatísticas (metanálise) a respeito dos resultados encontrados, caso possível. 

Considera-se também encontrar similaridades e diferenças entre os grupos de artigos 

encontrados e o quadro resultado da pesquisa. 
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Futuras pesquisas podem ser realizadas sobre os investimentos/patrocínios/ 

financiamento de cada pesquisa conclusiva ou inconclusiva; pesquisas que envolvam apenas 

estudos genuinamente brasileiros, apenas estudos técnicos (como de análises ambientais), 

apenas estudos de levantamento bibliográfico sobre antenas, ou apenas lendo resumos ou 

títulos, uma vez que estes já trazem informações bem relevantes, e são 100% acessíveis 

virtualmente; podendo ser, inclusive, tema de um trabalho acadêmico de iniciação científica, 

por exemplo; pesquisas sobre incerteza e outros componentes ambientais; e pesquisas sobre o 

impacto do meio ambiente em antenas. Indaga-se o que a falta de artigos ou divulgação sobre 

essas temáticas produz na sociedade, também. Pode ser o caso de fazer um estudo de caso 

aprofundado a partir das experiências de analistas ambientais ou de impactos retirados de outros 

casos semelhantes, como as turbinas de usinas eólicas, ou de estudos de impacto ambiental. 

Seria interessante, também, achar o local com maior incidência de raios, o que também foi 

encontrado em alguns artigos como possibilidade de trabalho. 

Finalmente, concluiu-se que, apesar das temáticas serem atuais, globais e constantes 

em espaços urbanos, de haver muitos resultados retornados para a pesquisa realizada, que 

utilizou termos consideravelmente relevantes, mesmo com limitações e pontos para melhorias 

terem sido notados no trabalho, os artigos tratam apenas da temática envolvendo ondas 

eletromagnéticas relacionadas especificamente à saúde, sendo necessário abordar outras 

interpretações relacionadas a impactos das antenas de telefonia celular para a qualidade 

ambiental e bem-estar.  

Recomenda-se, como em vários outros estudos, postura de cautela pela gestão e 

ordenamento urbano em relação a estes dispositivos. Lembrar da existência do princípio de 

precaução e não tomar ações desenfreadas, e sim respeitosas, da mesma forma que se deve agir 

com os semelhantes humanos - participantes, e não comandantes, do meio ambiente.  
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continua) 

Grupo: Levantamento Literário sobre Consequências – Artigo 1 a 5 - Parte 1/2  
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Autor(es) Martin L. Pall 
Eghlidospour M., Mortazavi S. 
M. J., Yousefi F., Mortazavi S. 

A. R. 

Abolfazl Akbar, 
Gholamali Jelodar, 

Saeed Nazifi 

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst 
Eger, Gerhard Hubmann, 

Reinhold Jandrisovits, Markus 
Kern, Michael Kundi, Hanns 

Moshammer, Piero Lercher, Kurt 
Müller, Gerd Oberfeld, Peter 
Ohnsorge, Peter Pelzmann, 

Claus Scheingraber and Roby 
Thill 

Neslihan Gurbuz, 
Bahriye Sirav, Nesrin 

Seyhan 

Revista Journal of Chemical 
Neuroanatomy 75 Biomed Phys Eng 5(3) Comp Clin Pathol 25 Rev Environ Health, 31(3): GMJ 29 

Ano 2016 2015 2016 2016 2018 

Título (Original) 

Microwave frequency 
electromagnetic fields 

(EMFs) produce 
widespread 

neuropsychiatric effects 
including depression 

New Horizons in Enhancing the 
Proliferation and Differentiation 

of Neural Stem Cells Using 
Stimulatory Effects of the Short 

Time Exposure to 
Radiofrequency Radiation 

The proposed 
mechanisms of radio 

frequency waves 
(RFWs) on nervous 

system functions 
impairment 

EUROPAEM EMF Guideline 
2016 for the prevention, 

diagnosis and treatment of EMF-
related health problems and 

illnesses 

Genotoxic Studies 
Performed After 
Radiofrequency 

Radiation Exposure 

Tema Do Estudo 
Ativação do canal de 
cálcio controlado por 

voltagem em seres vivos 
Efeitos em células-tronco Efeitos no sistema 

nervoso 

Certos tipos de câncer, doença de 
Alzheimer e infertilidade 

masculina 
Genotoxidade de RFR 

Impactos Possível risco Possível risco Possível risco Possível risco Possível risco 
País Do Estudo Estados Unidos Irã Irã Europa, vários Turquia 

Informações 
Sobre o Local 
De Estudo? 

- - - - - 
- 

Frequências - - - - - 
Dosimetrias - - (SAR) <2 W/kg) - - 
Modulações - - - - - 

Notas - - - - - 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Levantamento Literário sobre Consequências – Artigo 1 a 5 - Parte 2/2 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 

Os EMFs de micro-ondas de baixa intensidade foram ditos a produzir 
efeitos neuropsiquiátricos, às vezes chamados de síndrome de 
microondas, e o foco desta revisão é se estes estão de fato bem 
documentados e consistentes com o(s) mecanismo(s) de ação 
conhecido desses EMFs. 

Os campos eletromagnéticos de micro-ondas não térmicos / frequência mais baixa 
(EMFs) atuam através da ativação do canal de cálcio controlado por voltagem (VGCC). 

Os bloqueadores dos canais de cálcio bloqueiam os efeitos do EMF e vários tipos de 
evidências adicionais confirmam este mecanismo. 

 
O mecanismo de ação dos EMFs de micro-ondas, o papel de VGCCs no cérebro, o 

impacto não-térmicos de EMF no cérebro, extensos estudos epidemiológicos realizados 
nos últimos 50 anos e cinco testes de critérios para causalidade, todos mostram 

coletivamente que várias exposições não térmicas EMF de micro-ondas produzem 
diversos efeitos neuropsiquiátricos. 

(2) 
Neste artigo, estudos recentes sobre os efeitos biológicos da radiação 
eletromagnética não ionizante na faixa de radiofrequência (RF) sobre 

algumas características importantes das células-tronco, como sua 
proliferação e diferenciação, são revisados. 

Estudos revisados neste artigo indicam que os efeitos estimulatórios ou inibitórios da 
radiação de RF na proliferação e diferenciação de células-tronco dependem de vários 

fatores, como os sistemas biológicos, condições experimentais, a freqüência e 
intensidade da FR e a duração da exposição. 

(3) Efeitos das ondas de radiofreqüência no comprometimento das 
funções do sistema nervoso 

Alterações na eletrofisiologia, barreiras hematoencefálica, morfologia, funções de 
neurotransmissores, alterações estruturais e funcionais na membrana celular (isto é, 
NADH oxidase, fosfatidilserina e canais de cálcio dependentes de voltagem), efeitos 

genéticos e estresse oxidativo como fator importante foram recentemente relatados no 
cérebro de animais e humanos após a exposição a RFW (ondas de radiofrequencia). 

 
O efeito é observado apenas em uma determinada faixa de freqüência e intensidade e 
não em faixas mais altas ou mais baixas e dependência da duração dos episódios de 

exposição individual 

(4) 

Fornece uma visão geral do conhecimento atual sobre os riscos de 
saúde relacionados a EMF e fornece recomendações para o 

diagnóstico, tratamento e medidas de acessibilidade de EHS para 
melhorar e restaurar os resultados individuais de saúde, bem como 

para o desenvolvimento de estratégias de prevenção. 

Revisão de certos tipos de câncer, doença de Alzheimer e infertilidade masculina; 
Sensibilidade 

(5) Avaliar os estudos de genotoxicidade sobre a exposição RFR relatada 
de 1989 a 2016 

Houve 53 efeitos genotóxicos de estudos RFR totalmente e 19 deles indicaram efeitos 
genotóxicos (35,8%) e 34 do total de estudos relataram nenhum efeito significativo 

(64,2%). 
 

Pode-se concluir que, sob certas condições de exposição, a RFR pode ser genotóxica. 
Fonte: elaborado pelo autor 



 
 

111 

Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Sensibilidade Eletromagnética – Artigo 1 a 4 - Parte 1/4 
      (1) (2) (3) (4) 

Autor(es) F. Malek, K. A. Rani1, H. A. 
Rahim, M. H. Omar 

Po-Chang Huang, Kun-Hua Li, 
How-Ran Guo 

M. Hagström, J. Auranen, R. 
Ekman 

Pauline Slottje, Imke van 
Moorselaar, Rob van Strien, 

Roel Vermeulen, Hans 
Kromhout, Anke Huss 

Revista Scientific Reports | 5:13206 Environmental Research 161 Pathophysiology 20 
International Journal of 

Hygiene and Environmental 
Health 220 

Ano 2015 2018 2013 2017 

Título (Original) 

Effect of Short-Term Mobile 
Phone Base Station Exposure 

on Cognitive Performance, 
Body Temperature, Heart Rate 

and Blood Pressure of 
Malaysians 

Association between media 
coverage and prevalence of 
idiopathic environmental 
intolerance attributed to 

electromagnetic field in Taiwan 

Electromagnetic hypersensitive 
Finns: Symptoms, perceived 

sources and treatments, a 
questionnaire study 

Electromagnetic 
hypersensitivity (EHS) in 

occupational and primary health 
care: A nation-wide survey 

among general practitioners, 
occupational physicians and 
hygienists in the Netherlands 

Tema Do Estudo - - - - 
Impactos Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum 

País Do Estudo Malásia Taiwan Finlandia Holanda 
Informações Sobre o Local 

De Estudo? / 
 

Notas (epidemiologia ou 
regulações mencionadas?) 

Não pesquisado Não pesquisado Não pesquisado Não pesquisado 

Frequência / Dosimetria / 
Modulação Irrelevante Irrelevante Irrelevante Irrelevante 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Sensibilidade Eletromagnética – Artigo 1 a 4 - Parte 2/4 
      Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 

Esclarecer se a exposição de curto prazo a 1V / m 
ao típico Sistema Global de Comunicação Móvel e 
Sistema Universal de Telecomunicações Móveis 

(UMTS) afeta o desempenho cognitivo e os 
parâmetros fisiológicos (temperatura corporal, 

pressão arterial e frequência cardíaca) 

Não há diferença estatisticamente significativa entre a exposição e a exposição simulada ao desempenho 
cognitivo e efeitos fisiológicos (P> 0,05). 

 

(2) Verificar associação entre a cobertura da mídia e a 
prevalência do IEI-EMF 

· Indicou uma associação positiva entre a cobertura da mídia e a prevalência de IEI-EMF (Sensibilidade) 
em Taiwan, o que também pode ser verdade em outros países 

(3) 

Analisar as experiências subjetivas de finlandeses 
que se descrevem como portadores de 

hipersensibilidade eletromagnética (EHS), seus 
sintomas, autopercepção das fontes de queixas de 

saúde e a efetividade de alternativas médicas e 
terapias complementares. 

· "Durante a fase aguda da EHS, os sintomas mais comuns foram relacionados ao sistema nervoso: 
“estresse” (60,3%, 117), “distúrbios do sono” (59,3%, 115) e “fadiga” (57,2%, 111). 

 · As fontes que mais frequentemente relataram ter desencadeado EHS foram: “computadores pessoais” 
(50,8%, 94) e “telefones celulares” (47,0%, 87). Os mesmos dispositivos também foram alegados para 

causar a maioria dos sintomas durante a fase aguda. 
 · Após a fase aguda de EHS ter passado, os respondents ainda alegaram reagir a esses mesmos 

dispositivos digitais e sem fio enquanto suas reações aos aparelhos elétricos básicos foram reduzidas. De 
acordo com 76% dos 157 entrevistados a redução ou evitação de campos eletromagnéticos (EMF) ajudou 
na sua recuperação total ou parcial. Os melhores tratamentos para EHS foram dados como: “mudança de 

dieta” (69,4%), “suplementos nutricionais” (67,8%) e “aumento do exercício físico” (61,6%). 
 · Recomendações de tratamento oficial de psicoterapia (2,6%) e medicação (-4,2%) não foram 

significativamente úteis 

(4) 
Realizamos uma pesquisa nacional entre três grupos 
profissionais que provavelmente estão na primeira 

linha de consulta de indivíduos com SSMA 
(sensibilidade) 

· Muitos desses profissionais consideraram plausível um relacionamento causal entre sensibilidade e 
queixas de saúde, e suas abordagens incluiam muitas vezes a recomendação de redução da exposição. 

Dada a falta de evidência científica para EHS e como o baixo nível de exposição a EMF poderia causar 
queixas de saúde relatadas e dado o achado de que a maioria desses profissionais se sentiu 

insuficientemente informada sobre EMF e saúde, campanhas de informação direcionadas podem ajudá-
las a lidar com indivíduos que atribuem sintomas para EMF 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Sensibilidade Eletromagnética – Artigo 5 a 7 - Parte 3/4 
 (5) (6) (7) 

Autor(es) Anna Kjellqvist, Eva Palmquist, Steven 
Nordin. 

Kirsi Karvala, Markku Sainio, Eva 
Palmquist, Maj-Helen Nyback, Steven 

Nordin 

Stacy Eltiti, DeniseWallace, Riccardo 
Russo, Elaine Fox 

Revista Journal of Psychosomatic Research 84 Environmental Research 161 Bioelectromagnetics 36 
Ano 2016 2018 2015 

Título (Original) 
Psychological symptoms and health-

related quality of life in idiopathic 
environmental intolerance attributed to 

electromagnetic fields 

Prevalence of various environmental 
intolerances in a Swedish and Finnish 

general population 

Aggregated Data From Two Double-
Blind Base Station Provocation Studies 
Comparing Individuals With Idiopathic 

Environmental Intolerance With 
Attribution to Electromagnetic Fields 

and Controls 
Tema Do Estudo - - Teste real e simulado 

Impactos Nenhum Nenhum Nenhum 
País Do Estudo Suécia Finlandia e Suécia Inglaterra 

Informações Sobre o Local De 
Estudo? / 

 
Notas (epidemiologia ou regulações 

mencionadas?) 

Não pesquisado Não pesquisado Não pesquisado 

Frequência Irrelevante Irrelevante 

As bandas de frequência correspondentes 
às diferentes condições de exposição 
foram as seguintes: 420 MHz para 

TETRA, 900 e 1800 MHz para GSM e 
2020 MHz para UMTS. 

Dosimetria Irrelevante Irrelevante Irrelevante 

Modulação Irrelevante Irrelevante 

Para todas as condições de exposição, a 
densidade de fluxo de energia foi de 

10mW / m2 na área onde o participante 
estava sentado 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Sensibilidade Eletromagnética – Artigo 5 a 7 - Parte 4/4 
      Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(5) 
Estudo de sintomas psicológicos e de qualidade de 
vida relacionada à saúde (HRQoL) em pessoa que 

atribuem problemas de saúde a campos 
eletromagnéticos 

· IEI-EMF foi associado com vários tipos de sintomas psicológicos e com pobre HRQoL. 
 · Nessas pessoas, atenção deve ser direcionada para sentimentos de inferioridade e desconforto nos 
relacionamentos, bem como raiva, hostilidade e ressentimento em relação a outras pessoa 

(6) 

Determinar a prevalência de várias intolerâncias 
ambientais (IEs), usando vários critérios em uma 

uma população geral finlandesa e suéca para 
produtos químicos, certos edifícios, ou campos 
eletromagnéticos (EMFs), e dificuldades para 

tolerar sons 

Sensibilidade para EMFs e sons [é mais prevalente na Suécia.  
 

As mulheres relataram EI com mais freqüência do que os homens e os jovens (18-39 anos) em um grau 
menor do que os de meia idade e idosos. 

 
Descobrimos que a prevalência de vários tipos de EI não só se desvia dependendo da definição usada, 

mas também depende do país, o que implica que os fatores sociais contribuem para a EI 

(7) 

Dados de dois estudos anteriores foram agregados 
para fornecer um teste estatisticamente poderoso de 

se a exposição a campos eletromagnéticos 
produzidos pelas estações de base de 

telecomunicações afeta negativamente o bem-estar 
em indivíduos que relatam doenças ambientais 

idiopáticas com atribuição a campos 
eletromagnéticos (IEI-EMF) e participantes de 

controle. 

Os resultados mostraram que os participantes com IEI-EMF relataram níveis mais baixos de bem-estar 
durante os períodos de exposição real em comparação com a exposição simulada durante "provocação 

aberta", mas não durante os estudos "duplo-cegos".  
 

Além disso, os participantes relataram níveis mais baixos de bem-estar durante os testes de mais altas, 
comparados aos de mais baixa carga, e isso não interagiu com a exposição a radiofreqüência-EMF. 

 
Não há relação causal entre exposição a curto prazo aos CEM e bem-estar subjetivo em membros do 

público, independentemente de relatarem sensibilidade percebida aos CEMs. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 

(continuação) 
Grupo: Questionários  – Artigo 1 a 4 - Parte 1/4 

      (1) (2) (3) (4) 

Autor(es) 

Frederik Freudenstein, Luis M. 
Correia, Carla Oliveira, Daniel 

Sebastião, Peter M. 
Wiedemann 

Frederik Freudenstein, Peter M. 
Wiedemann, Tim W. C. Brown 

Peter M. Wiedemann, 
Frederik Freudenstein, 

Christoph Böhmert, Joe Wiart, 
Rodney J. Croft 

Denize Francisca da SilvaM, Warley 
Rocha Barros, Maria da Conceição 
Chagas de Almeida, Marco Antônio 

Vasconcelos Rêgo 

Revista Int. J. Environ. Res. Public 
Health 12 

Hindawi Publishing Corporation 
Journal of Environmental and 
Public Health, Volume 2015 

Int. J. Environ. Res. Public 
Health 14, 620 

Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, 31(10): 

Ano 2015 2015 2017 2015 

Título (Original) 
Exposure Knowledge and 

Perception of Wireless 
Communication Technologies 

Exposure Perception as a Key 
Indicator of Risk Perception and 
Acceptance of Sources of Radio 

Frequency Electromagnetic Fields 

RF EMF Risk Perception 
Revisited: Is the Focus on 

Concern Sufficient for Risk 
Perception Studies? 

Exposição a radiações 
eletromagnéticas não ionizantes da 

telefonia celular e sintomas 
psiquiátricos 

Tema Do Estudo Percepção de risco Percepção / Relação antenas e 
celulares Percepção Existencia de problemas de saúde 

bucal 

Impactos Percepção negativa Percepção negativa Percepção negativa Associação com sintomas 
psiquiátricos 

País Do Estudo Portugal Europa, vários Austrália, Alemanha, França Brasil 

Informações Sobre o Local 
De Estudo? 

57% vivem em grandes 
cidades ou subúrbios, 31% em 

uma cidade ou uma cidade 
pequena e cerca de 12% em 

áreas rurais. 

Em relação à área em que vivem, 
mais de 35% afirmaram residir em 

uma cidade grande e 15,1% nos 
subúrbios das grandes cidades. 34,7% 
disseram que vivem em uma cidade 
ou uma cidade pequena, 13,4% em 

uma vila rural e 1,7% em uma 
fazenda ou casa no campo. 

6 países europeus 

Foi definida a área de estudo 
baseando-se na existência de pelo 
menos uma estação radiobase de 

telefonia celular com ocupação urbana 
no seu entorno e além do limite de raio 
de 300m como proposto por Santini et 

al. 7. Por atender aos critérios 
estabelecidos, dois bairros contíguos 

pertencentes a Salvador 

Frequências Pegou de outro estudo como 
exemplo - - - 

Dosimetrias - - - - 
Modulações - - - - 

Notas Compara dosimetria com 
legislação e diz ser menor - Menciona legislação - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Questionários  – Artigo 1 a 4 - Parte 2/4 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 

Investiga as percepções de risco e exposição 
de campos eletromagnéticos de 

radiofreqüência (RF EMF) associados a 
estações rádio base, telefones celulares e 

outras fontes, sendo a questão chave a 
interação entre os dois conjuntos de 

percepções 

● A percepção intuitiva da exposição dos entrevistados difere dos níveis reais de exposição. Além disso, 
as percepções de exposição e risco são altamente correlacionadas. As crenças dos entrevistados sobre 
fatores de exposição, que podem influenciar possíveis riscos à saúde, são apropriadas 

● As pessoas parecem usar heurísticas simples para formar suas percepções. O que é maior, mais 
frequente e mais duradouro é visto como mais arriscado. 

● A qualidade do conhecimento sobre a exposição não é um indicador para a percepção ampliada de risco 
EMF. 

(2) 

Como o enquadramento cognitivo, moral e 
afetivo da percepção de exposição do campo 

eletromagnético de radiofreqüência (RF 
EMF) influencia a percepção de risco de 

EMF RF?�
�

Em segundo lugar, a implantação de estações 
de base de telefonia móvel pode ter uma 

maior aceitação com a redução da exposição 
a RF de EMF? 

● A percepção de exposição cognitiva é o principal determinante da percepção de risco de RF EMF. 
● A maior exposição é atribuída às estações base e a menor à exposição causada pelo uso de telefones 

celulares de outras pessoas. Nossos dados mostram também que as estações base tendem a estar 
associadas a sentimentos negativos. Todas as outras situações de exposição não provocam sentimentos 
negativos. 

● Em uma situação de teste fictícia, a redução da exposição melhorou a aceitação de estações base, 
operacionalizada conforme a distância solicitada da estação base de sua própria casa. Isso sugere que, à 
princípio, as pessoas devem ser sensíveis às reduções de exposição, simplesmente porque o nível de 
exposição é um fator importante quando avaliam os riscos de EMF. 

● A disseminação do conhecimento que explica que a avaliação do impacto da exposição de uma estação 
base requer compensações é especialmente importante, por exemplo, entre a força de exposição da 
estação base e a distância da estação base às pessoas expostas. 

(3) 
Uso de abordagem multidimensional para 

medir a percepção de risco 
 

● Compreensão mais diferenciada da percepção de risco de EMF RF. 
● Preocupações expressas em questionários refletem preocupações na vida cotidiana 
● Nas áreas urbanas a arquitetura das redes de comunicação sem fio enfrentaria desafios potencialmente 

impraticáveis pelas pessoas não quererem antenas perto de casa 
● Altos níveis de preocupação expressos em questionários não implicam automaticamente que essas 

preocupações sejam tematicamente relevantes na vida cotidiana 
● Sujeitos com altos níveis de relevância temática, no entanto, são sensíveis à redução da exposição como 

um meio de melhorar a aceitação de estações de base em sua vizinhança. 

(4) 

Investigar a associação entre exposição a 
radiações eletromagnéticas não ionizantes da 

estação radiobase de telefonia celular e 
sintomas à saúde. 

● Observou-se associação entre sintomas psiquiátricos e residir próximo à estação radiobase e formas de 
uso do telefone celular (sinal de cobertura fraco, perto do corpo, dois ou mais chips e nunca desligar o 
celular quando dorme) e com uso de outros eletroeletrônicos. 

● Independente do sexo, escolaridade e tabagismo. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Questionários  – Artigo 5 a 8 - Parte 3/4 
 (5) (6) (7) (8) 

Autor(es) 

Peter M. Wiedemann, Holger Schuetz, 
Franziska Boerner, Martin Clauberg, 

Rodney Croft, Rajesh Shukla, Toshiko 
Kikkawa, Ray Kemp, Jan M. 

Gutteling, Barney de Villiers, Flavia N. 
da Silva Medeiros, Julie Barnett 

Astrid L. Martens, Pauline 
Slottje, Tjabe Smid, Hans 

Kromhouta, Roel C.H. 
Vermeulena, Danielle R.M. 

Timmermans 

Anna Schoeni, Katharina 
Rosera, Martin Rööslia 

Kushpal Singh, Anup NagaraJ, 
Asif Yousuf, Shravani Ganta, 
Sonia Pareek, Preeti Vishnani 

Revista Risk Analysis, Vol. 33, No. 10 Journal of Psychosomatic 
Research 112 Environmental Research 154 

Journal of International Society 
of Preventive and Community 

Dentistry Vol. 6, No. 1 
Ano 2013 2018 2017 2016 

Título (Original) 

When Precaution Creates 
Misunderstandings: The 
Unintended Effects of 

Precautionary Information on 
Perceived Risks, the EMF Case 

Longitudinal associations 
between risk appraisal of base 

stations for mobile phones, 
radio or television and non-

specific symptoms 

Symptoms and the use of 
wireless communication 

devices: A prospective cohort 
study in Swiss adolescents 

Effect of electromagnetic 
radiations from mobile phone 
base stations on general health 

and salivary function 

Tema Do Estudo Informação sobre o problema 
para a população Percepção de risco Existencia de problemas de 

saúde 
Existencia de problemas de 

saúde bucal 
Impactos Nenhum (apenas levantamento) - - Queixas de efeitos na saúde 

País Do Estudo Nove países, incluíndo o Brasil Não deixa claro Suíça India 
Informações Sobre o Local De 

Estudo? 
De acordo com os 

patrocinadores do traabalho - áreas rurais e urbanas na Suíça 
Central - 

Frequências - - - 1.800MHz 
Dosimetrias - - - - 

Modulações - - 

A faixa de radiação das torres 
selecionadas foi de 0,55 a 0,61 W 
radiação / m 2 que excedeu a faixa 
normal de 0,45 W radiação / m 2 e 
o nível médio de radiação das áreas 
a pelo menos 1 km de distância das 
torres selecionadas foi encontrado 
ser comparativamente menor (0,34 

W radiação / m 2). 

- 

Notas - Diz ser bom para estudos 
epidemiológicos futuros Menciona legislação - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Questionários  – Artigo 5 a 8 - Parte 4/4 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(5) 
Hipótese de que informar sobre 

medidas de precaução resulta em 
percepções de risco aumentadas 

● Nossas descobertas não apoiam a suposição de que informar as pessoas sobre medidas de precaução 
implementadas diminuirá as preocupações do público 

● A percepção de risco pode diminuir se os usuários de telefones celulares adotarem diretamente medidas de 
precaução. No entanto, este efeito pode não acontecer no caso de ações governamentais de precaução relativas 
a estações base que só podem ser observadas, mas não implementadas pessoalmente por indivíduos. 

● As autoridades de saúde pública não devem esperar que a implementação de medidas de precaução, por si só, 
fortaleça a confiança na gestão de risco e, assim, reduza a percepção de risco. Se a intenção é tranquilizar o 
público em geral, é provável que a simples dependência de fornecer informações sobre políticas de precaução 
falhe. Continua sendo um desafio não prejudicar a confiança nos esforços de gerenciamento de risco 
estabelecidos - isto é, a exposição limites - induzindo medidas preventivas adicionais. 

(6) 

Examinar associações transversais e longitudinais 
entre percepção de avaliação de risco e sintomas não 
específicos, e avaliar o papel das características de 
sujeito (sexo, idade, escolaridade, traços negativos 
(pessimismo)) em uma coorte geral da população. 

● A exposição percebida, o risco percebido e as preocupações com a saúde, respectivamente, 
foram associados a escores mais altos de sintomas em análises transversais e longitudinais.  

● Apenas preocupações com a saúde (não percepção da exposição e risco percebido) 
precederam temporariamente os altos escores de sintomas e vice-versa.  

● O sexo feminino, a idade mais jovem, o ensino superior e o traços negativos mais altos foram 
associados à avaliação de risco mais alta das estações de base de telefonia móvel. 

(7) 

Analisar se os campos eletromagnéticos de 
radiofreqüência (RF-EMF) de telefones celulares e 

outros dispositivos sem fio ou pelo próprio dispositivo 
sem fio devido a fatores não relacionados à radiação 
nesse contexto estão associados a um aumento nos 

relatos de sintomas de saúde de adolescentes na Suíça 
Central. 

● Foram observadas associações mais fortes entre os sintomas de problemas de saúde e uso de 
dispositivos de comunicação sem fio do que para medidas de dose de RF-EMF.  

● Tal padrão de resultado não sustenta uma associação causal entre a exposição a RF-EMF e 
sintomas de saúde de adolescentes, mas sugere que outros aspectos do uso extensivo deste tipo 
de mídia estão relacionados aos sintomas. 

(8) 

Determinar o efeito das radiações eletromagnéticas 
(EMRs) na taxa de fluxo salivar não estimulado / 

estimulado e outros problemas relacionados à saúde 
entre as populações gerais que residem nas 

proximidades e longe das estações de base de telefonia 
móvel. 

● A maioria dos sujeitos que residia perto da estação base móvel queixou-se de distúrbios do 
sono, dor de cabeça, tontura, irritabilidade, dificuldades de concentração e hipertensão. A 
maioria dos sujeitos do estudo teve significativamente menor secreção salivar estimulada (P 
<0,01), em comparação com os controles. 

● Também pode ser atribuído à exposição devido a outras fontes de radiação eletromagnética de 
radiofrequência na vida diária, como telefones celulares, telefones sem fio e redes locais sem 
fio. 

● Os efeitos da exposição prolongada a EMRs de estações base de telefones celulares sobre a 
saúde e o bem-estar da população em geral não podem ser descartados. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Exposição e Efeitos  – Artigo 1 a 5 - Parte 1/5 
      (1) (2) (3) (4) (5) 

Autor(es) Nahla Al-Bayyari 
Anna Schoeni, Katharina 

Roser, Alfred Bürgi, 
Martin Röösli 

Astrid L. Martens, Pauline 
Slottje, Danielle R. M. 

Timmermans, Hans 
Kromhout, Marije 

Reedijk, Roel C. H. 
Vermeulen, Tjabe Smid 

G. Satt, N. Masci, T. 
Serra, A. Salis, L. Saba, S. 

Sanna, M. G. Zucca, E. 
Angelucci, A. Gabbas, F. 

Culurgioni, P. Pili, E. 
Mura, M. Cappa, M. G. 

Ennas, P. Cocco 

Mònica Guxens, Roel 
Vermeulen, Manon van 

Eijsden, Johan 
Beekhuizen, Tanja G.M. 

Vrijkotte, Rob T. van 
Strien, Hans Kromhout, 

Anke Huss 

Revista Middle East Fertility 
Society Journal 22 

Environmental Health 
15:77 

American Journal of 
Epidemiology 186 

Radiation Research, 
189(5) 

Environmenta Research 
150 

Ano 2017 2016 2017 2018 2016 

Título (Original) 

The effect of cell phone 
usage on semen quality 

and fertility among 
Jordanian males 

Symptoms in Swiss 
adolescents in relation to 
exposure from fixed site 

transmitters: a prospective 
cohort study 

Modeled and Perceived 
Exposure to 

Radiofrequency 
Electromagnetic Fields 

From Mobile-Phone Base 
Stations and the 
Development of 

Symptoms Over Time in a 
General Population 

Cohort 

Estimates of 
Environmental Exposure 

to Radiofrequency 
Electromagnetic Fields 
and Risk of Lymphoma 

Subtypes 

Outdoor and indoor 
sources of residential 

radiofrequency 
electromagnetic fields, 
personal cell phone and 
cordless phone use, and 

cognitive function in 5–6 
years old children 

Tema Do Estudo No semen De adolescentes - - De crianças 

Impactos 
Associação com 

diminuição de volume de 
espermatozoides 

Nenhum Nenhum Nenhum Coordenação viso-motora 
reduzida 

País Do Estudo Jordânia Suiça Holanda Itália Holanda 
Informações Sobre o 

Local De Estudo? - Escolas de áreas rurais e 
urbanas na Suíça Central - Região Itáliana da 

Sardenha. - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Exposição e Efeitos  – Artigo 1 a 5 - Parte 2/5 
      (1) (2) (3 (4) (5) 

Frequências - - - - - (nem distancia) 

Dosimetrias - 

A exposição média (mediana; 75ª) para 
transmissores de radiodifusão, downlink e 

exposição total no início foram 1,9 µW / m2 (1,0 
µW / m2; 2,8 µW / m2), 14,4 µW / m2 (3,8 µW / 
m2; 11,0 µW / m2) e 16,3 W / m2 (5,8 µW / m2; 

13,4 µW / m2), respectivamente; A maior 
exposição média total calculada para transmissores 
fixos foi de 375,6 µW / m2 (= 0,38 V / m), o que é 

consideravelmente abaixo da atual ICNIRP 
(Comissão Internacional de Proteção contra 

Radiação Não-Ionizante 

- - - 

Modulações - - - 

O valor mais alto foi de 
0,73 V / m, 

correspondendo a 1,31 
mW / m2, muito abaixo 

do nível de atividade 
atual Itáliano de 6 V / m 

para exposições 
residenciais, e o nível de 

referência de 5 V / m 
proposto em 2010 pela 
International Comissão 

de Proteção contra 
Radiação Não Ionizante 

(ICNIRP) 

- 

Notas - Compara dosimetria com legislação e diz ser menor - 
Compara dosimetria com 

legislação e diz ser 
menor 

- 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Exposição e Efeitos – Artigo 1 a 5 - Parte 3/5 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 
Efeito do uso do telefone celular na 
qualidade do sêmen e na fertilidade 

masculina. 

A distância da torre de telecomunicações foi significativamente (p ≤ 0,05) associada à diminuição do volume de 
espermatozoides. 

(2) 

Investigou se o auto-relatado bem-
estar geral em adolescentes é afetado 

pela exposição a RF-EMF de 
estações base de telefone celular 
(downlink) e transmissores de 

transmissão (TV e rádio). 

● Em análises transversais, não foram observadas associações entre qualquer sintoma e exposição a RF-EMF de 
transmissores fixos. Nas análises de coorte e mudança, apenas algumas associações significativas foram observadas, 
incluindo um OR aumentado para cansaço (2,94, 95% CI: 1,43 a 6,05) para participantes no percentil 25 superior da 
exposição total RF-EMF de transmissores fixos no local, em comparação com os participantes expostos abaixo da 
mediana e uma diminuição do OR para exaustibilidade (0,50, IC 95%: 0,27 a 0,93) para os participantes com um 
aumento de exposição entre a linha de base e o acompanhamento. 

● A exposição a RF-EMF de transmissores de local fixo não foi consistentemente associada a sintomas auto-relatados 
em adolescentes suíços. 

(3) 

Avaliaram associações entre 
exposição modelada e percebida a 

campos eletromagnéticos de 
radiofreqüência (RF-EMF) de 

estações de base de telefonia móvel e 
o desenvolvimento de sintomas 

inespecíficos e distúrbios do sono ao 
longo do tempo. 

● A exposição não modelada, mas a exposição percebida às estações de base de telefonia móvel é um preditor de sintomas 
inespecíficos e distúrbios do sono 

● A consciência da presença de estações de base de telefonia móvel no ambiente doméstico pode desempenhar um papel 
indireto na presença de sintomas, através de efeitos sobre a exposição percebida. 

● Em contraste com a exposição RF-EMF modelada de estações base de telefonia móvel, a exposição percebida foi associada 
a escores mais altos de relatórios de sintomas em análises transversais e longitudinais, bem como com distúrbios do sono 
em análises transversais. 

● Parece não haver nenhum efeito adverso substancial da exposição residencial cotidiana a RF-EMF de estações base de 
telefones celulares no desenvolvimento de sintomas não específicos e distúrbios do sono no público em geral. 

(4) 

Investigou-se a associação entre 
exposição ambiental a campos 

eletromagnéticos de radiofrequência 
(RF-EMF) e risco de subtipos de 

linfoma 

● Não observamos uma associação com a distância autorreferida ou a distância geocodificada das estações base de 
telefonia celular 

● Na análise de dados autorreferidos, o risco associado à residência em proximidade (dentro de 50 metros) a 
transmissores fixos de rádio-televisão também foi elevado para o linfoma em geral [razão de possibilidades 1⁄4 2,7, 
intervalo de confiança de 95% 1⁄4 1,5–4,6 ], e para os principais subtipos de linfoma. 

● Nossos resultados não suportam a hipótese de uma ligação entre a exposição ambiental ao RF-EMF de estações base 
de telefonia móvel e o risco de subtipos de linfoma. 

(5) 

Relação entre a exposição RF-EMF 
residencial de estações base de 

telefonia móvel, a presença 
residencial de fontes internas, o uso 

de telefones celulares pessoais e 
telefones sem fio, e a função 

cognitiva de crianças de 5 a 6 anos de 
idade. 

● A maior exposição residencial RF-EMF de estações base de telefones celulares e a presença de fontes internas foi 
associada a um melhor controle inibitório e flexibilidade cognitiva, enquanto observamos redução do controle 
inibitório e da flexibilidade cognitiva com maior uso pessoal de telefones sem fio. 

● A maior exposição RF-EMF residencial de estações base de telefonia móvel foi associada a uma coordenação viso-
motora reduzida, enquanto observamos uma coordenação viso-motora melhorada com a presença residual de fontes 
internas de RF-EMF e maior uso pessoal de telefone celular. 

● Associações inconsistentes entre diferentes fontes de exposição a RF-EMF e função cognitiva em crianças de 5 a 6 
anos. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Exposição e Efeitos– Artigo 6 a 9 - Parte 4/5 
 (6) (7) (8) (9) 

Autor(es) 

Anke Huss, Manon van Eijsden, 
Monica Guxens, Johan 

Beekhuizen, Rob van Strien, Hans 
Kromhout, Tania Vrijkotte, Roel 

Vermeulen 

Rodrigo Giovanella, Márcio 
Pereira da Rocha, Sérgio Luiz 

Meister Berleze 

Alexander Lerchl, Melanie Klose, 
Karen Grote, Adalbert F.X. 

Wilhelm, Oliver Spathmann, 
Thomas Fiedler, Joachim Streckert, 
Volkert Hansen, Markus Clemens 

Sachin Gulatim, Anita Yadav, 
Neeraj Kumar, Kanu Priya, 
Neeraj K. Aggarwal, Ranjan 

Gupta 

Revista PLoS ONE 10(10) Floresta e Ambiente 21(4) Biochemical and Biophysical 
Research Communications 459 Mol Cell Biochem 440 

Ano 2015 2014 2015 2017 

Título (Original) 

Environmental Radiofrequency 
Electromagnetic Fields Exposure 
at Home,  Mobile and Cordless 
Phone Use, and Sleep Problems 

in 7-Year-Old Children 

Campo Eletromagnético e o 
Fenômeno de Taxia em Cupins 
de Madeira Seca (Cryptotermes 

Brevis) 

Tumor promotion by exposure 
to radiofrequency 

electromagnetic fields below 
exposure limits for humans 

Phenotypic and genotypic 
characterization of antioxidant 

enzyme system in human 
population exposed to radiation 

from mobile towers 

Tema Do Estudo De criaças e efeitos no sono Cupins Ratos visando replicabilidade 
do experimento Microbiológicos 

Impactos Duração de sono menor Taxia negativa em cupins 
Aumento de números de 

tumores de fígado e aumento de 
peso em ratos 

Impacto à microbiotas 

País Do Estudo Holanda Brasil Alemanha India 

Informações Sobre o Local 
De Estudo? - 

Ambiente especialmente adaptado 
para as condições dos testes, que 
incluíram a mínima interferência 

eletromagnética externa e 
condições de clima controlado 

Gaiolas - 

Frequências - - - - 

Dosimetrias - 

"A intensidade utilizada para o 
campo eletromagnético, para 
todos os testes, foi a máxima, 
segundo as propriedades do 

eletroímã construído" 

0 (simulado), 0,04, 0,4 e 2 W / 
kg SAR 

A maioria dos valores medidos 
estavam na faixa de 0,037 a 

12,20 mW / m2 

Modulações - - - - 

Notas - - Compara dosimetria com 
legislação e diz ser menor Menciona legislação 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Exposição e Efeitos – Artigo 6 a 9 - Parte 5/5 
      Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(6) 
Avaliamos se a exposição ao RF-EMF estava associada à 

qualidade do sono relatada em 2.361 crianças, com 7 
anos de idade. 

● As crianças expostas a níveis mais altos de exposição à estação base tiveram piores escores na duração do sono, 
mas melhoraram a parassonia 

● Não observamos um efeito semelhante em crianças expostas a RF-EMF de fontes internas 
● Uso mais elevado de telefones celulares associaram-se a um sono menos favorável, acordamentos durante o sono 

noturno, parassonias e também à resistência na hora de dormir. 
● Dos cinco escores de sono avaliados, apenas os maiores níveis de exposição das estações de base de telefonia 

móvel (percentil> 90) foram associados com menor duração do sono e com menos parassonias. 
● Observamos que as crianças com maior exposição ambiental ao RF-EMF das estações rádio base tiveram um risco 

um pouco maior de duração de sono menos favorável 

(7) 
Influência do campo eletromagnético sobre o 

comportamento de cupins de madeira seca (Cryptotermes 
brevis), para posterior utilização em tratamento de 

infestações em peças de madeira 

● Os cupins são capazes de sentir a presença de um campo eletromagnético e responder a seus estímulos, por meio de 
taxia negativa (afastamento da fonte do campo) e movimentações de corpo, que se adaptam às variações de campo 
ao longo da região de exposição, como uma consequência da Lei de Faraday de indução magnética e da hipótese 
ferromagnética, a qual se baseia na presença de partículas magnéticas no organismo que funcionam como sensores 
de campos. O campo eletromagnético fez, ainda, com que os cupins tivessem descontrole de segmentos e de 
membros acessórios. 

● O campo eletromagnético provoca, independentemente da temperatura, taxia negativa nos cupins Cryptotermes 
brevis 

(8) 
Estudo de replicação utilizando números mais elevados 
de mals ani- por grupo e incluindo dois níveis adicionais 

de exposição (0 (sham), 0,04, 0,4 e 2 W / kg SAR) 

● Números de tumores dos pulmões e fígado em animais expostos foram significativamente mais elevados do que 
nos controles expostos de forma simulada. Além disso, os linfomas também foram encontrados para ser 
significativamente elevados pela exposição. Um efeito doseeresponse claro está ausente. 

● Não sabemos em que períodos de tempo após o tratamento com o carcinógeno ocorreram os efeitos promotores de 
tumor. 

● Nossa hipótese é que estes efeitos promotores de tumor pode ser causada por alterações metabólicas devido à 
exposição. Uma vez que muitos dos efeitos de promoção de tumores do nosso estudo foram vistos em baixa os 
níveis de exposição (0,04 e 0,4 W / kg SAR), assim bem abaixo dos limites de exposição a moderada para os 
utilizadores de telefones móveis, mais estudos são necessários para investigar os mecanismos subjacentes 

● Foi demonstrado que a exposição à RF-EMF em níveis baixos (0,08 W / kg) causa um aumento de peso do corpo 
em hamsters que indica uma mudança no metabolismo dos alimentos 

(9) 

Examinamos a atividade da enzima superóxido dismutase 
(SOD), atividade enzimática da catalase (CAT), ensaio de 
peroxidação lipídica e efeito do polimorfismo funcional 
dos genes antioxidantes SOD e CAT contra o estresse 

oxidativo induzido por torre móvel na população 
humana.Observamos que as crianças com maior 

exposição ambiental ao RF-EMF das estações rádio base 
tiveram um risco um pouco maior de duração de sono 

menos favorável 

● Encontramos um valor médio significativamente menor de atividade enzimática de superóxido dismutase de 
manganês (MnSOD), atividade enzimática de catalase (CAT) e um alto valor do ensaio de peroxidação lipídica em 
expostos em relação aos controles. Polimorfismos nos genes antioxidantes MnSOD e CAT contribuíram 
significativamente para o seu fenótipo. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Frequência – Artigo 1 a 4 - Parte 1/5 
 (1) (2) (3) (4) 

Autor(es) 

Sachin Gulati, Anita Yadav, 
Neeraj Kumar, Kanupriya, 

Neeraj K. Aggarwal, Rajesh 
Kumar, Ranjan Gupta 

Mansour Bayat, Shaghayegh 
Hemati, Rasoul Soleimani-
Estyar, Ariyo Shahin-Jafari 

Adem Erkut, Levent Tumkaya, 
Mehmet Sabri Balik, Yildiray 

KalkanI, Yilmaz Guvercin, 
Adnan Yilmaz, Suleyman Yuce, 
Erkan Cure, Ibrahim SehitogluI 

Christos Baliatsas, John Bolte, 
Joris Yzermans, Gert Kelfkens, 

Mariette Hooiveld, Erik 
Lebreta, Irene van Kamp 

Revista Arch Environ Contam Toxicol 
(2016) 70 

Saudi Journal of Biological 
Sciences (2017) 24 

Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 
31 (2) 

International Journal of 
Hygiene and Environmental 

Health 218 
Ano 2015 2017 2016 2015 

Título (Original) 

Effect of GSTM1 and GSTT1 
Polymorphisms on Genetic 

Damage in Humans Populations 
Exposed to Radiation From 

Mobile Towers 

Effect of long-term exposure of 
mice to 900 MHz GSM 

radiation on experimental 
cutaneous candidiasis 

The effect of prenatal exposure 
to 1800 MHz electromagnetic 
field on calcineurin and bone 

development in rats 

Actual and perceived exposure 
to electromagnetic fields and 

non-specific physical 
symptoms: An epidemiological 

study based on self-reported 
data and electronic medical 

records 
Tema Do Estudo Microbiologia Ratos Ratos - 

Impactos - 

Menor tempo de vida e maior 
espalhamento de candidíase 

cutânea induzida 
experimentalmente em ratos 

Desenvolvimento osseo e 
muscular negativamente afetado 

em ratos expostos durante 
período pré-natal 

Nenhum 

País Do Estudo Índia Irã República Eslovaca Holanda 

Informações Sobre o Local De 
Estudo? 

A população estudada incluiu 
116 indivíduos que residem 
perto de torres móveis e 106 

voluntários saudáveis de 
controle que residem longe 
([800 m) das torres móveis. 

- Gaiolas Em uma tabela 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Frequência – Artigo 1 a 4 - Parte 2/5 
 (1) (2) (3) (4) 

Frequências 1800 MHz 900 MHz 1800 MHz 

Neste estudo, a exposição pessoal a 12 bandas de RF-
EMF ambiental na escala de densidade de fluxo de 

potência em mW / m2 foi modelada (Bolte e Eikelboom, 
2012): rádio FM (modulação de frequência; 88-108 
MHz), TV3 (televisão; –233 MHz), TETRA (rádio 

troncalizado terrestre usado por serviços de emergência; 
380–400 MHz), TV4 e 5 (470–830 MHz), uplink GSM 
(sistema global para comunicações móveis; 880–915 

MHz), downlink GSM (925 –960 MHz), GSM1800 (ou 
DCS) (serviço móvel digital; 1710–1785 MHz), 
GSM1800 downlink (1805–1880 MHz), DECT 

(telecomunicações sem fio digitais aprimoradas; 1880–
1900 MHz), uplink UMTS (telecomunicação móvel 

universal sistema; 1920–1980 MHz), UMTS downlink 
(2110–2170 MHz), WiFi (Internet sem fio; 2400–2500 

MHz). TV3 e TV4 e 5 eram originalmente as bandas para 
transmissões de TV analógica. No entanto, nos Países 

Baixos, todas as transmissões são DVB-T (Digital Video 
Broadcasting Terrestrial) na banda de frequênciasTV4 e 

5. Também fazem parte das transmissões de rádio a 
transmissão de áudio digital terrestre (T-DAB) a 174-230 

MHz na banda do TV3. 

Dosimetrias 

O valor mais alto de 
densidade de potência 
medida do RFEMR foi 

de 12,2 mW / m2. 

- - - 

Modulações - - 

A frequência de modulação 
foi de 217 Hz com largura 

de pulso de 577 µs e 
potência máxima de 2 W 

0.05 - 0.1 V/m 

Notas - - - Menciona legislação 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Frequência – Artigo 1 a 4 - Parte 3/5 
      Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 

Avaliar o dano genético causado pela 
radiação de torres de comunicação 
móvel e encontrar uma associação 
entre o polimorfismo genético dos 

genes GSTM1 e GSTT1 e danos no 
DNA 

Houve um aumento significativo na freqüência de BMN e valor de TM (momento da cauda (TM) e ensaio de 
micronúcleo em células bucais (BMN)) em indivíduos expostos (3,65 ± 2,44 e 6,63 ± 2,32) em comparação com 

indivíduos controle (1,23 ± 0,97 e 0,26 ± 0,27). No entanto, não houve associação dos polimorfismos GSTM1 e GSTT1 
com o nível de dano ao DNA nos grupos exposto e controle. 

(2) 

Investigar os efeitos da exposição a 
longo prazo de 600 MHz de 

microondas de camundongos em 
candidíase cutânea induzida 

experimentalmente 

O grupo exposto à radiação é propenso a morte induzida por infecção sistêmica e a enumeração de candida dos 
homogenatos renais mostrou que os animais expostos à radiação tiveram carga de levedura significativamente maior no 
tecido. Na coleta, a exposição à radiação a longo prazo de 900 MHz de camundongos levou à longevidade das feridas 
cutâneas e à suscetibilidade dos animais a estímulos sistêmicos e à maior incidência de microrganismos nos tecidos 

internos�
�

Retardamento significativo da cicatrização de feridas na pele e a sobrevivência de ratos expostos foi notavelmente 
reduzida. A maior carga de levedura de homogenatos de rim em camundongos expostos à radiação também foi notada. 
Supomos que o estresse oxidativo induzido por radiação, a perturbação nas funções das células imunes e a expressão 
gênica alterada podem ser os possíveis mecanismos de ação do efeito de radiação a longo prazo em feridas cutâneas e 

microorganismos disseminados. 

(3) 

Investigar os efeitos da exposição a 
longo prazo de 600 MHz de 

microondas de camundongos em 
candidíase cutânea induzida 

experimentalmente 

O aumento da duração da exposição a EMF durante o período pré-natal resultou em uma redução significativa dos 
níveis de cartilagem em repouso e um aumento significativo no número de condrócitos e miócitos apoptóticos. Houve 
também uma redução nas atividades de calcineurina nos tecidos ósseo e muscular. Observamos que o desenvolvimento 

do fêmur, tíbia e ulna foram afetados negativamente, especialmente com uma exposição diária de 24 horas. 
 

O desenvolvimento ósseo e muscular foi afetado negativamente devido à exposição pré-natal ao campo eletromagnético 
de 1800 MHz por radiofreqüência. 

(4) 

Possível associação entre a exposição 
real e percebida de EMF e sintomas 
físicos não específicos (NSPS) e a 
qualidade do sono, usando tanto os 
dados registrados e dados de prática 

geral (GP) registrados. 

Não há evidências convincentes de associação entre a exposição ao RF-EMF em vida diária e a NSPS e a qualidade do 
sono na população. 

 
Uma melhor caracterização da exposição, em particular no que diz respeito ao ELF-MF, é necessária para tirar 

conclusões mais sólidas. 
 

A exposição percebida, o controle percebido e o atitude de evitamento foram associados aos desfechos de saúde 
examinados. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Frequência – Artigo 5 a 8 - Parte 4/5 
 (5) (6) (7) (8) 

Autor(es) 

Elfide Gizem Kivrak, Berrin 
Zuhal Altunkaynak, Isinsu Alkan, 

Kiymet Kubra Yurt, Adem 
Kocaman, Mehmet Emin Onger 

Cinara Stein, Bruna Eibel, 
Graciele Sbruzzi, Pedro D. 
Lago, Rodrigo D. M. Plentz 

SMJ Mortazavi, MA Mosleh-Shirazi, AR 
Tavassoli, M Taheri, AR Mehdizadeh, 

SAS Namazi, A Jamali, R Ghalandari, S 
Bonyadi, M Haghani, M Shafie 

Luis Javier Martinez, Carlos 
Rafael Pinedo, Jose Oscar 
Gutierrez, Hector Cadavid 

Revista Journal of Microscopy and 
Ultrastructure 5 Braz J Phys Ther., 17(2) Dose-Response, 11 Res. Biomed. Eng., 32(1) 

Ano 2016 2013 2013 2016 

Título (Original) 

Effects of 900-MHz radiation on 
the hippocampus and cerebellum 
of adult rats and attenuation of 
such effects by folic acid and 

Boswellia sacra 

Electrical stimulation and 
electromagnetic field use in 

patients with diabetic 
neuropathy: systematic 

review and meta-analysis 

Increased Radioresistance to Lethal Doses 
of Gamma Rays in Mice and Rats after 

Exposure to Microwave Radiation Emitted 
by a GSM Mobile Phone Simulator 

ELF-EMF’s indeed alter 
NHSF cell growth rates 

Tema Do Estudo Ratos Para tratamento Ratos - 

Impactos Danos ao hipocampo e cerebelo 
de ratos 

Electromagnetic field não 
ajudou a aliviar a dor 

Impacto ao efeito de radioterapia em 
ratos 

Alteração de taxas de 
crescimento de células de 

Fibroblastos de Pele 
Humana Normal 

País Do Estudo - Brasil Irã - 
Informações Sobre o Local De 

Estudo? 
gaiola de policarbonato 

transparente padrão   - - 

Frequências 900 MHz 180-195 Hz 

Foi utilizada radiação  900 MHz 
(comprimento de onda de cerca de 

33,4 centímetros) que é semelhante ao 
telefone móvel GSM. 

Sinal de campo magnético 
de 60 Hz. 

Dosimetrias - - - - 

Modulações contínuo 

FORÇA: Pulso = 10 - 40 µs; 
frequência = 1 - 50 Hz, 

variável de amplitude de 
pico de 0 - 255 V. com um 
campo magnético pulsado 

de baixa frequência até 100 
µT.  

Amplitude foi digitalmente modulado com uma 
frequência de 217 Hz e o ciclo de trabalho foi 

de 0,125 (o sinal foi ligado para 463 micro 
segundos periodicamente com uma velocidade 

de 217 Hz. A potência era ajustável de zero 
para mais de 3 Watts mas fixas em 2 W durante 

exposição. a largura de banda de sinal foi 
200kHz (semelhante aos canais de telefonia 

móvel GSM). 

- 

Notas - - -  
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 

(continuação) 
Grupo: Consequência de Frequência – Artigo 5 a 8 - Parte 5/5 

      Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(5) 

Avaliar os efeitos da exposição aos campos electromagnéticos de radiação 
900-MHz (EMF) emitidos pelos telefones celulares em Ammon's horn e o 
dentate gyrus (DG) no hipocampo e cerebelo de ratos albinos machos da 
linhagem Wistar. Investigou-se também os efeitos neuroprotectores do 

sacra de antioxidantes Boswellia (BS) e ácido fólico (AF) contra a 
exposição a EMF. 

EMF causou uma diminuição significativa no número total de células piramidais 
e granulares no hipocampo, e DG e no número de células de Purkinje no cerebelo 
do grupo EMF em comparação com os outros grupos (p <0,05). BS e FA atenuou 
os efeitos neurodegenerativos de EMF no hipocampo e cerebelo. Também foram 
determinadas diferenças significativas entre os números de neurónios nos grupos 

EFA e EMF, e entre os grupos de EBS e EMF (p <0,05) 

(6) Tratamento de neuropatia diabética dolorosa (PDN) com estimulação 
elétrica e campo eletromagnético Não houve melhora com o uso de campos eletromagnéticos 

(7) Efeito de pré-irradiação com micro-ondas sobre a indução de resposta 
radioadaptativa 

Micro-ondas podem interferir com o resultado de qualquer aplicação terapêutica 
de radiação em radioterapia 

 
Exposição à radiação de microondas pode induzir uma resposta significativa 

adaptativa sobrevivência. 

(8) Prever mudanças no crescimento celular quando as células são estimuladas 
eletromagneticamente. 

As amostras irradiadas apresentaram um aumento médio de 53% maior densidade 
celular para a mesma quantidade de semeadura celular inicial quando as células 

foram expostas a um sinal de campo magnético de 1 mT, 60 Hz 
 

ELF-EMF realmente altera as taxas de crescimento de células dos Fibroblastos de 
Pele Humana Normal 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 1 a 5 - Parte 1/9 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Autor(es) 
Malka N. Halgamuge, 
See Kye Yak, Jacob 

L. Eberhardt 

L. Falcioni, L. Bua, E. Tibaldi, M. 
Lauriola, L. De Angelis, F. Gnudi, 
D. Mandrioli, M. Manservigi, F. 

Manservisi, I. Manzoli, I. 
Menghetti, R. Montella, S. 

Panzacchi, D. Sgargi, V. Strollo, 
A. Vornoli, F. Belpoggi 

Cornelia 
Waldmann-Selsam, 
Alfonso Balmori-de 
la Puente, Helmut 
Breunig, Alfonso 

Balmori 

Aikaterina L. Stefia, Dido 
Vassilacopouloub, Lukas H. 

Margaritisc, Nikolaos S. 
Christodoulakisa 

Ali S.H. Alchalabi, 
Erkihun Aklilu, Abd 

Rahman Aziz, F. 
Malek, S.H. Ronald, 
Mohd Azam Khan 

Revista Bioelectromagnetics 
36 Environmental Research 165 Science of the Total 

Environment 572 Flora 243 Asian Pacific Journal 
of Reproduction 5(1) 

Ano 2015 2018 2016 2018 2015 

Título (Original) 

Reduced Growth of 
Soybean Seedlings 

After Exposure 
toWeak Microwave 

Radiation From GSM 
900 Mobile Phone 
and Base Station 

Report of final results regarding 
brain and heart tumors in Sprague-
Dawley rats exposed from prenatal 

life until natural death to mobile 
phone radiofrequency field 

representative of a 1.8 GHz GSM 
base station environmental 

emission 

Radiofrequency 
radiation injures 

trees around mobile 
phone base stations 

Oxidative stress and an animal 
neurotransmitter synthesizing 
enzyme in the leaves of wild 

growing myrtle after exposure to 
GSM radiation 

Different periods of 
intrauterine exposure 

to electromagnetic 
field: Influence on 

female rats' fertility, 
prenatal and postnatal 

development 
Tema Do Estudo Plantas Ratos Plantas Plantas Ratos 

Impactos 
Impactos em 

componentes de 
plantas 

Incidência de tumores em ratos 
Exposição 

prejudicial a 
árvores 

Estresse a plantas Estresse crônico pre- 
e pós-natal em ratos 

País Do Estudo Suécia. Singapura, 
Austrália Itália Alemanha e 

Espanha Grécia Malásia 

Informações Sobre o 
Local De Estudo? - Contidos - 

Dois indivíduos de myrtle que crescem 
em um formação de sclerophylls 

Mediterrâneo evergreen, na encosta 
ocidental do monte Hymettus (37 ° 

5800.80N, 23 ° 4707.35E, altitude 259 
m), ao nordeste de Atenas área 

metropolitana , foram selecionados e 
folhas jovens do período vegetativo 

anterior (outono de 2016) foram 
marcados com etiquetas de plástico a 

cada ano. 

Gaiolas "Plexiglas" 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 1 a 5 - Parte 2/9 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Frequências GSM 900 MHz 1,8 GHz GSM 2450 Mhz 

As folhas foram 
irradiados com um 

telefone móvel GSM-
1800 MHz para 30 min 

Sinais GSM, como a uma 
frequência de 1800 MHz, 
foram fornecidos por um 

gerador de sinal 

Dosimetrias Amplitudes de 5,7 e 
41Vm-1 / 0,56 Vm-1 

Para E = 50 V / m, obtemos uma 
densidade de potência (pela equação 
E2 / η0) de 0,66 mW / cm2 e SAR de 

corpo inteiro de 0,1 W / kg (0,18 × 
0,66). �
�

Para E = 25 V / m, obtemos uma 
densidade de potência de 0,17 mW / 
cm2 e SAR de corpo inteiro de 0,03 

W / kg.�
�

Para E = 5 V / m, a densidade de 
potência será de 0,07 mW / cm2 e o 

SAR de corpo inteiro será esperado a 
ser 0,001 W / kg 

baixo: foram 
inferiores a 50 mW / 

m2 (0,137 V / m) 
aleatória: 8-50 mW / 
m2 (0,054-0,137 V / 

m) �
alta: As medições nos 
lados expostos foram 

40-4600 uW / m2 
(0.122- 1,316 V / m). 

O valor médio de campo 
E intensidade foi de 27 V 

/ m, durante 6 min (de 
acordo com a ICNIRP, 

1998). O valor máximo de 
58 V / m foi gravada 

durante registros de fundo 
eram tão baixo quanto 

0650 V / m 

Nível SAR 0,048 W / kg, 
foi calculada usando 

equação 

Modulações Pulsado e contínuo Contínuo Modulada - 

Os sinais foram amplitude 
modulada por impulsos 
retangulares com uma 

frequência de repetição de 
217 Hz e um ciclo de 

trabalho de 1: 8 (largura de 
pulso 0.576 ms), 

correspondente ao 
componente de modulação 

dominante do GSM 

Notas - "Conforme diretrizes da 
legislação" 

Menciona 
regulamentação, mas 

critica esta. 
Se baseia na legislação Compara dosimetria com 

legislação e diz ser menor 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 1 a 5 - Parte 3/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 

Estudar possíveis efeitos da poluição radioativa 
ambiental em plantas. Foi investigada a associação entre 
exposição à radiação de telefone celular (curta duração, 
maior amplitude) e deestação de base (longa duração, 

amplitude muito baixa) e a taxa de crescimento de 
mudas de soja (Glycine max). 

A exposição à radiação GSM de maior amplitude (41Vm-1) resultou em crescimento diminuído do epicótilo. A 
exposição à radiação GSM de menor amplitude (5.7Vm-1) não influenciou a excrescência de epicótilo, hipocótilos, 
ou raízes. A exposição a temperaturas superiores a radiação CW amplitude reduzida resultou em crescimento das 

raízes ao passo que a exposição inferior CW resultou num crescimento reduzido do hipocótilo.�
�

O crescimento do epicótilo foi reduzido mais pela radiação modulada que o CW, e o crescimento do hipocótilo foi 
reduzido apenas pelo CW em baixa intensidade (5,7 Vm-1), sugerindo um efeito amplitude-janela. Também foi 
observado que a exposição a longo prazo para radiação GSM de nível extremamente baixo (0,56Vm-1) afetou 

significativamente todos os parâmetros de resposta. 

(2) 

Estudo de tempo de vida cancerígeno em ratos Sprague-
Dawley para avaliar os efeitos cancerígenos de radiação 

de RF na situação de campo distante, reproduzindo a 
exposição ambiental a radiação de RF gerado pela antena 

GSM 1,8 GHz das estações rádio base de telefonia 
móvel. 

Um aumento estatisticamente significativo na incidência de coração "Schwannomas" foi observada em ratos machos 
tratados com a dose mais elevada (50 V / m).�

�

Aumento da incidência de tumores do cérebro e no coração em ratos Sprague-Dawley RFR-expostos 

(3) Conexão entre danos árvore unilateral e exposição de 
radiofrequência 

Diferenças significativas entre o lado danificado voltado para uma torre de telefone e do lado oposto, assim como 
diferenças entre o lado exposto de árvores danificadas e todos os outros grupos de árvores em ambos os lados. 

Descobrimos que do lado danificado havia sempre o contato visual a uma ou mais torres de telefone. As análises 
estatísticas demonstraram que a radiação electromagnética a partir de torres de telefones celulares é prejudicial para 

árvores 

(4) 

Investigar a resposta de espécie tolerantes a radiações 
emitidas GSM não ionizantes (Myrtus communis L., um 

arbusto, comum em formações do Mediterrâneo) e 
compará-lo com os dados já disponíveis a partir de 

espécies de plantas bastante investigadas, 

As folhas expostas parecem experimentar um grave estresse oxidativo que provavelmente induz um anticorpo L-
Dopa descarboxilase (DDC) policlonal específico dirigido contra a expressão protéica humana purificada e a 
biossíntese do neurotransmissor dopamina, a ativação da via do chiquimato e, finalmente, a acumulação de 

metabolitos secundários�
�

Sinais de estresse severo observados em folhas de indivíduos maduros de Myrtus communis que receberam radiação 

(5) 
Avaliar a irradiação intra-uterina de 1800 MHz GSM 

sobre o desenvolvimento pré- e pós-natal em ratos 
Sprague-Dawley. 

Os resultados sugerem que a exposição a longo prazo a EMF durante a gravidez levaram ao estresse crônico, que 
tem efeitos negativos sobre o desenvolvimento pré- e pós-natal 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 6 a 10 - Parte 4/9 
 (6) (7) (8) (9) (10) 

Autor(es) Fatma M. Ghoneim, 
Eetmad A. Arafat, 

XIONG Lu, SUN Cheng Feng, 
ZHANG Jing, GAO Ya Bing, 
WANG Li Feng, ZUO Hong 

Yan, WANG Shui Ming, 
ZHOU Hong Mei, XU Xin 

Ping, DONG Ji, YAO Bin Wei, 
ZHAO Li, and PENG Rui Yun- 

Ays e Ikinci, Tolga 
Mercantepe, Deniz Unal, 

Huseyin Serkan Erol, Arzu 
S. ahin, Ali Aslan, Orhan 

Bas, Havva Erdem, Osman 
Fikret Sonmez, Haydar 

Kaya, Ersan Odacı 

Shahbazi-Gahrouei D., 
Hashemi-Beni B.2, 

Ahmadi Z. 

Pawe Bodera, Wanda 
Stankiewicz, Katarzyna 

Zawada, ,Boena 
Antkowiak, Magorzata 

Paluch, Jarosaw Kieliszek, 
Bolesaw Kalicki, Andrzej 
Bartosiñski, Iwona Wawer 

Revista Acta Histochemica 118 Biomed Environ Sci, 28(1) Journal of Chemical 
Neuroanatomy 75 J Biomed Phys Eng 6(4) Pharmacological Reports, 

65 
Ano 2016 2015 2015 2016 2013 

Título (Original) 

Histological and 
histochemical study of the 
protective role of rosemary 

extract against harmful 
effect of cell phone 

electromagneticradiation 
on the parotid glands 

Microwave Exposure 
Impairs Synaptic Plasticity 

in the Rat Hippocampus 
and PC12 Cells through 
Over-activation of the 

NMDA Receptor Signaling 
Pathway 

Morphological and 
antioxidant impairments in 

the spinal cord of male 
offspring rats following 
exposure to a continuous 
900 MHz electromagnetic 
field during early and mid-

adolescence 

Effects of RF-EMF 
Exposure from GSM 

Mobile Phones on 
Proliferation Rate of 

Human Adipose-derived 
Stem Cells: An In-vitro 

Study 

Changes in antioxidant 
capacity of blood due to 

mutual action of 
electromagnetic field (1800 

MHz) and opioid drug 
(tramadol) in animal model 
of persistent inflammatory 

state 

Tema Do Estudo Solução para impactos dos 
ratos Ratos Ratos Bactérias Ratos 

Impactos 

Mudanças histológia e 
histoquímica de glândulas 

parótidas de ratos 
amenizadas com o uso de 
Alecrim, um antioxidante 

natural 

Alterações de Estrutura 
sináptica, liberação de 
neurotransmissores de 

aminoácidos, influxo de 
cálcio e moléculas de 

sinalização NMDAR em 
ratos 

- Dano à ploriferação de 
células tronco 

Redução de capacidade 
antioxidade em ratos 

País Do Estudo Egito China Turquia Irã Polonia 

Informações Sobre o 
Local De Estudo? Gaiolas Gaiolas Gaiola "EMF" - 

Os animais foram colocados em 
pares em caixas de Plexiglas 

posicionado centralmente, um 
metro a partir da fonte de EMF, 
e expostos para o intervalo de 

campo distante de uma antena a 
1800 MHz 

Fonte: elaborado pelo autor 



 
 

133 

Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 6 a 10 - Parte 5/9 

 (6) (7) (8) (9) (10) 

Frequências 

900 MHz Frequência, 2-
W de potência máxima, a 

densidade de potência 
média de 0,02 mW / cm2 

A fonte de microondas é 
um modelo klystron 

amplificador JD 2000 
(Vacuum Instituto de 
Pesquisa Eletrônica, 

Beijing, China), o que 
poderia gerar microondas 
pulsadas com a freqüência 

de 2.856 GHz. 

900 MHz EMF 900 MHz 1,800 MHz 

Dosimetrias cerca de 0,9 W / kg 30 mW / cm² 

Intensidade média EMF foi de 
10,6 V / m por baixo da gaiola e 

7,1 V / m no seu interior. A 
intensidade média posicional 
EMF com ratos no interior da 

gaiola foi de 8,9 V / m por 
baixo da gaiola e 7,3 V / m no 
seu interior (Tabela 1). A taxa 

de absorção específica do corpo 
inteiro (SAR) foi calculada em 
0,01 W / kg por um programa. 
De acordo com estas medidas, 
os ratos foram expostos a uma 
intensidade média de campo 

eléctrico de 7,3 V / m no 
interior da gaiola (0,21 W / m 2) 

354,6 mW / cm2 ondas 
quadradas (frequência de 

pulso 217 Hz, 50% de 
ciclo de trabalho), durante 

diferentes tempos de 
exposição que variam 

entre 6 e 21 minutos / dia 
durante 5 dias a 20 cm de 

distância a partir da 
antena 

Valor do campo eléctrico 
efetivo de 20 V/m, e o 

valor do campo magnético 
efetivo de 0,05 A/m 

Modulações - 
O pulso de microondas foi 

dado a 300 pps, com 
largura de pulso de 500 ns 

Contínuo Frequência de pulso 
Modulação adicional 
idêntica à gerada por 

GSM 1800 

Notas - - - - - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 6 a 10 - Parte 6/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(6) 

Investigar mudanças histocológicas e 
histoquímica das glândulas parótidas de ratos 

expostos a telefone celular e estudar o possível 
papel protetivo de alecrim contra seus efeitos 

nocivos 
 

• Exposição de glândula parótida de ratos à radiação electromagnética de telefone móvel resultou em mudanças 
estruturais ao nível de luz e análise microscópica de electros que pode ser efeito de stress oxidativo explicado por 
telefone móvel. Alecrim poderia desempenhar um papel protetor contra esta efeito danoso através de sua atividade 
antioxidante; 

• Exposição de ratos à radiação não ionizante emitida a partir efeitos danosos de telefonia móvel sobre a histologia e 
histoquímica de suas glândulas parótidas. A administração de extrato de alecrim, que é um antioxidante natural 
resultou em uma melhora significativa; 

• Infelizmente, esses resultados preliminares não podem ser extapolados para humanos. Portanto, devemos ajustar o 
nosso uso de celulares. 

(7) 

Investigar se a exposição de microondas afetaria 
a via de sinalização do receptor de N-metil-D-
aspartato (NMDAR) para determinar se esta 

desempenha um papel na insuficiência 
plasticidade sináptica. 

• Alterações da estrutura sináptica, libertação de neurotransmissor de amino ácido e o influxo de cálcio; 
• Moléculas de sinalização NMDAR estavam intimamente associados com plasticidade sináptica deficiente; 
• Exposição 30 mW / cm² pode resultar em alterações de: Estrutura sináptica, liberação de neurotransmissores de 

aminoácidos, influxo de cálcio e moléculas de sinalização NMDAR; 
• Estas alterações estão intimamente associada com a plasticidade sináptica deficiente 

(8) 
Investigar mudanças na medula espinal de crias 
de ratos machos expostos ao efeito de 900 MHz 

EMF. 

Alterações bioquímicas e mudanças patológicas podem ocorrer nas medulas espinais de ratos machos após a exposição a 900 
MHz EMF durante 1 hora por dia em DP 21-46. 

(9) 

Investigar os efeitos de GSM 900 MHz sobre o 
crescimento e proliferação de células estaminais 

mesenquimais derivadas de tecido adiposo no 
interior em distância e em intensidade 

específicos. 

• As taxas de proliferação de células-tronco derivadas de tecido adiposo humano em todos os grupos de exposição 
foram significativamente mais baixos do que os grupos de controlo (P <0,05), exceto no grupo de 6 minutos / dia, 
que não mostrou qualquer diferença significativa com os grupos de controle; 

• Exposição pode reduzir a viabilidade celular e taxas de proliferação de células-tronco derivadas de tecido adiposo 
humano em relação à duração da exposição 

(10) 

Examinar os possíveis efeitos paralelos / 
combinados de radiação electromagnética, 
inflamação induzida artificialmente e uma 
droga opióide analgésica sintetica acionada 

centralmete, tramadol (usado no tratamento de 
dor severa) sobre a capacidade antioxidante do 

sangue de ratos. 

Exposição a EMF único em 1800 MHz de frequência reduziu de forma significativa a capacidade antioxidante, tanto em 
animais saudáveis e aqueles com a inflamação da pata. Um certo modo de ação sinérgica entre campos electromagnéticos 

aplicados e o tramadol administrado em ratos tratados com Adjuvante Completo de Freund (CFA) foi observado; 
A capacidade antioxidante de sangue de ratos saudáveis era mais elevada do que a de ratos que receberam apenas o tramadol 

e foram expostos a campos eletromagnéticos 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 11 a 13 - Parte 7/9 
 (11) (12) (13) 

Autor(es) 

Blažena Vargová, Juraj Kurimský, 
Roman Cimbala, Michal Kosterec, Igor 

Majláth, Natália Pipová, Piotr 
Tryjanowski, Łukasz Jankowiak, 

Viktória Majláthová 

Sultan Ayoub Meo, Mohammed 
Almahmoud, Qasem Alsultan, Nawaf 

Alotaibi, Ibrahim Alnajashi, Waseem M. 
Hajjar 

Sultan Ayoub Meo, Yazeed Alsubaie, 
Zaid Almubarak, Hisham Almutawa, 
Yazeed AlQasem, Rana Muhammed 

Hasanato 

Revista Systematic & Applied Acarology 22(5) American Journal of Men’s Health 1–6 Int. J. Environ. Res. Public Health, 12 
Ano 2017 2018 2015 

Título (Original) 

Ticks and radio-frequency signals: 
behavioural response of ticks 

(Dermacentor reticulatus) in a 900 MHz 
electromagnetic field 

Mobile Phone Base Station Tower 
Settings Adjacent to School Buildings: 
Impact on Students’ Cognitive Health 

Association of Exposure to Radio-
Frequency Electromagnetic Field 

Radiation (RF-EMFR) Generated by 
Mobile Phone Base Stations with 

Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk 
of Type 2 Diabetes Mellitus 

Tema Do Estudo Insetos De adolescentes De estudantes 

Impactos Taxia negativa em carrapatos 
Diminuição nas habilidades motoras 

finas e grosseiras e memória de trabalho 
espacial e atenção em adolescentes 

Maior risco de diabetes 

País Do Estudo República Eslovaca Arábia Saudita Arábia Saudita 

Informações Sobre o Local De 
Estudo? Vidros - 

duas escolas primárias diferentes 
(escola-1 e escola-2) foram selecionadas 

- 200 m da BS em áreas rurais 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 11 a 13 - Parte 8/9 

 (11) (12) (13) 

Frequências 900 MHz RFEMF 

Na Escola 1, o RF-EMF foi de 2,010 µW 
/ cm2 com uma frequência de 925 MHz 
e na Escola 2, o RF-EMF foi de 10,021 
µW / cm2 com uma frequência de 925 

MHz 

Na escola-1, RF-EMFR foi 9.601 nW / 
cm2 na freqüência de 925 MHz, e os 

estudantes foram expostos a RF-EMFR 
por um período de 6 h diariamente, cinco 

dias por semana. Na escola-2, o RF-
EMFR foi de 1,909 nW / cm2 na 

frequência de 925 MHz e os estudantes 
foram expostos por 6 h diariamente, 

cinco dias por semana. 

Dosimetrias aproximadamente 700 µW / m2 com 
referência ao objeto em teste (OUT). 

Na Escola 1, o RF-EMF foi de 2,010 µW 
/ cm2 com uma frequência de 925 MHz 
e na Escola 2, o RF-EMF foi de 10,021 
µW / cm2 com uma frequência de 925 

MHz 

Na escola-1, RF-EMFR foi 9.601 nW / 
cm2 na freqüência de 925 MHz, e os 

estudantes foram expostos a RF-EMFR 
por um período de 6 h diariamente, cinco 

dias por semana. Na escola-2, o RF-
EMFR foi de 1,909 nW / cm2 na 

frequência de 925 MHz e os estudantes 
foram expostos por 6 h diariamente, 

cinco dias por semana. 

Modulações - - - 

Notas Compara dosimetria com legislação e 
diz ser menor - - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Consequência de Dosimetria – Artigo 11 a 13 - Parte 9/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(11) 
Se o carrapato dermacentor reticulatus 

interage com o EMF 
 

Descobrimos que a exposição induz uma resposta locomotora imediata do carrapato que se manifesta tanto em 
um movimento de sobressalto anteriormente não relatado de todo o corpo quanto em um solavanco do primeiro 
par de pernas. No geral, os carrapatos exibiram um movimento significativamente maior na presença do RF-
EMF. Diferenças significativas entre os sexos em relação à exposição RF-EMF foram observadas em ambas as 
variáveis de resposta. Na presença de RF-EMF, o movimento do corpo pelas fêmeas foi maior que nos machos e 
vice-versa 

(12) Efeitos de antenas anteriores às escolas à 
funções cognitivas 

Diminuição nas habilidades motoras finas e grosseiras e memória de trabalho espacial e atenção em adolescentes 
escolares em comparação com estudantes que foram expostos a RFEMF baixo 

(13) 

Determinar a associação da exposição à 
radiação de campo eletromagnético de 

radiofreqüência (RF-EMFR) gerada pelas 
estações de base de telefonia móvel com 

hemoglobina glicada (HbA1c) e ocorrência 
de diabetes mellitus tipo 2. 

A média de HbA1c para os estudantes que foram expostos a RF-EMFR alto foi significativamente maior (5,44 ± 
0,22) do que a média de HbA1c para os estudantes que foram expostos a baixa RFE-RFE (5,32 ± 0,34) (p = 

0,007). Além disso, os estudantes que foram expostos a RF-EMFR elevado gerados por MPBS tiveram um risco 
significativamente maior de diabetes mellitus tipo 2 (p = 0,016) em relação às suas contrapartes que foram 

expostos a RF-RFE baixo. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas  – Artigo 1 a 4 - Parte 1/9 
      (1) (2) (3) (4) 

Autor(es) 

Sanjay Sagar, Seid M. Adem, Benjamin Struchen, 
Sarah P. Loughran,  Michael E. Brunjes, Lisa 

Arangua, Mohamed Aqiel Dalvie,  Rodney J. Croft, 
Michael Jerrett,  Joel M. Moskowitz, Tony Kuo,  

Martin Röösli 

Damiano Urbinello, 
Wout Joseph, Anke 

Huss, Leen Verloock, 
Johan Beekhuizen, Roel 

Vermeulen, Luc 
Martens, Martin Röösli 

Damiano Urbinello, Wout Joseph, Anke 
Huss, Leen Verloock, Johan Beekhuizen, 
Roel Vermeulen, Luc Martens and Martin 

Röösli 

Ioan Eustatiu Marinescu, 
Claudiu Poparlan 

Revista Environment International n. 114 Environment 
International 68 Environ Int. Procedia Environmental 

Sciences 32 
Ano 2018 2014 2014 2016 

Título (Original) 
Comparison of radiofrequency electromagnetic 

field exposure levels in different everyday 
microenvironments in an international context 

Radio-frequency 
electromagnetic field 
(RF-EMF) exposure 

levels in different 
European outdoor urban 

environments in 
comparison with  
regulatory limits 

Radio-frequency electromagnetic field 
(RF-EMF) exposure levels in different 

European outdoor urban environments in 
comparison with regulatory limits 

Assessment of GSM HF-
Radiation impact levels 

within the residential area of 
Craiova city 

Tema Do Estudo Em cidades Em cidades Em cidades Em cidades 

Impactos Nenhum (Apenas medições) Nenhum (Apenas 
medições) Nenhum (apenas medições) Nenhum (apenas 

levantamento) 
País Do Estudo Diversos (Global) Europa Europa Roménia 

Informações Sobre o 
Local De Estudo? 

94 microambientes selecionados compostos por 15 
microambientes da Suíça (Europa), 18 da Etiópia 
(África), 12 do Nepal (Ásia), 17 da África do Sul 

(África), 24 da Austrália (Austrália) e 8 dos Estados 
Unidos da América (América do Norte);�

 �
Áreas urbanas e rurais nos seis países foram selecionadas 
com base nos recursos disponíveis e no tempo para medir 

a exposição;�
 �

Microambientes onde as pessoas passam parte do tempo;�
�

Incluímos áreas urbanas com alta densidade populacional 
uma vez que estudos encontraram a maior exposição à 

RF-EMF nessas áreas. 

Três tipos diferentes de 
áreas externas - (áreas 

residenciais centrais, não 
centrais e centro da 

cidade) 

Incluímos áreas residenciais centrais, 
localizadas em zonas com edifícios mais 

altos (4 a 5 pisos) e tráfego rodoviário 
considerável, bem como inúmeras pessoas 

nas calçadas.�
 �

Áreas residenciais não centrais estão 
situadas fora do centro da cidade em zonas 
residenciais tranquilas com alturas de 2 a 3 
andares e proporções relativamente grandes 

de espaço verde em comparação com 
[áreas residenciais e centrais 

Craiova é uma cidade de 
tamanho médio localizada na 
parte sudoeste da Roménia 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas  – Artigo 1 a 4 - Parte 2/9 
 (1) (2) (3) (4) 

Frequências 

Para downlink, a frequência de 900 MHz, 1800 MHz e 
2100 MHz foram usadas principalmente, exceto para a 

banda LTE 7 DL (2600 MHz no Estados Unidos da 
America) 

Desde rede local FM  à 
2,4 a 2,5 GHz de rede 
local sem fio (WLAN) 

Desde rede local FM à 2,4 a 2,5 
GHz de rede local sem fio 

(WLAN) 

GSM 900-1800 
MHz 

Dosimetrias 

Média da exposição total RF-EMF para áreas residenciais centrais�
 - 0,35 V/m na Suíça - 0,88 V/m na Etiópia�

 - 0,47 V/m no Nepal, - 0,58 V/m na África do Sul�
 - 1,06 V/m na Austrália - 1,44 V/m nos Estados Unidos da América�

 A exposição downlink correspondente foi�
 - 0,34 V/m na Suíça - 0,67 V/m na Etiópia�

 - 0,36 V/m no Nepal - 0,55 V/m na África do Sul�
 - 0,35 V/m na Austrália - 1,39 V/m nos Estados Unidos da América�

 A exposição média total de RF-EMF para áreas industriais foi�
 - 0,69 V/m na Suíça - 0,36 V/m na Etiópia�

 - 0,31 V/m no Nepal - 0,92 V/m na África do Sul�
 - 0,32 V/m na Austrália - 1,14 V/m nos Estados Unidos da América.�

 A exposição downlink correspondente foi�
 - 0,67 V/m na Suíça - 0,35 V/m na Etiópia�

 - 0,29 V/m no Nepal - 0,91 V/m na África do Sul�
 - 0,26 V/m na Austrália - 1,11 V/m nos Estados Unidos na América�

 A média da exposição total RF-EMF para áreas turísticas foi�
 - 0,68 V/m no Nepal - 0,60 V/m na África do Sul�

 - 1,39 V/m na Austrália - 1,13 V/m nos Estados Unidos da América.�
 A Exposição downlink correspondente foi�

 - 0,66 V/m no Nepal - 0,57 V/m na África do Sul�
 - 0,39 V/m na Austrália - 1,12 V/m nos Estados Unidos da América�

 �
 Em áreas menos urbanas, tais como áreas industriais, turísticas, 

universitárias ou rurais a exposição tendia a ser menor, embora houvesse 
exceções, como a área de universidade em Canberra (2,51 V/m), a área 

turística em Sydney (2,01 V/m) e a área rural em Los Angeles (1,60 
V/m). 

Variou entre 0,22 V / m 
(Basiléia) e 0,41 V / m 
(Amsterdã) em todas as 

áreas externas 
combinadas.�

 �
 O 95º percentil para a 

exposição total a RF-EMF 
variou entre 0,46 V / m 
(Basiléia) e 0,82 V / m 

(Amsterdã)�
 �

 O 99º percentil para a 
exposição total variou 
entre entre 0,81 V / m 
(Basiléia) e 1,20 V / m 

(Bruxelas). 

Valores médios aritméticos para a 
exposição da estação base de 

telefonia móvel variaram entre 
0,25 V / m (Basiléia) e 0,44 V / m 

(Amsterdã) em todas as áreas 
externas combinadas.�

 �
O percentil 95 variou entre 0,46 V 

/ m (Basiléia) e 0,66 V / m 
(Basiléia e Amsterdã)�

 �
O percentil 99 variou entre 0,81 V 

/ m (Basileia) e 1,20 V / m 
(Bruxelas) 

650.00-700.00 
µW/m² 

Modulações - (modulação de frequência; 
88–108 MHz) 

(modulação de frequência; 88–108 
MHz) 

“radiação de 
microondas pulsada 

constante” 

Notas 
Cita regulamentação amplamente durante o texto e 

afirma que é os níveis encontrados são bem menores 
que ela. 

Cita regulamentação 
amplamente desde o 

objetivo do texto e afirma 
que é os níveis 

encontrados são bem 
menores que ela. 

Cita regulamentação amplamente 
desde o objetivo do texto e afirma 

que é os níveis encontrados são 
bem menores que ela. 

Diz que está abaixo 
dos níveis da 

regulamentação, 
mas critica esta. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas – Artigo 1 a 4 - Parte 3/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 

Quantificar a exposição RF-EMF aplicando um protocolo testado de  
medições de exposição usando dispositivos portáteis com uma alta taxa 
de amostragem em diferentes microambientes da Suíça, Etiópia, Nepal, 

África do Sul, Austrália e Estados Unidos da América 

Este estudo demonstra alta variabilidade de RF-EMF entre os 94 microambientes 
selecionados no mundo todo 

 
Os níveis de exposição tendem a aumentar com o aumento da urbanidade.�

�

Na maioria dos microambientes “downlink” de estações de base de telefonia móvel é o 
contribuinte mais relevante 

(2) 
Comparar os níveis médios de exposição em áreas externas em quatro 

diferentes cidades europeias e comparar com os níveis regulamentares de 
exposição a RF-EMF nas áreas correspondentes 

(ver dosimetria) 

(3) 
Comparar níveis médios de exposição em áreas externas em quatro 

cidades europeias diferentes e comparar com os níveis regulatórios de 
exposição a RF-EMF em as áreas correspondentes 

(ver dosimetria) 

(4) Analisar o nível de exposição a radiações não ionizantes para a população 
dentro de áreas residenciais área de Craiova, Roménia · Maioria antenas de estação base HF 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas – Artigo 5 a 8 - Parte 4/9 
 (5) (6) (7) (8) 

Autor(es) 
Damiano Urbinello, Anke Huss, 

Johan Beekhuizen, Roel 
Vermeulen, Martin Röösli 

Lennart Hardell, Tarmo Koppel, 
Michael Carlberg, Mikko 
Ahonen, Lena Hedendahl. 

Lennart Hardell, Michael 
Carlberg, Tarmo Koppel, Lena 

Hedendahl 

Teoman Karadag, Mehmet 
Yuceer e Teymuraz Abbasov 

Revista Science of the Total 
Environment 

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF ONCOLOGY 49 

MOLECULAR AND 
CLINICAL ONCOLOGY 6 

Radiation Protection Dosimetry, 
Vol. 168, No. 1 

Ano 2014 2016 2017 2016 

Título (Original) 

Use of portable exposure meters 
for comparing mobile phone 

basestation radiation in different 
types of areas in the cities of 

Baseland Amsterdam 

Radiofrequency radiation at 
Stockholm Central 

 Railway Station in Sweden and 
some medical 

 aspects on public exposure to 
RF fields 

High radiofrequency radiation 
at Stockholm Old Town: An 

exposimeter study including the 
Royal Castle, Supreme Court, 
three major squares and the 

Swedish Parliament 

A large-scale measurement, 
analysis and modelling of 

electromagnetic radiation levels 
in the vicinity of GSM/UMTS 
base stations in an urban area 

Tema Do Estudo Em cidades Em cidades Em cidades Em cidades 
Impactos Nenhum (apenas medição) Nenhum (apenas medição) Nenhum (apenas medição) Nenhum (apenas levantamento) 

País Do Estudo Holanda Suécia Suécia Turquia 

Informações Sobre o Local De 
Estudo? 

Quatro diferentes tipos de áreas 
urbanas nas cidades de Basel e 

Amsterdam 
- Praças, Supremo Tribunal, 

Castelo Real e Cidade Velha 
Área urbana densamente 

povoada 

     
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas – Artigo 5 a 8 - Parte 5/9 
      (5) (6) (7) (8) 

Frequências 

Nos concentramos na exposição downlink da estação base 
de telefonia móvel, ou seja, a soma de GSM900 (925-960 
MHz), GSM1800 (1805-1880 MHz) e UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System, 2110 -2170 MHz), 
bem como a exposição do uplink (handset) do telefone 

celular, ou seja, soma de GSM900 (880–915 MHz), 
GSM1800 (1710–1785 MHz) e UMTS (1920-1980 

MHz). 

88 a 5.850 MHz 
GSM e UMTS 900 MHz 

  
 LTE 2600 MHz 

As frequências 900, 
1800 e 2100 MHz.�

 �
 Foi calculado que 65 

e 35% do nível do 
campo elétrico era 

causado por TV, rádio 
FM, Wi-Fi, etc. 

Dosimetrias 0,30 a 0,53 V / m nas áreas de centro e de negócios e de 
0,09 a 0,41 V / m em áreas residenciais 

- O valor médio da exposição total 
foi de 921 µW / m2 (ou 0,092 µW / 

cm2; 1 µW / m2 = 0,0001 µW / 
cm2) com algumas excessões de 

mais de 95,544 µW / m2 (6 V / m, 
limite de detecção superior).�

 - O nível total de radiação de RF 
variou de 2.817 a 4.891 µW / m2 

para cada medição andando. 
Medições médias elevadas foram 
obtidas para downlink de GSM + 

UMTS 900, variando entre 1.165 e 
2,075 µW / m2. Altos níveis também 

foram obtidos para o downlink 
UMTS 2100; 442 a 1.632 µW / m2. 

Também o downlink LTE 800, o 
downlink GSM 1800 e o downlink 
LTE 2600 estavam na maior gama 
de medidas. Foram identificados 

pontos quentes, exemplo, próximo a 
uma estação base montada na parede 
95,544 µW / m2, excedendo assim a 

detecção do limite do medidor. 

O nível médio da radiação total de RF foi de 
4,293 µW / m2 (0,4293 µW / cm2). Os 

maiores níveis médios foram obtidos para o 
downlink GSM e UMTS 900, e downlink de 

LTE 2600 (1.558 e 1.265 µW / m2, 
respectivamente).�

 �
 As praças da cidade exibiram os maiores 

níveis médios totais, com o exemplo da praça 
Järntorget, com 24.277 µW / m2 (mínimo de 

257, máx. 173.302 µW / m2).�
 �

 Estes resultados contrastaram com as áreas 
com menor exposição total, como o Supremo 
Tribunal, com um nível médio de 404 µW / 
m2 (mínimo 20,4, máximo 4,088 µW / m2).�

 �
 Além disso, as medições nas ruas em torno 
do Castelo Real foram inferiores ao total da 
Cidade Velha, com uma média de 756 µW / 

m2 (min 0,3, máx. 50,967 µW / m2). 

- 

Modulações - - - - 

Notas - Diz que está abaixo dos níveis da 
regulamentação, mas critica esta. Menciona legislação e critica esta. 

Compara dosimetria 
com legislação e diz 

ser menor 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas – Artigo 5 a 8 - Parte 6/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(5) 
Avaliar as fontes de variabilidade dos dados e a 

repetibilidade das medições diárias usando 
medidores de exposição portáteis. 

Monitoramento móvel da exposição de radiação de estação base de telefone celular com monitores é útil 
devido à alta repetibilidade dos níveis de exposição da estação base de telefones móveis�

 �
 Enquanto que o tipo de área (30%) e cidade (50%) explicaram a maior parte da variabilidade dos dados, 
0,6% da variação de todas as medições da radiação da estação base do telefone celular foram explicadas 

pelo dia de medição e apenas 0,2% pelo tempo de medição (manhã, meio-dia, tarde) 

(6) 
A estação central ferrovia, na Suécia foi investigada 

para exposição pública de radiação de 
radiofrequência (RF). 

É imperativo que melhores esforços devem ser direcionados para a coleta periódica de radiação de RF 
exposições na vida diária para uso em estudos epidemiológicos de câncer, bem como de doenças 

neurológicas e outras efeitos na saúde atribuídos às exposições à radiação de RF 

(7) 
Avaliar a exposição externa à radiação de RF na 
Cidade Velha e nas proximidades do Parlamento, 

em Estocolmo, na Suécia. 

· Áreas de radiação RF desnecessariamente altas em várias partes da Cidade Velha de Estocolmo. 
 

 · Vários estudos encontraram efeitos adversos, não térmicos (aumento de temperatura não mensurável) 
em saúde, muito abaixo das diretrizes do ICNIRP - que são menos confiáveis, pois não levam em 

consideração efeitos não térmicos e não são baseados sobre avaliação científica sólida 

(8) 

Analisar o campo elétrico que irradia das estações 
base GSM / UMTS localizadas no centro de 

Malatya, uma área urbana densamente povoada na 
Turquia 

· A radiação do campo elétrico normal pode aumentar �25% durante o dia, dependendo do tráfego de 
comunicação móvel 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas – Artigo 9 a 13 - Parte 7/9 
      (9) (10) (11) (12) (13) 

Autor(es) 
Lennart Hardell, Michael 

Carlberg, Lena K. 
Hedendahl 

Pranas Baltrenas, 
Raimondas Buckus 

Sofia Kottou, Dimitrios 
Nikolopoulos, Panayiotis H. 

Yannakopoulos, 
 Efstratios Vogiannis, 

Ermioni Petraki, Dionisios 
Panagiotaras, Dionysios 

Koulougliotis. 

I. Calvente, M.F. Fernandez, 
R. P6rez-Lobato, C. Davila-
Arias, O. Ocón, R. Ramos, 
S. Rios-Arrabal, Villalba-

Moreno, N. Olea, M.I. 
Nfifiez 

Christos Baliatsas, Irene van 
Kamp, John Bolte, Gert 

Kelfkens, Christel van Dijk, 
Peter Spreeuwenberg, Mariette 

Hooiveld, Erik Lebret, Joris 
Yzermans 

Revista ONCOLOGY LETTERS 
15 Measurement 46 Physica Medica 31 Environmental Research 

138 
Science of the Total 

Environment 565 
Ano 2018 2013 2015 2015 2016 

Título (Original) 

Radiofrequency radiation 
from nearby base stations 

gives high levels in an 
apartment in Stockholm, 
Sweden: A case report 

Measurements and 
analysis of the 

electromagnetic fields of 
mobile communication 

antennas 

Preliminary background 
indoor EMF 

measurements in Greece 

Outdoor characterization 
of radio frequency 

electromagnetic fields in a 
Spanish birth cohort 

Clinically defined non-
specific symptoms (NSS) in 
the vicinity of mobile phone 
base stations: A retrospective 

before-after study 

Tema Do Estudo Dentro de lugares Em cidades Dentro de lugares Medindo força de antenas 
medida de força de antenas e 
celulares e relacionando com 

sintomas / casas 

Impactos Nenhum (apenas 
medição) 

Nenhum (apenas 
medição) 

Nenhum (apenas 
medição) 

Nenhum (apenas 
medição) Nenhum 

País Do Estudo Suécia Lituânia Grécia Espanha Holanda 

Informações Sobre o 
Local De Estudo? - - 

Os critérios de seleção 
envolveram o nível de 

urbanização (áreas 
urbanas, suburbanas, 

agrícolas), a densidade 
populacional e as 

características 
geográficas especiais 
(áreas continentais e 

insulares 

Três áreas de residência foram 
diferenciadas: (a) áreas urbanas, 
correspondentes para a cidade de 
Granada e cidades com mais de 

20.000  habitantes, (b) áreas semi-
urbanas, cidades com 10.000-

20.000 habitantes na área 
metropolitana circundante, e (c) 

áreas: aldeias com menos de 
10.000 habitantes. No presente 

estudo, as crianças foram 
selecionadas a partir de 16 
cidades e aldeias; 9,8% das 

famílias estavam em áreas rurais, 
45,5% em áreas semi-urbanas, e 

44,7% em áreas urbanas 

- 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas – Artigo 9 a 13 - Parte 8/9 
      (9) (10) (11) (12) (13) 

Frequências 

Campos eletromagnéticos emitidos por 
estações base foram agrupados em duas 

faixas de freqüência: 800-915 MHz - 
para comunicações de telefonia móvel 
com a estação base e 935–960 MHz - 

para comunicações da estação base com 
o telefone móvel. 

LTE 800 e LTE 2600 
  

 GSM + UMTS 900 e UMTS 2100 
50 Hz e 2100 MHz 100 kHz-6 GHz 

Nós nos concentramos 
na exposição RF-EMF 

residencial média 
emitida de diferentes 

tipos (GSM900, 
GSM1800, UMTS) de 

MPBS. 

Dosimetrias 

O valor máximo autorizado de densidade 
de fluxo de energia do campo 

eletromagnético, 10 W / cm2, foi registrado 
a uma distância de 55 m da antena onde o 

lóbulo principal do padrão atingiu a 
superfície do solo�

 �
 Uma diminuição significativa na força do 
campo elétrico é registrada a uma distância 
de 15 m da antena de comunicação móvel. 
A força dos campos elétricos diminui em 5 

vezes, de 65 V / m a 13 V / m.�
 �

 Com uma distância da antena crescendo 
20 m ou mais, uma diminuição na força do 

campo elétrico não é tão significativa e 
varia de 11 V / m para 4 V / m;�

 �
 Onde uma onda eletromagnética se forma 
a 18 m de distância, a densidade de fluxo 
de energia é igual a 41 W / cm2 e o valor 
autorizado, 10 W / cm2, é excedido em 

mais de 4 vezes 

A “Tabela II” mostra o nível médio de 
3.810,8 µW / m2 para a medição total de 
todo o apartamento, incluindo varandas, 

sendo registrado um nível máximo alto de 
112.318 µW / m2. Mais de 55% do nível 
médio foi causado pelo downlink 4G das 
estações base (LTE 800 e LTE 2600). O 

downlink 3G (GSM + UMTS 900 e UMTS 
2100) rendeu> 40% da exposição média 

total. Cerca de 96% do valor médio total foi 
causado pelos downlinks 3G e 4G, com o 
downlink 2G respondendo por apenas 2% 

(GSM 1800). Os resultados foram calculados 
excluindo toda a radiação de RF das estações 
de base, que deu um nível médio de 78,8 µW 
/ m2 e máximo de 4.616,2 µW / m2. Assim, 

3.732,0 µW / m2, 97,9% da média da 
radiação de RF foi causada pelo downlink 
das estações de base 2G, 3G e 4G. O nível 

médio foi de 1.766 µW / m2; mediana 1,051 
µW / m2 (intervalo mínimo 15,2 µW / m2, 

máx. 50,431,0 µW / m2; dados não 
apresentados). Estes resultados, no entanto, 
representam altos níveis de radiação de RF. 

Os valores do campo 
elétrico máximo, na 

maioria dos casos, foram 
abaixo de 0,5 V / m, 

entretanto valores acima 
de 1 V / me até 5,6 V / 

m foram ocasionalmente 
observados.�

 �
 Os valores do campo 
magnético ELF foram 

menores que 1µT 

A média aritmética da 
raiz média quadrada de 

valores de campo 
elétrico (ERM) e 

densidade de potência 
(SRMS) foram, 

respectivamente, 
195,79 mV / m (42,3% 
dos dados acima desta 
média) e 799,01 W / 
m2 (30% dos valores 
estavam acima desta 

média); valores 
medianos foram 
148,80 mV / m e 
285,94 W / m2, 
respectivamente 

Média (SD) RFEMF total 
para o grupo sensível a 

MPBS foi de 0,10 (0,15) 
V / m em T0 e 0,104 

(0,15) em T1; para o resto 
dos níveis de exposição 

médios da amostra foram 
0,11 (0,23) V / m e 0,12 
(0,23), respectivamente. 

Modulações - “modulada” - - - 

Notas - Menciona legislação 

Diz que está abaixo dos 
níveis da 

regulamentação, mas 
critica esta. 

Diz que está abaixo 
dos níveis da 

regulamentação, mas 
critica esta. 

- 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medição de Ondas – Artigo 9 a 13 - Parte 9/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(9) 

Medidas de força elétrica, força magnética e 
densidade de fluxo de energia do campo 

eletromagnético foram realizadas e comparadas 
com as normas de higiene estabelecidas 

· A distribuição da densidade do fluxo de energia do campo eletromagnético da antena da rede móvel 
depende do padrão direcional da antena no plano vertical. Os valores da densidade do fluxo de energia do 
campo eletromagnético são os mais altos naqueles ambientes que estão na área de cobertura principal da 

antenna�
 · Os valores da densidade do fluxo de energia do campo eletromagnético sob a antena são quase 200 

vezes menores que a uma distância de 20 m da antenna�
 · Vidro de seletiv espectro de plástico revestido com uma fina camada quase invisível de metais e óxidos 

de metal capazes de refletir a radiação eletromagnética de volta ao exterior protegem o campo 
eletromagnético em 10 vezes 

(10) 
Níveis de radiação de RF foram medidos em um 
apartamento perto de dois grupos de estações de 

base de telefone celular no telhado 
· Ver dosimetria 

(11) 
Investigar a flutuação do campo eletromagnético 

interno grego (EMF) e identificar picos que possam 
ocorrer. 

· A análise estatística dos dados revelou diferenças estatisticamente significativas entre os valores médios 
das forças de campo elétricas (ELF e RF), mas não as magnéticas (ELF), medidas em diferentes 

distâncias da fonte EMF, bem como entre alguns dos valores médios do campo elétrico de RF em 
diferentes bandas. Algumas diferenças estatisticamente significantes entre os valores médios do campo 

elétrico em localizações geográficas também foram identificadas 

(12) 

Caracterizar os perfis de exposição ambiental 
dentro da faixa de freqüência 100 kHz-6 GHz nos 

arredores imediatos das residências de 123 famílias 
do lNMA-Granada coorte de nascimento no sul da 

Espanha, usando medidas pontuais 

· "Os níveis de intensidade do campo de incidentes variaram muito entre diferentes áreas ou cidades / 
aldeias, demonstrando a variabilidade espacial na distribuição dos valores de exposição relacionados ao 

tamanho da população da área e também entre as estações do ano�
 · Razões para essa variabilidade podem incluir fontes adicionais de radiação em áreas urbanas ou 

diferenças no poder das fontes ou no tipo de antena de montage (telhado, mastro ou outro), entre outros 
fatores" 

(13) 

testar possíveis alterações na prevalência e no 
número de NSS em relação à exposição a MPBS 

(antenas) antes e após o aumento de antenas 
instaladas. 

· Foi demonstrado que a exposição RF-EMF à MPBS não estava associada ao desenvolvimento de NSS. 
No entanto, houve alguma indicação de um risco maior de NSS para o grupo sensível à MPBS, 
principalmente em relação à exposição ao UMTS, mas isso deve ser interpretado com cautela. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medida de Dosimetria – Artigo 1 a 6 - Parte 1/8 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Autor(es) 

Lena K. Hedendahl, 
Michael Carlberg, 
Tarmo Koppel, 
Lennart Hardell 

Mara Gallastegia, Anke 
Huss, Loreto Santa-
Marina, Juan J. 
Aurrekoetxea, Mònica 
Guxens, Laura Ellen 
Birks, Jesús Ibarluzea, 
David Guerra, Martin 
Röösli, Ana Jiménez-
Zabala 

Katharina Roser, 
Anna Schoeni, 
Benjamin Struchen, 
Marco Zahner, 
Marloes Eeftens, 
Jürg Fröhlich, 
Martin Röösli 

KRZYSZTOF GRYZ, 
JOLANTA 
KARPOWICZ, 
WIESŁAW LESZKO, 
PATRYK 
ZRADZIŃSKI 

Vahid Nayyeri, Seyed 
Mohammad Hashemi, 
Maryam Borna, 
Hamid-Reza Jalilian, 
Mohammad Soleimani 

B. O. Ayinmode, I. P. 
Farai 

Revista 
Frontiers in Public 
Health, Volume 5, 
Article 279 

Environment 
International 118 

Environment 
International 99 

International Journal of 
Occupational Medicine 
and Environmental 
Health 27(6) 

Radiation Protection 
Dosimetry, Vol. 155, 
No. 2, 

Radiation Protection 
Dosimetry 156 

Ano 2017 2018 2016 2014 2013 2013 

Título (Original) 

Measurements of 
Radiofrequency 
Radiation with a Body-
Borne Exposimeter in 
Swedish Schools with 
Wi-Fi 

Children's exposure 
assessment of 
radiofrequency fields: 
Comparison between 
spot and personal 
measurements 

Personal 
radiofrequency 
electromagnetic 
field exposure 
measurements in 
Swiss adolescents 

Evaluation of 
Exposure to 
Electromagnetic 
Radiofrequency 
Radiation in the Indoor 
Workplace Accessible 
to the Public by the 
Use of Frequency-
selective Exposimeters 

Assessment of RF 
Radiation Levels in the 
Vicinity of 60 Gsm 
Mobile Phone Base 
Stations in Iran 

Study of Variations of 
Radiofrequency Power 
Density From Mobile 
Phone Base Stations 
With Distance 

Tema Do Estudo Por 1 semana Por 3 dias Por 3 dias no corpo 
e cerebro Por 24 horas Por 24 horas Por 6 minutos 

Impactos Nenhum (apenas 
medições) 

Nenhum (apenas 
medições) 

Nenhum (apenas 
medições) 

Nenhum (apenas 
medições) 

Nenhum (apenas 
medições) 

Aumento de força com 
o espaço 

País Do Estudo Suécia e Estonia Espanha Suíça Polônia Irã Nigéria 

Informações Sobre o 
Local De Estudo? - 

Este estudo foi 
incorporado na coorte de 
nascimentos INMA-
Gipuzkoa, localizada no 
País Basco e faz parte de 
um estudo multicêntrico 
espanhol. 

Principalmente áreas 
rurais 

Áreas urbanas e rurais 
em várias regiões 

Principais centros 
médicos e 
educacionais  

Dez locais 
aleatoriamente 
selecionados em 
Ibadan, oeste da 
Nigéria 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medida de Dosimetria – Artigo 1 a 6 - Parte 2/8 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Frequências 
20 bandas de frequências 
diferentes de 87 a 5850 

MHz. 

Radio FM; Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T); 
LTE 800 uplink e downlink (LTE 800 UL e LTE 800 DL 

respectivamente, utilizado para 4G);  
GSM 900  uplink e downlink  (GSM 900 UL e GSM 900 DL, 

usado para 2G);  
Ligação  uplink e downlink GSM 1800 (GSM 1800 UL e GSM 

1800 DL, utilizada para 2G / 4G); �
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);  uplink 
e downlink do UMTS (UMTS UL e UMTS DL, usados para 3G); 

ISM 2.4 GHz (usado para WiFi);  
Uplink e downlink LTE 2600 (LTE 2600 UL e LTE 2600 DL, 

usado para 4G); 
WiMax 3.5 GHz (usado para conexão de internet sem fio 

principalmente em áreas rurais); �
ISM 5.8 GHz (usado para WiFi) 

medindo 13 
bandas de 

frequência que 
variam de 470 a 

3600MHz. 

Faixa de frequência de 
88–2500 MHz, 

dividida em 12 sub-
bandas 

correspondentes às 
freqüências 

operacionais de fontes 
típicas de EMRR 

Toda a faixa de 27 
MHz a 3 GHz também 

foi avaliada para 
exposições perigosas. 

(GSM) 
1800; 900 

Dosimetrias 

Os valores máximos poderia ser elevado ao se 
conectar a estações de base de telefonia móvel fora 

do prédio da escola, até 82,857.3 mW / m2, 
geralmente a partir de uplink de GSM 1800, 3G ou 
4G downlink máximo das mesmas estações base 

foi 3,285.9 mW / m2. �
�

A exposição à radiação RF média total foi de 63,2 
mW / m2. fontes principais foram a partir de 

telefones móveis (67,2%) e de estações rádio base 
de telefonia móvel (19,8%). �

�

A exposição ambiental mediana total foi de 258 
mV / m (176,6 mW / m2) para creches situadas a 
menos de 300 m a partir de uma estação de base 
em comparação com 75 mV / m (14,9 mW / m2) 
para as situados mais de 300 m a partir de uma 

estação de base. 

Níveis de exposição mediana 
variou de 29,73 (em quartos 

infantis) a 200,10 mW / m2 (em 
pátios de escolas) para medições 
pontuais e foram maiores ao ar 

livre do que dentro de casa�
�

Exposição pessoal média foi de 
52,13 mW / m2 e mediana de 

avaliações baseadas em 
medições pontuais variaram de 

25,46 a 123,21 mW / m2. 

63,2 µW 
/ m2 

(0,15 V / 
m) 

medianas - 0,19 e 0,05 V / m, 
percentis 75 - 0,25 e 0,09 V / m.  

 
Em edifícios equipados com 

antenas BTS interiores, o campo 
E não excedeu: medianas - 1 V / 

m, 75 percentis - 1,8 V / m. �
�

Enquanto que nas áreas urbanas 
e rurais, os valores mediano e 

percentil 75 do campo E 
registados em edifícios 

localizados perto do RTV 
(dentro de 1 km) não excederam: 
1,5 e 3,8 V / m ou 0,4 e 0,8 V / 
m, para rádio Banda de FM ou 

para bandas de TV, 
respectivamente. 

Como se pode ver na 
Tabela 1, os valores 

médios dos índices de 
exposição da banda 

total nestas áreas 
foram, 0,01% dos 

limites de exposição 
ICNIRP definidos e o 

valor de exposição 
mais elevado foi de 
0,19% para a banda 
total e 0,17% para as 

bandas GSM. que 
foram gravados perto 

de uma escola... 

323,91 
µW m-2 à 
250 m de 
raio de 

uma BTS; 
1119,00 
µW m-2 à 
200 m de 
raio de 

outra BTS 

Modulações - - - - - - 

Notas Menciona legislação - - - 
Compara dosimetria 
com legislação e diz 

ser menor 

Compara 
dosimetria com 

legislação e diz ser 
menor 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 

(continuação) 
Grupo: Medida de Dosimetria– Artigo 1 a 6 - Parte 3/8 

 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 
Medições exposimétricas nas escolas para avaliar as emissões de RF na 

sala de aula, medindo a exposição RF dos professores, a fim de 
aproximar a exposição das crianças 

A exposição ambiental à radiação de RF em algumas escolas é superior aos níveis reportados para 
biológicos não térmicos efeitos. 

(2) 

Avaliar a exposição à RF na coorte de nascimentos Espanhola INMA por 
meio de medições pontuais e medições pessoais nos locais onde as 

crianças tendem a passar a maior parte do tempo, ou seja, casas, escolas 
e parques; identificar as configurações e fontes que mais contribuem 

para essa exposição; e explorar se a avaliação da exposição baseada em 
medições pontuais é um substituto válido para a exposição pessoal. 

A transmissão e o downlink para celular foram as fontes que mais contribuíram, enquanto o uplink 
para celular e outras fontes internas, como WiFi, fizeram apenas contribuições menores.�

�

As medições pessoais para o RF total concordaram melhor, embora apenas moderadamente, com 
estimativas de exposição baseadas em medições pontuais nos principais ambientes (residências, 
escolas e parques) e levando em consideração o tempo mediano total gasto em cada ambiente 

considerando os tempos relatados por todos os participantes. 

(3) 
Descrever a exposição pessoal a RF-EMF de adolescentes suíços e avalia 

fatores relevantes de exposição 
 

● A exposição a RF-EMF de adolescentes é dominada pelo próprio uso de celular. Fontes 
ambientais, como estações de base de telefones celulares, desempenham um papel menor; 

● De acordo com os cálculos de dose, a exposição de fontes ambientais (transmissores de 
transmissão, estações base de telefones celulares, estações base de telefone sem fio, pontos de 
acesso WLAN e telefones celulares nos arredores) contribuiu em média 6,0% para a dose 
cerebral e 9,0% para a dose de todo o corpo; 

● Para aqueles que não usam a internet móvel, o downlink é mais relevante. 

(4) 
Identificar e avaliar a exposição à radiação de radiofrequência 

eletromagnética (EMRR) em um local de trabalho localizado em um 
ambiente de acesso público e representado por escritórios 

● As principais fontes de exposição ao EMRR são as estações transceptoras de base de 
telefone celular (BTS) e os transmissores de rádio-televisão (RTV); 

● A exposição na faixa de freqüência UMTS é significativamente menor do que no sistema 
GSM. 

(5) Levantamento de radiação de freqüência de rádio de 60 estações base 
GSM 

Os valores de exposição mais altos ocorrem a menos de 50 m da torre, apesar de essas áreas não 
estarem sujeitas ao feixe máximo da antena; a pequena distância da torre é responsável por isso 

(6) 

A exposição máxima de uma única freqüência de sinal BTS pode ser observada em média em torno de 200 m de 
raio de uma BTS na cidade. Observou-se que a densidade de potência total estimada em torno de uma referência 

BTS é maior, em média, em torno de 50 m de raio de uma BTS. Esta situação pode ser devida ao efeito aditivo da 
potência do sinal proveniente dos lóbulos laterais da antena, das fugas de RF da BTS e de algumas outras BTS 

presentes a curtas distâncias do ponto. �
�

O valor das densidades máximas de potência em torno de todas as BTSs de referência foi considerado menor que o 
limite para vários sinais de RF definidos por diretrizes internacionais, como IEEE e ICNIRP. Portanto, pode-se 
concluir que a radiação de RF desses mastros não representa risco significativo para a saúde da população na 

cidade de Ibadan. 

● A densidade máxima de potência do sinal da 
portadora e a densidade máxima total de potência 
de um BTS podem ser observadas em média a 
200 e 50 m do seu raio; 

● Esta situação pode ser devida ao efeito aditivo da 
potência do sinal proveniente dos lóbulos laterais 
da antena, das fugas de RF da BTS e de algumas 
outras BTS presentes a curtas distâncias do 
ponto. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medida de Dosimetria – Artigo 7 a 10 - Parte 4/8 
      (7) (8) (9) (10) 

Autor(es) 
Russell Richman, Alan 

James Munroe, Yasmeen 
Siddiqui 

Chhavi Raj Bhatt, Arno Thielens, Baki Billah, 
Mary Redmayne, Michael J. Abramson, Malcolm 

R. Sim, Roel Vermeulen, LUC Martens, Wout 
Joseph, Geza Benke 

Chhavi Raj Bhatt, Arno 
Thielens, Mary Redmayne, 
Michael J. Abramson, Baki 

Billah, Malcolm R. Sim, 
Roel Vermeulen, Luc 

Martens, Wout Joseph, 
Geza Benke 

Marije Reedijk, Virissa 
Lenters, Pauline Slottje, 

Anouk Pijpe, Petra H 
Peeters, Joke C Korevaar, 

Bas Bueno-de-Mesquita, W 
M Monique Verschuren, 
Robert A Verheij, Inka 
Pieterson, Flora E van 

Leeuwen, Matti A Rookus, 
Hans Kromhout, Roel C H 

Vermeulen 

Revista Science of the Total 
Environment 466–467 Environmental Research 151 Environment International 

92–93 BMJ Open 8 

Ano 2014 2016 2016 2018 

Título (Original) 

A pilot neighborhood study 
towards establishing a 

benchmark for reducing 
electromagnetic field levels 

within single family 
residential dwellings 

Assessment of personal exposure from 
radiofrequencyelectromagnetic fields in Austrália 

and Belgium using on-body calibrated 
exposimeters 

Measuring personal 
exposure from 900 MHz 

mobile phone base stations 
in Austrália and Belgium 

using a novel personal 
distributed exposimeter 

Cohort profile: 
LIFEWORK, a prospective 

cohort study on 
occupational and 

environmental risk factors 
and health in the 

Netherlands 
Tema Do Estudo Por 60 minutos Por 30 minutos Sem dados de duração Sem dados de duração 

Impactos Nenhum (apenas medições) Nenhum (apenas comparação de medições) Nenhum (apenas 
comparação de medições) 

Nenhum (apenas 
levantamento) 

País Do Estudo Canadá Austrália e Bélgica Austrália e Bélgica Holanda 
Informações Sobre o 

Local De Estudo? 
Centro da cidade de 

Toronto Áreas urbanas, suburbanas e rurais Áreas urbanas, suburbanas 
e rurais 

Níveis equilibrados de 
níveis de urbanização 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medida de Dosimetria – Artigo 7 a 10 - Parte 5/8 
      (7) (8) (9) (10) 

Frequências de 10 MHz a 8 GHz 

As bandas de frequência calibradas foram Digital 
Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T), 

downlink (DL) e uplink (UL) de 800 MHz, 900 
MHz UL e DL, 1800 MHz UL e DL, Digital 

Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), 
1900 MHz UL e 2100 MHz DL Industrial, 

Científico e Médico (ISM) 2,4 GHz, 2600 MHz 
UL e DL, Interoperabilidade Mundial para Acesso 
a Microondas (WiMax) 3,5 GHz e ISM 5,8 GHz. 
Os níveis de frequência central calibrados foram: 

630 MHz (DVB-T), 806 MHz (DE), 847 MHz 
(UL), 897,5 MHz (900 UL), 942,5 MHz (900 DL), 
1747,5 MHz (1800 UL), 1842,5 MHz (1800 DL ), 
1890 MHz (DECT), 1950 MHz (UL), 2140 MHz 

(DL), 2442,5 MHz (ISM 2.4 GHz), 2535 MHz 
(2600 UL), 2655 MHz (2600 DE), 3500 MHz 

(WiMax 3.5 GHz) e 5512.5 MHz ( ISM 5,8 GHz). 
T 

Faixa de frequência GSM de 
900 MHz - 

Dosimetrias 

Os painéis (Sem as casas de 
testes Renovation2050) 

exibiram níveis acima da 
média de EMF elétrico CA: 

6,1 V / me 7,6 V / m.�
�

No entanto, as três casas 
restantes exibiram leituras de 
média / ou abaixo, variando 

de 2,9 V / m a 4,5 V / m. 

centro da cidade (4,33 V / m), residencial ao ar 
livre (urbano) (0,75 V / m) e um parque (0,75 V 

/ m) [Austrália];�
uma estação de bonde (1,95 V / m), centro da 
cidade (0,95 V / m) e um parque (0,90 V / m) 

[Bélgica] 

Mediana: centro da cidade 
(0,248 V / m), ônibus (0,124 
V / m), estação ferroviária 
(0,105 V / m), montanha / 

floresta (rural) (0,057 V / m) 
e trem (0,055 V / m) [ 

Austrália); �
Mediana: bicicleta (urbana) 
(0,238 V / m), estação de 

bonde (0,238 V / m), centro 
da cidade (0,156 V / m), 

residencial ao ar livre 
(urbana) (0,129 V / m) e 

parque (0,124 V / m) 

0.003 mWm2 

Modulações - - - - 
Notas - - - - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 

(continuação) 
Grupo: Medida de Dosimetria – Artigo 7 a 10 – Parte 6/8 

      Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(7) 

Apresenta os resultados de 29 auditorias de campo EMF em residências unifamiliares residenciais 
localizadas em um bairro urbano em Toronto (Canadá) para serem comparadas a um projeto de 

redução de EMF de baixo custo incorporado à casa de pesquisa Renovation2050 - localizada dentro 
da vizinhança de teste. 

Os resultados mostram que a estratégia de redução de 
baixo custo é eficaz, reduzindo em média a exposição em 

80% para métricas EMF de alta intensidade. 

(8) 

i) demonstrar a avaliação da exposição pessoal a partir de várias fontes do RFEMF em diferentes 
microambientes na Austrália e na Bélgica, com dois exposímetros calibrados no corpo, em contraste 

com estudos anteriores que empregaram exposímetros calibrados, únicos no corpo;�
�

ii) avaliar sistematicamente o desempenho dos exposímetros utilizando calibração (no corpo) e 
medições de cross-talk; �

�

e iii) comparar os níveis de exposição medidos para um local em cada um dos vários 
microambientes selecionados nos dois países. 

As exposições em nove microambientes em Melbourne, 
Austrália, foram inferiores às exposições nos 

microambientes correspondentes em Ghent, Bélgica (p 
<0,05). As exposições pessoais nos microambientes 

urbanos foram maiores do que as dos microambientes 
rurais ou suburbanos. Da mesma forma, os níveis de 

exposição nos microambientes externos foram maiores 
que os dos microambientes internos. 

(9) 

i) medir a exposição pessoal na banda de frequência de downlink (DL) do Sistema Global para 
Comunicações Móveis (GSM) a 900 MHz com dois sistemas de exposímetros, um exposímetro 

pessoal distribuído (PDE) e um par de RF ExpoM;�
�

ii) comparar o GSM 900 Exposições a DL em MHz em vários microambientes na Austrália e na 
Bélgica, �
�

e iii) avaliar a correlação entre as medições de PDE e de RFM da ExpoM. 

As exposições pessoais entre os microambientes urbanos 
foram maiores do que as dos microambientes rurais ou 

suburbanos. Da mesma forma, os níveis de exposição no 
exterior foram superiores aos dos microambientes 

interiores. 

(10) 

Quantificar os efeitos na saúde das exposições ocupacionais e ambientais.�
�

Domínios incluem poluição do ar (por exemplo, dióxido de nitrogênio (NO2), material particulado 
com diâmetro ≤2,5 µm (PM2,5)), ruído, campos eletromagnéticos (EMF), uso de telefones 

celulares, trabalho em turnos e exposições a produtos químicos ocupacionais. Os desfechos crônicos 
e subagudos de saúde são avaliados por autorrelato e por vinculação com registros de saúde. 

Nenhum efeito significamente relevante de EMFs. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medida de Dosimetria – Artigo 11 a 13 - Parte 7/8 
 (11) (12) (13) 

Autor(es) Arno Thielens, Matthias Van den Bossche, Christopher Brzozek, Chhavi Raj 
Bhatt, Michael J. Abramson, Geza Benke, Luc Martens, Wout Joseph 

Laura Ellen Birksa, Benjamin Struchend, Marloes 
Eeftensd, Luuk van Welf, Anke Hussf, Peter Gajšekg, 

Leeka Kheifetsh, Mara Gallastegii, Albert Dalmau-
Buenoa, Marisa Estarlich, Mariana F. Fernandez, Inger 
Kristine Meder, Amparo Ferrero, Ana Jiménez-Zabala, 
Maties Torrent, Tanja G.M. Vrijkotte, Elisabeth Cardis, 

Jørn Olsen, Blaž Valič, Roel Vermeulen, Martine 
Vrijheid, Martin Röösli, Mònica Guxens 

Jonghyuk Choi, Jung-Hwan Hwang, 
Hyungrul Lim, Hyunjoo Joo, Hee-Sun 

Yang, Yong-Han Lee, Marloes 
Eeftens, Benjamin Struchen, Martin 
Röösli, Ae-Kyoung Lee, Hyung-Do 

Choi, Jong Hwa Kwon, Mina Ha 
Revista Environmental Research 162 Environment International 117 Science of the Total Environment 627 

Ano 2018 2018 2018 

Título 
(Original) 

Representativeness and repeatability of microenvironmental personal and head 
exposures to radio-frequency electromagnetic fields 

Spatial and temporal variability of personal 
environmental exposure to radio T 

frequency electromagnetic fields in children 
in Europe 

Assessment of radiofrequency 
electromagnetic field exposure from 
personal measurements considering 

the body shadowing effect in Korean 
children and parents 

Tema Do 
Estudo Por 30 minutos Sem dados de duração Por 2 dias 

Impactos Nenhum (apenas medições) Nenhum (apenas medições) Exposição maior advinda de antenas 
que de celulares 

País Do 
Estudo Austrália Europa, vários República da Coreia 

Informações 
Sobre o Local 
De Estudo? 

● Diferentes (sub-) atividades urbanas na área da grande Melbourne: áreas 
residenciais (9, 11-15), áreas industriais (área 7), áreas dedicadas ao comércio, 
comércio e turismo (3, 5 e 6), áreas de lazer (áreas 1–3 e 8) e áreas de 
faculdade / universidade (4 e 10). 

● Outro objetivo era cobrir diferentes densidades populacionais na área da 
Grande Melbourne. 

● Isso resultou em um total de 15 microambientes estudados. 

Seis bandas de frequências gerais foram 
definidas: total, telecomunicações digitais sem 
fios avançadas (DECT), antenas de televisão e 
rádio (transmissão), telefones móveis (uplink), 
estações base de telefones móveis (downlink) e 

Wireless Fidelity (WiFi). 

- 

Frequências 900 MHz downlink A exposição pessoal total mediana de RF-
EMF foi de 75,5 µW / m2 

87,5 a 5875 MHz. O modelo hibrido 
foi derivado apenas em quatro bandas 
de frequências, incluindo 879, 1840, 
2140 e 2650 MHz. 

Dosimetrias 0.06 V/m e 0.31 V/m - 
174,9 (36,6) µW / m2 para todos os 
participantes, 226,9 (44,6) para os pais, 
245,4 (44,8) para as mães e 116,2 (30,1) 
para as crianças. 

Modulações / 
notas  - - Menciona legislação 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Medida de Dosimetria – Artigo 11 a 13 - Parte 8/8 
      Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(11) 

i) Investigar a repetibilidade e representatividade 
das medições de exposição de campos 

eletromagnéticos de radiofrequência (RF-EMFs) 
pessoais, em diferentes microambientes,�

II) realizar avaliações simultâneas de exposições 
pessoais de RF-EMF para todo o corpo e a cabeça, �
III) validar os dados obtido com um exposímetro 
pessoal distribuído (PDE) desgastado pela cabeça 

contra aqueles obtidos com um exposímetro pessoal 
usado no corpo (PEM). 

A média mais alta da exposição total RF-EMF foi medida no distrito central de negócios de Melbourne 
(0,89 V / m), enquanto a menor exposição total média foi medida em uma área residencial suburbana 

(0,05 V / m). 
 

(13) 

Descreve os níveis de exposição ambiental RF-
EMF pessoal de dispositivos portáteis e 

transmissores fixos em crianças europeias 
 

Os maiores contribuintes para a exposição total pessoal ao RF-EMF ambiental foram o downlink e o 
broadcast, e essas exposições mostraram alta repetibilidade. �

�

Downlink foi o maior contribuinte para a exposição total (mediana: 27,2 µW / m2) seguido de 
transmissão (9,9 µW / m2).�

�

As exposições médias foram maiores enquanto as crianças estavam fora (157,0 µW / m2) ou viajando 
(171,3 µW / m2)�

�

A urbanicidade foi o determinante mais importante da exposição total e o uso de telefones celulares foi o 
mais importante determinante da exposição à uplink. Crianças que vivem em ambientes urbanos tiveram 

maior exposição do que crianças em ambientes rurais. 

(14) 

Avaliar os níveis de exposição do campo 
eletromagnético de radiofreqüência pessoal (RF-

EMF) de crianças e adultos através de suas 
atividades, levando em consideração o efeito de 

"sombreamento do corpo" 
 

A contribuição da exposição da estação base para a exposição total a RF-EMF foi mais alta tanto nos pais 
quanto nas crianças.�

�

76,7%, 2,4%, 9,9%, 5,0%, 3,3% e 2,6% para downlink, uplink, WiFi, rádio FM, TV e "WiBro"�
�

Os níveis de exposição total e de estação base RF-EMF na Coreia foram mais altos do que os relatados 
nos países europeus�

�

Locais em áreas externas tinham o menor valor de exposição. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 

(continuação) 
Grupo: Modelos  – Artigo 1 a 6 - Parte 1/9 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Autor(es) 

Johan Beekhuizen, 
Gerard B.M. 

Heuvelink, Anke Huss, 
Alfred Bürgi, Hans 

Kromhout, Roel 
Vermeulen 

Nadege Varsier, David 
Plets, Yoann Corre, 
Gunter Vermeeren, 
Wout Joseph, Sam 

Aerts, Luc Martens, 
Joe Wiart 

Katharina Roser, Anna 
Schoeni, Alfred Bürgi, 

Martin Röösli 

Astrid L. Martens, 
Pauline Slottje, Marie 

Y. Meima, Johan 
Beekhuizen, Danielle 
Timmermans, Hans 

Kromhout, Tjabe 
Smid, Roel C.H. 

Vermeulen 

J. Beekhuizen, R. 
Vermeulena, M. van 

Eijsden, R. van Strien, 
A. Bürgi, E. Loomans, 

M. Guxens, H. 
Kromhout, A. Huss 

Agostinho Linhares, 
Marco Antonio Brasil 
Terada, Antonio José 

Martins Soares 

Revista Environmental 
Research 135 

Bioelectromagnetics 
36 

Int. J. Environ. Res. 
Public Health, 12 

Science of the Total 
Environment 550 

Environment 
International 67 

Journal of Microwaves, 
Optoelectronics and 

Electromagnetic 
Applications, Vol. 12, 

No. 1 
Ano 2014 2015 2015 2016 2014 2015 

Título (Original) 

Impact of input data 
uncertainty on 
environmental 

exposure assessment 
models: A case study 
for electromagnetic 

field modelling from 
mobile phone base 

stations 

A Novel Method to 
Assess Human 

Population Exposure 
Induced by a Wireless 

Cellular Network 

Development of an 
RF-EMF Exposure 

Surrogate for 
Epidemiologic 

Research 

Residential exposure 
to RF-EMF from 

mobile phone base 
stations: Model 

predictions versus 
personal and home 

measurements 

Modelling indoor 
electromagnetic fields 
(EMF) from mobile 
phone base stations 
for epidemiological 

studies 

Estimating the 
Location of 

Maximum Exposure 
to Electromagnetic 
Fields Associated 

with a 
Radiocommunication 

Station 

Tema Do Estudo Avaliação de fatores Uso de modelo na 
cidade 

Avaliação de dados a 
partir de modelo Avaliação de modelo Avaliação de fatores Proposta de modelo 

Impactos Nenhum (apenas 
levantamento) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Nenhum (apenas 
lidando com dados) 

País Do Estudo Holanda França Suíça Holanda Holanda Brasil 

Informações Sobre o 
Local De Estudo? Amsterdã Área densamente 

urbana - Áreas urbanas altas e 
baixas 

101 escolas primárias 
diferentes (das 211 

escolas primárias de 
Amesterdão) e 30 

lares em Amesterdão 

- 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Modelos  – Artigo 1 a 6 - Parte 2/9 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Frequências - 

UMTS; GSM1800; Direcional 
com ganho de 14 dBi, 68 down-

tilt elétrico, duas antenas por 
setor. Altura média da antena: 

30m acima do solo. / �
Omni-direcional com ganho de 

0 dBi. Duas antenas / �
Dispositivo de usuário. Altura 

da antena: 1,5 m acima do solo / 
LTE Duplexagem por Divisão 

de Freqüência (FDD) 2 x 
10MHz, sistema de largura de 
banda que opera na faixa de 

frequência de 2600MHz. 

13 bandas de 
frequência que vão 
desde transmissão 
de vídeo digital - 
terrestre (DVB-T, 
frequência central 
de 620 MHz) até 

interoperabilidade 
mundial para 

acesso de 
microondas 

(WiMa, 3500 
MHz) 

O Satio EME-SPY 140 mede 
de FM (88–108 MHz) a WiFi 

5G (5150–5850 MHz). O 
ExpoM3 mede os campos 

elétricos de RF em 16 faixas 
de freqüência separadas 

(variando de rádio FM (88-108 
MHz) a WiFi 5G (5150-5875 

MHz). 

O EME-SPY 140 mede o 
campo eletromagnético 

em 14 faixas de 
frequências diferentes, 

desde FM (88 a 108 MHz) 
até WiFi 5G (5150-5850 
MHz), com um limite de 

detecção para as seis 
bandas de frequência de 

telefonia móvel 
(GSM900, GSM1800 e 

UMTS uplink e downlink) 
entre 6,63 � 10−5 e 66,3 

mW / m2 

Largura de banda de 
resolução de 200 kHz 
para sinais GSM e 30 
kHz para sinais iDEN; 

Faixa de medição: 1 mV / 
m - 100 V / m; 

Dosimetrias - 0,003-0,004 µW / m2 

SAR - 0,008 ((mW 
/ kg) / (mW / m)); 
Cumulativo (dose) 
1559,7 mJ / kg e 
339,9 mJ / kg por 
dia; Densidade de 
Fluxo de Potência 
0.019 (mW / m²) 

Os limiares de 0,0265 mW / m2 
(0,1 V / m) e 0,106 mW / m2 (0,2 

Vm) corresponderam 
respectivamente aos 10% 

superiores e 1% da distribuição 
dos valores de downlink RF-EMF 
modelados (iniciais). Quarto 6,63 
� 10−5 mW / m2 (0,005 V / m). 

Pessoal: downlink UMTS: 2,39 � 
10−5 mW / m2 ou (0,003 V / m), 
GSM900 downlink: 6,63 � 10−5 

mW / m2 ou (0,005 V / m) e 
GSM1800 downlink: 6,63 � 10-5 

mW / m2 (ou 0,005 V / m). 

A média modelada e 
medida de RF-EMF foi 
de 0,053 e 0,041 mW / 

m2, respectivamente, e a 
precisão (desvio padrão 
das diferenças entre os 

valores previstos e 
medidos) foi de 0,184 

mW / m2. 

Apenas dados quanto a 
faixa de medição (1 mV / 

m - 100 V / m) 

Modulações - - - - - - 

Notas 
Diz ser bom para 

estudos 
epidemiologicos 

futuros 

Diz que, como a região é 
muito grande, não pode 

comparar dosimetria com 
legislação. 

Diz ser bom para 
estudos 

epidemiologicos 
futuros 

- Diz ser bom para estudos 
epidemiologicos futuros Menciona legislação 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Modelos  – Artigo 1 a 5 - Parte 3/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 
Avaliaram o efeito da incerteza de entradas (inputs) na 

previsão de campos eletromagnéticos de 
radiofrequência (RF-EMF) de estações base de 

telefonia móvel - precisão de predição 

• A incerteza na altura do local do receptor, o amortecimento do edifício e a altura do edifício contribuíram mais 
para modelar a incerteza do produto. As alturas dos edifícios e locais receptores eram as fontes mais importantes 
de incerteza, seguidas por amortecimento por construções, localização de antenas e de locais.  

• A incerteza na potência, inclinação, altura e direção da antena teve um impacto menor no desempenho do modelo. 
• As maiores contribuições foram a incerteza na altura acima do solo do sítio receptor (SiteZ), amortecimento 

predial (BD) e altura do edifício (BH), com média σ de 0,029, 0,028 e 0,025 mW / m2, respectivamente. Em 
seguida, a incerteza na localização do site (SiteXY) e a localização da antena foram importantes fontes de erro 
potencial, ambas com uma média σ de 0,016 mW / m2. A potência, a inclinação, a altura e a direção da antena 
foram fontes menores de incerteza, com uma média de 0,008 mW / m2. 

(2) 

Baseado em simulações, avaliar a exposição 
eletromagnética induzida por redes celulares sem fio. 
Esta métrica leva em conta a exposição induzida por 

antenas de estação base, bem como a exposição 
induzida por dispositivos sem fio para avaliar a 

exposição global média da população em uma área 
geográfica específica. 

Ver dosimetria 

(3) 
Exposição RF-EMF de campo próximo e longe em 
uma única medida de exposição cerebral e de corpo 

inteiro - a um substituto de exposição integrativa para 
avaliação de exposição em estudos epidemiológicos 

A exposição das estações base de telefones celulares contribuiu com 1,8% para a dose de corpo inteiro, enquanto a 
exposição de uplink de telefones celulares de outras pessoas contribuiu com 3,6%. Os principais contribuintes para a dose 

de corpo inteiro foram as chamadas de celular GSM (69,0%), uso de computador, laptop e tablet conectado a WLAN 
(12,2%) e tráfego de dados no celular via WLAN (6,5%). 

(4) 
Avaliou se as previsões do modelo RF-EMF no 

endereço residencial são um bom modo de avaliar 
exposição pessoal de 48 horas. 

• Encontramos uma correlação moderada de Spearman entre as previsões do modelo e pessoal 48 h (rsp = 0,47), em 
casa (rsp = 0,49), à noite (rsp = 0,51) e medições pontuais (rsp = 0,54). 

• Não encontramos diferenças claras entre as áreas urbanas alta e baixa (48 h: rSp alto = 0,38, rSp baixo = 0,55, 
medidas pontuais no quarto: rSp alto = 0,55, rSp baixo = 0,50). 

• Descobrimos que a perda na exatidão da predição resultante dos padrões de movimento e, especificamente, o tempo gasto 
em locais diferentes do endereço residencial é limitada. 

(5) 
Avaliamos a precisão das previsões do modelo RF-

EMF interno e se as informações sobre as 
características do edifício podem aumentar a precisão 

do modelo 

• Encontramos uma correlação de Spearman de 0,73 entre o RF-EMF de downlink total modelado e medido a partir 
de estações base 

• A incorporação de informações sobre as características do edifício não melhorou as previsões do modelo. Embora 
haja um erro de classificação da exposição, concluímos que é viável classificar de maneira confiável o RF-EMF 
interno de estações base de telefonia móvel para estudos epidemiológicos. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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 Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Modelos  – Artigo 7 a 11 - Parte 4/9 
 (7) (8) (9) (10) (11) 

Autor(es) Ammar Guellab, Qun Wu 

Anis Krayni, Abdelhamid 
Hadjem, Günter 

Vermeeren, Alain Sibille, 
Christophe Roblin, Wout 
Joseph, Luc Martens, Joe 

Wiart 

L. Belrhiti, F. Riouch, A. 
Tribak 

M Yu Zvezdina, Yu A 
Shokova, N I 

Kundryukova, V D 
Kutukova, A V 
Pozdnyakova 

SamAerts, 
DirkDeschrijver, Wout 
Joseph, LeenVerloock, 

FrancisGoeminne, 
LucMartens, TomDhaen 

Revista 
Hindawi International 

Journal of Antennas and 
Propagation Volume 2018 

Hindawi International 
Journal of Antennas and 

Propagation Volume 2017 

Journal of Microwaves, 
Optoelectronics and 

Electromagnetic 
Applications, Vol. 16, No. 

2 

IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental 

Science 50 
Bioelectromagnetics 34 

Ano 2018 2017 2017 2017 2013 

Título (Original) 

Modeling Human Body 
Using Four-Pole Debye 

Model in Piecewise 
Linear Recursive 

Convolution FDTD 
Method for the SAR 

Calculation in the Case of 
Vehicular Antenna 

Modeling and 
Characterization of the 
Uplink and Downlink 
Exposure in Wireless 

Networks 

Investigation of 
Dosimetry in Four Human 

Head Models for Planar 
Monopole Antenna with a 

Coupling Feed for 
LTE/WWAN/ WLAN 
Internal Mobile Phone 

Visualization Of 
Electromagnetic 

Environment Near GSM 
Antennae 

Exposure Assessment of 
Mobile Phone Base 

Station Radiation in an 
Outdoor Environment 

Using Sequential 
Surrogate Modeling 

Tema Do Estudo Uso de modelo em um 
carro militar Uso de modelo Uso de modelo em cabeça Uso de modelo Proposta de 

modelo/metodologia 

Impactos Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

País Do Estudo China França e Bélgica Marrocos Federação Russa Bélgica 

Informações Sobre o 
Local De Estudo? - - - - 

Área urbana de cerca de 0,04 
km2. �
�

70 locais de medição foram 
suficientes para caracterizar 

a distribuição do campo 
elétrico na área e construir 

um modelo preciso de 
interpolação preditiva. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 

(continuação) 
Grupo: Modelos  – Artigo 7 a 11 - Parte 5/9 

 (7) (8) (9) (10) (11) 

Frequências faixa larga de freqüência 
(100MHz – 3 GHz). 900MHz e 1940MHz. 

Duas bandas largas 
podem ser geradas pela 

antena proposta 546 MHz 
(734-1280 MHz) e 1066 
MHz (1934-3000 MHz) 
para o telefone móvel 

interno LTE / WWAN / 
WLAN; 859 MHz, 900 
MHz, 925 MHz, 1900 

MHz, 1920 MHz, 2045 
MHz, 2100 MHz, 2300 
MHz, 2400 MHz, 2450 
MHz, 2500 MHz e 2600 

MHz é avaliado 
sistematicamente 

806-960 MHz, 1720-1885 
MHz e 2500-2690 MHz. 

(GSM) a 900 MHz 
(GSM900) 

Dosimetrias 
Não especificado no texto. 
Ver tabelas no texto para 

mais informações 

Não especificado no 
texto. Ver tabelas no texto 

para mais informações 

Os níveis de SAR para os 
tecidos da cabeça são 

calculados de acordo com 
os dois padrões 

atualmente aceitos: FCC 
(1,6 W / kg para o tecido 

de cabeça de 1 g) e 
ICNIRP (2 W / kg para o 
tecido de cabeça de 10 g). 

500 µW / cm2 na seção 
horizontal a 2 m acima do 

nível do solo 

A força média do campo 
elétrico nas ruas é de 0,18 

V / m, com um desvio 
padrão de 0,14 V / m, 

intervalo mín-máx de 0,07 
a 0,36 V / m e percentil 

95 de 0,27 V / m. 

Modulações - - - - - 

Notas Compara dosimetria com 
legislação e diz ser menor 

Menciona legislação, cita 
que as vezes os valores 

foram maiores 

"Conforme padrões da 
legislação" Menciona legislação Compara dosimetria com 

legislação e diz ser menor 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Modelos  – Artigo 6 a 11 - Parte 6/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(6) 

Propõe uma abordagem para estimar a provável localização da 
exposição máxima a campos eletromagnéticos associados a uma 

estação de radiocomunicações, com base apenas nas informações de 
altura da antena, ângulo de meia potência e inclinação.�

�

A expressão analítica proposta é comparada com dados medidos 
simulados e reais, mostrando a boa acurácia da técnica proposta 

O foco do trabalho são estações de base, no entanto, os resultados podem ser aplicáveis a qualquer 
estação de radiocomunicações.�
�

A formulação matemática proposta é uma ferramenta importante para avaliar a exposição humana 
a EMF, porque a seleção de pontos de medição é comumente visual e subjetiva, sem levar em 
conta o diagrama de radiação e as características da instalação. 

(7) Avaliar a exposição do corpo humano à radiação eletromagnética 
(EM) de carro militar Ver dosimetria 

(8) 
Analisar em conjunto a exposição induzida por um dispositivo 
pessoal (exposição uplink) e aquela induzida por uma estação 

base (exposição downlink). 

Incerteza na avaliação da exposição, como a postura do usuário, o tipo de dispositivo sem fio e o 
ambiente de propagação; sombras do corpo humano e as flutuações do canal de propagação�

�

O SAR global obtido a 1940 Mhz com polarização horizontal é maior que o obtido com 
polarização vertical. 

(9) 

Avaliar a Taxa de Absorção Específica (SAR) dentro do modelo 
de cabeça humana exposto à radiação da antena monopolo planar 
com alimentação de acoplamento em forma de T e uma faixa de 
curto-circuito indutiva. Foram implementados quatro diferentes 

modelos de cabeça humana: cabeça esférica homogênea, modelo 
esférico de sete camadas, modelo fantasma antropomórfico 

específico (SAM) e modelo de cabeça humana HUGO. 

Os valores de SAR obtidos neste estudo indicam que é adequado que a antena seja colocada na 
posição inferior do telefone celular, para obter baixos valores de SAR em aplicações práticas. 

(10) Visualização de densidade de fluxo de energia para antenas de 
estação base GSM As rotinas podem ser usadas no monitoramento eletromagnético de orientação social. 

(11) 

Um novo procedimento é proposto para mapear com precisão a 
exposição à radiação da estação base em um ambiente externo 
baseado na modelagem substituta e no projeto seqüencial, uma 
abordagem inteiramente nova no domínio da dosimetria para a 

exposição humana à RF. 

Mapas de exposição ao ar livre downlink GSM900 precisos (para uso em, por exemplo, 
comunicação governamental de risco e estudos epidemiológicos) são desenvolvidos combinando a 
eficiência comprovada do projeto seqüencial com a velocidade das medições do exposímetro e sua 
facilidade de manuseio. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Modelos  – Artigo 12 a 17 - Parte 7/9 
 (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Autor(es) Md. Faruk Ali; 
Sudhabindu Ray 

Israa H. Ali, Riyadh 
Khlf Ahmed 

Teerapot Wessapan, 
Phadungsak 

Rattanadecho 

Astrid L. Martens, 
John F.B. Bolte, 

Johan Beekhuizen, 
Hans Kromhout, 
Tjabe Smid, Roel 
C.H. Vermeulen 

Jolanta Karpowicz, 
Patryk ZradziNski, 

JarosBaw Kieliszek, 
Krzysztof Gryz, 
Jaromir Sobiech, 
WiesBaw Leszko 

Sachiko Kodera, Jose 
Gomez-Tames, 
Akimasa Hirata 

Revista 

Journal of 
Microwaves, 

Optoelectronics and 
Electromagnetic 

Applications, Vol. 12 
No. 2 

Al-Nahrain Journal 
for Engineering 
Sciences (NJES) 

Vol.21 No.2 

International Journal 
of Heat and Mass 

Transfer 119 

Environmental 
Research 142 

Hindawi BioMed 
Research 

International Volume 
2017 

BioMed Eng OnLine 
17:1 

Ano 2013 2018 2017 2015 2017 2018 

Título (Original) 

SAR Analysis for 
Handheld Mobile 

Phone Using DICOM 
Based Voxel Model 

The Performance 
Evaluation of SAR 

for a Sausage 
Minkowski Square 

Patch Antenna 

Temperature induced 
in human organs due 
to near-field and far-
field electromagnetic 

exposure effects 

Validity of at home 
model predictions as a 

proxy for personal 
exposure to 

radiofrequency 
electromagnetic fields 

from mobile phone 
base stations 

An In Situ and In 
Silico Evaluation of 

Biophysical Effects of 
27MHz 

Electromagnetic 
Whole Body Humans 
Exposure Expressed 
by the Limb Current 

Temperature 
elevation in the 

human brain and skin 
with thermoregulation 
during exposure to RF 

energy 

Tema Do Estudo Uso de modelo 
Proposta de antena e 
uso de modelo para 
analise da antena 

Uso de modelo 
Comparação de 
modelos com 

expositometro real 
Corporal humano Uso de modelo em 

cabeça 

Impactos 
Nenhum (apenas 

aplicando modelo e 
calculando) 

Nenhum (apenas 
aplicando modelo) 

Alguns efeitos 
negativos para 

componentes do 
corpo humano de 

acordo com aplicação 
de modelo 

Nenhum (apenas 
comparando modelo e 

vida real) 

Nenhum (apenas 
modelando) 

Elevação de 
temperatura (porém 

adequada) 

País Do Estudo Índia Iraque Tailândia Holanda Polônia Japão 
Informações Sobre o 

Local De Estudo? - - - - - - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Modelos  – Artigo 12 a 17 - Parte 8/9 

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Frequências 930 MHz. 1.575 GHz 

A antena usada opera a 
900 MHz de freqüência e 
transmite uma potência 
irradiada de 1.0W no 
near-field e 100W no 

campo distante 

Em 12 bandas de frequência 
(FMradio (88–108 MHz), TV3 (174–
233 MHz), TETRA (380400 MHz), 

TV4 e 5 (470–830 MHz), 
GSM900uplink (880–915 MHz), 

GSM900 (925–960 MHz), 
GSM1800uplink (1710– 1785MHz), 

GSM1800descusselink (1805–
1880MHz), DECT (1880–1900MHz), 

UMTSuplink (1920–1980MHz), 
UMTSdlade-link (2110–2170MHz), 

Wi-Fi (2400–2500MHz)), com a 
frequência de amostragem a cada 10 

segundos. 

27MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 

300 MHz–10GHz 
 

Dosimetrias 1.33 W/kg e 
0.388 W/kg 

Observou-se os valores máximos de 
SAR (0. 4 W / Kg) em 0 iteração da 

antena fractal Minkowski de acordo com 
o padrão ICNIRP. Enquanto no limite 

padrão do IEEE, o valor de SAR (0,165 
W / Kg) nos mesmos tecidos da cabeça 

humana. A Tabela 1 mostra os 
resultados do nível de SAR em (1g) que 
são (0,4, 0,122 e 0,0351) W / Kg para 
(0, 1 e 2) iteração da antena fractal de 

Minkowski, respectivamente. Enquanto 
em (10g) os valores de SAR são (0,165, 
0,0943 e 0,0124) W / Kg para a mesma 

iteração acima. 

Os valores máximos para 
a SAR de campo 

próximo e de campo 
distante exposições são 
3,824 e 3,723 W / kg, 
respectivamente. As 

intensidades máximas de 
campo eléctrico são 

98,905 e 97,597 V / m 
para o campo próximo e 

de campo distante, 
respectivamente 

Encontramos uma baixa a moderada 
rsp de 0,36 para o período de 24 h, 
0,51 para medições em casa e 0,41 
para medidas no quarto. - mW / m2 

Em voluntários da altura 
160-190 cm expostos a 

EMR de radiophone 
antena antena no nível 
de ! campo de força 

igual a 61V / m 
(estabelecido por D2013 
/ 35 / EU como o valor 
máximo de field campo 

de força no dos 
trabalhadores posição do 

corpo, na ausência de 
trabalhador), 

 
 
 

10 W/kg 
 

Modulações - - - - - - 

Notas 

Compara 
dosimetria 

com 
legislação e 

diz ser menor 

Compara dosimetria com legislação e 
diz ser menor 

Compara dosimetria com 
legislação e diz ser 

menor 
Menciona legislação Compara dosimetria 

com legislação 
Menciona legislação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Modelos  – Artigo 12 a 17 - Parte 9/9 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(12) 
As Taxas de Absorção Específicas (SAR) dentro da 
cabeça e da mão humanas foram analisadas para um 
telefone celular portátil operado na banda GSM 900 

Os picos máximos de 1g e 10g SAR de 1,33 W / kg e 0,388 W / kg são encontrados na frequência de ressonância da 
antena de 930 MHz para potência de entrada aplicada de 0,6 W, que estão abaixo dos limites estabelecidos pelo 

ANSI / IEEE e FCC, respectivamente. 

(13) Uma antena de patch quadrado Sausage Minkowski 
fractal é proposta, projetada e simulada 

A antena SPA apresenta os menores níveis de SAR em tecidos da cabeça de adultos na 2ª iteração Salsicha 
Minkowski. Os resultados mostram que os níveis de SAR para as três diferentes iterações fractais são os mais 

elevados no padrão (ICNIRP) em comparação com o padrão (IEEE). 

(14) 

Este estudo considera a taxa computacionalmente 
determinada de (SAR), e a transferência de calor em um 
modelo torso humano heterogénea com órgãos internos 

expostas a de campo próximo e de campo distante 
radiações EM em diferentes frequências. 

O padrão de radiação de campo e a frequência de funcionamento de uma fonte EM influenciam significativamente o campo 
eléctrico, o SAR, e a distribuição de temperatura em cada órgão. Além disso, as propriedades dieléctricas do tecido também 

afectar os padrões de distribuição de temperatura no interior do tecido do corpo.�
 �

As distribuições de campos elétricos exibem um comportamento ondulado, e a energia absorvida pelos órgãos mostra uma forte 
dependência da distância de exposição e as propriedades dieléctricas do tecido. Os padrões de distribuição da SAR variar de 
acordo com as intensidades de campo elétrico. Além disso, os calculados os aumentos de temperatura dos testículos são mais 

baixas do que os limiares para a indução de infertilidade, que é um C tanto para 900 e 1800 MHz a uma potência radiada de 10W 
e exposição distâncias superiores a 1,0 m" 

(15) 
avaliar a adequação do uso do NISMap para estimar os 
níveis internos de exposição a RF-EMF em casa como 

um proxy para exposição pessoal a RF-EMF de estações 
base de telefonia móvel. 

O uso de predições de RF-EMF em casa a partir de estações de base de telefones celulares em estudos 
epidemiológicos leva a um erro de classificação de exposição significativo que resultará em uma perda de poder 

estatístico para detectar efeitos na saúde.�
�

Estudos epidemiológicos de riscos para a saúde provenientes de RF-EMF de campo distante necessitarão de um 
grande número de participantes, a fim de ter poder suficiente para detectar potenciais efeitos na saúde. 

(16) 

Avaliar correlações entre os efeitos biofísicos da 
exposição ao campo eletromagnético de 27MHz em 
membros humanos (LIC) e (1) parâmetros de campo 

elétrico heterogêneo e (2) propriedades antropométricas 
corporais, para melhorar a avaliação de riscos ambientais 

eletromagnéticos. 

O volume do corpo da pessoa exposta e a intensidade do campo elétrico em frente ao tórax determinam a correlação 
LIC nos cenários de exposição estudados, mas sua aplicabilidade mais ampla precisa de mais estudos. 

(17) 
Discutir a elevação de temperatura em um modelo de 

cabeça humana considerando vasodilatação, para discutir 
a conservatividade da imit corrente. 

A elevação da temperatura sob a atual diretriz para exposição ocupacional está dentro das faixas de variabilidade da 
temperatura do cérebro para mudanças ambientais na vida diária. O efeito da vasodilatação é significativo, 

especialmente em freqüências mais altas, onde a elevação da temperatura da pele é dominante. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Outros  – Artigo 1 a 5 – Parte 1/4 
      (1) (2) (3) (4) (5) 

Autor(es) 
Sam Aerts, David Plets, 

Leen Verloock, Luc 
Martens, Wout Joseph 

Ha-Vu Tran, Georges 
Kaddoum 

Maria Tiikkaja, Aapo L. Aro, 
Tommi Alanko, Harri 

Lindholm, Heli Sistonen, Juha 
E.K. Hartikainen, Lauri 

Toivonen, Jukka Juutilainen, 
Maila Hietanen 

Norbert Zentai, Serena 
Fiocchi, Marta Parazzini, 

Attila Trunk, Péter Juhász, 
Paolo Ravazzani, István 

Hernádi, György Thuróczy 

Patrick L. Schmidt, 
Waldemar Grunwald, Mario 
E. Magana, Tobias Felhauer 

Revista Radiation Protection 
Dosimetry, Vol. 162, No. 3 IEEE Potentials Safety and Health at Work 4 

Hindawi Publishing 
Corporation BioMed 

Research International 
Volume 2015 

Wireless Pers Commun 97 

Ano 2013 2018 2013 2015 2017 

Título (Original) 
Assessment and Comparison 
of Total RF-EMF Exposure 
in Femtocell and Macrocell 

Base Station Scenarios 

RF wireless power transfer: 
Regreening future networks 

Testing of Common 
Electromagnetic 

Environments for Risk of 
Interference with Cardiac 

Pacemaker Function 

Characterization and 
Evaluation of a Commercial 
WLAN System for Human 

Provocation Studies 

Beam Forming and Steering 
with INS for Cellular Phones 

to Reduce EM Radiation 
Exposure 

Tema Do Estudo Comparação entre dois tipos 
de antenas 

Comparação entre 
tecnologias Relação com marcapasso Construção de medidor de 

exposição 
Construção de antena para 

reduzir exposição 

Impactos Nenhum (apenas 
levantamento) 

Nenhum (apenas 
levantamento) Nenhum Nenhum (apenas medições) Nenhum (apesar de deixar 

implicito) 
País Do Estudo Bélgica Canadá Finlandia Itália Alemanha 

Informações Sobre o 
Local De Estudo? - - 

Duas estações base de telefonia 
móvel, um trem elétrico e uma 
linha aérea de transmissão de 

alta voltagem. 

- - 

Frequências 
O FBS e MBS neste estudo 

têm uma frequência DL 
similar (2151.6 e 2162 MHz, 

respectivamente), 

- Trens elétricos usam uma 
tensão de 25 kV / 50 Hz, - - 

Dosimetrias - - 16 V/m; 3 mT e 4 kV/m, 

Verticalmente (!max = 4,09 
V / m); horizontalmente 

(!max = 3,14 V / m); 2W / 
kg para o pico de SAR10 g). 

- 

Modulações - - - - - 

Notas Menciona legislação - - Compara dosimetria com 
legislação e diz ser menor - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Outros  – Artigo 1 a 5 - Parte 2/4 
 Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(1) 

Os autores avaliaram e compararam a exposição RF 
- EMF de um usuário de telefone celular (MP) que 
está conectado a um femtocell base station (FBS) 

ou a uma estação de base de macrocélula 
convencional em um ambiente de escritório. 

A exposição total pode ser reduzida por um fator de 20 - 40 usando um femtocell base station, 
principalmente devido à diminuição significativa na potência de saída do MP. 

 

(2) Revisão das tendências promissoras para futuras 
redes verdes. 

Vários conceitos potenciais, como redes HetNet, mmwave e IoT, foram discutidos. 
 

(3) 
Este estudo in vivo investigou a ocorrência de 

interferência eletromagnética com marca-passos 
causados por fontes ambientais comuns de EMFs. 

Nenhum dos marcapassos sofreu interferência em nenhuma dessas situações de exposição. No entanto, 
muitas vezes não está claro se existem EMFs fortes em vários ambientes de trabalho e, portanto, é 

necessária uma avaliação de risco individual.�
�

Marcapassos modernos são bem protegidos contra EMFs externos, e os trabalhadores com marcapasso 
podem retornar ao trabalho anterior com mais frequência após a implantação de um marcapasso. No 

entanto, uma avaliação de risco apropriada ainda é necessária após a implantação de um marca-passo, 
uma alteração de seu gerador ou uma modificação importante de suas configurações de programação.�

�

Em conclusão, estações de base de telefonia móvel, trens elétricos e linhas de transmissão de alta 
voltagem parecem não causar problemas para pacientes com marcapassos bipolares. 

(4) 

Descreve o projeto de um sistema de exposição 
WLAN construído usando peças modulares 

disponíveis comercialmente para o estudo de 
possíveis efeitos biológicos na saúde devido à 
exposição WLAN em um ambiente controlado 

Os resultados sugerem que a exposição aos campos de RF dos sistemas WLAN depende fortemente dos 
conjuntos de configuração do roteador: a estabilidade da exposição foi mais constante e confiável quando 
ambas as antenas estavam ativas e posicionadas verticalmente, com melhor qualidade de sinal obtida com 

a placa rotativa R52n. canal 9, no modo UDP 

(5) 
Um arranjo de antenas foi projetado principalmente 
para minimizar a exposição dos usuários à radiação 

EM. 

O projeto proposto reduz a potência irradiada direcionada ao usuário para abaixo de 10% do total no pior 
dos casos.�

�

Descobriu-se que as matrizes planares binomiais (bi direcionais) são um pouco mais eficazes na proteção 
dos usuários contra radiação indesejada, exceto quando os ângulos de varredura eram extremos. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(continuação) 

Grupo: Outros  – Artigo 6 a 10 - Parte 3/4 
      (6) (7) (8) (9) (10) 

Autor(es) 
Chhavi Raj Bhatt, Mary 
Redmayne, Michael J. 

Abramson, Geza Benke 
M.M. Bait-Suwailam Fryderyk Lewick, Pawel 

Scharoch Malka N. Halgamuge 

R. Sánchez-Montero, C. Alén-
Cordero, P. L. López-Espí, J. M. 

Rigelsford, F. Aguilera- Benavente, J. 
Alpuente-Hermosilla 

Revista Australas Phys Eng Sci Med 
39 

The Journal of 
Engineering Research 
(TJER) Vol. 12,No. 1 

Journal of Microwaves, 
Optoelectronics and 

Electromagnetic 
Applications, Vol. 14, No. 

1 

(IJACSA) International Journal of 
Advanced Computer Science and 

Applications, Vol. 8, No. 11 
Science of the Total Environment 598 

Ano 2015 2015 2015 2017 2017 

Título (Original) 

Instruments to assess and 
measure personal and 

environmental 
radiofrequency-

electromagnetic field 
exposures 

Electromagnetic Field 
Detector Circuit for 

Low-Frequency Energy 
Applications 

An efficient method of EM 
field modification around 

transmitting stations 

Machine Learning for 
Bioelectromagnetics: Prediction 

Model using Data of Weak 
Radiofrequency Radiation Effect 

on Plants 

Long Term Variations Measurement 
of Electromagnetic Field  Exposures in 

Alcalá De Henares (Spain). 

Tema Do Estudo 
Levantamento de 

metodologias de medição de 
eletromagnetismo 

Construção de sistema 
de detecção de 

exposição 

Construção de sistema de 
diminuição de exposição 

Formulação de modelo a partir de 
efeitos em plantas, utilizando 

inteligencia artificial 
Comparação temporal 

Impactos Nenhum (apenas 
levantamento) 

Nenhum (apesar de 
deixar implicito) Nenhum Nenhum (apesar de deixar 

explícito) 
Maior uso do solo gera maiores níveis 

de exposição 
País Do Estudo Austrália Omã Polônia Austrália Espanha 

Informações 
Sobre o Local De 

Estudo? 
- - - - 78 locais de medição em uma área de 

35 km2 da cidade 

Frequências - Depende (é um sensor) 

(88.2 MHz, 92.3 MHz, 
96.2 MHz, 101.4 MHz, 
105.3 MHz, 106.5 MHz 

and 107.2 MHz) 

- 

De 100 kHz a 3 GHz, de acordo com 
as regulamentações nacionais e 

internacionais, usando um período 
médio de 6 minutos. 

Dosimetrias - - Menos de 7 V / m - 
Em 2006, o valor medido do campo 

elétrico medido foi de 0,277 V / m, em 
2010, este aumentou para 0,406 V / me, 
finalmente, em 2015, foi de 0,395 V / m. 

Modulações - - - - - 

Notas Diz ser bom para estudos 
epidemiológicos futuros Menciona legislação - - Compara dosimetria com legislação e 

diz ser menor 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro 1 – Levantamento realizado durante a pesquisa para o grupo A, de artigos relevantes, com suas características 
(conclusão) 

Grupo: Outros  – Artigo 6 a 10 - Parte 4/4 
      Objetivos (tradução nossa) Resultados/ Conclusões (tradução nossa) 

(6) 

Discute e compara instrumentos de avaliação de 
exposição RF-EMF atualmente disponíveis, que 
podem ser usados em estudos epidemiológicos 

humanos 
 

Os instrumentos de avaliação quantitativa são baseados em telefone celular (aplicativos / modificados por 
software e modificados por hardware) ou exposímetros. Cada uma dessas ferramentas tem sua utilidade e 
limitações. Nossa análise sugere que a avaliação das exposições a RF-EMF pode ser melhorada usando 
essas ferramentas em comparação com as medidas proxy de exposição (por exemplo, questionários e 

registros de faturamento).�
�

Os exposímetros também precisam de melhorias em termos de tamanho e redução de peso, maior duração 
da bateria, número de bandas de frequência que podem ser medidas e menores limites de detecção 

(7) 

Sistema de detecção de radiação de campo 
eletromagnético que foi desenvolvido para 

aplicações de energia de baixa freqüência de campo 
próximo 

Um detector tão sensível tem aplicação útil como uma sonda de monitoramento independente para 
solução de problemas, bem como para identificar fontes de ameaças de interferência de radiação EM para 

dispositivos eletrônicos industriais de alta velocidade. 

(8) 

Um método prático eficiente para a redução dos 
campos eletromagnéticos (EM) em torno das 

estações de transmissão foi desenvolvido. 
 

O projeto foi estimulado pela necessidade de reduzir os níveis de campo na vizinhança de estações 
transmissoras, incluindo FM, UHF, estações de base celular e outros serviços de radiocomunicações, para 

obedecer às normas relativas à proteção humana contra radiação eletromagnética. As ferramentas 
desenvolvidas foram aplicadas muitas vezes para esse propósito e provaram ser eficazes. 

(9) 

Algoritmos de Aprendizado de Máquina para 
prever os possíveis danos de radiações 

eletromagnéticas de telefones celulares e estações 
de base em plantas e, consequentemente, 
desenvolver um modelo de previsão de 

sensibilidade de plantas a RF-EMF 
 

Os resultados demonstraram que a adaptação de algoritmos de aprendizado de máquina (classificação e 
agrupamento) para prever 1) quais condições a exposição a RF-EMF a uma planta de uma determinada 
espécie pode não produzir um efeito; 2) que frequência e valores de intensidade do campo elétrico são 

mais seguros; e 3) quais espécies de plantas são afetadas por RF-EMF.�
�

Além disso, este artigo também ilustra o desenvolvimento do protocolo de seleção de atributos ideal para 
identificar parâmetros-chave que são altamente significativos ao projetar os protocolos experimentais 

padronizados práticos in vitro. 

(10) 

Comparação dos níveis de exposição a EMF da 
cidade de Alcalá de Henares (Espanha) ao longo de 

um período de dez anos utilizando uma sonda 
isotrópica de banda larga na faixa de 100 kHz a 3 

GHz. Uma análise estatística e espacial das medidas 
e suas variações também são apresentadas para o 

estudo das variações globais e locais 
 

Os valores medidos no período de 2006 a 2015 foram de 0,02 a 2,05 V / m. Nossos resultados globais 
mostram um aumento moderado de 2006 a 2010 e são quase invariantes de 2010 a 2015.�

�

Nas áreas da cidade onde a densidade populacional permaneceu inalterada, encontraram-se níveis de 
exposição mais baixos. Por outro lado, novos desenvolvimentos urbanos e industriais exigiram novos 
recursos que potencialmente contribuíram para o aumento observado nos níveis de campos elétricos 

medidos nessas áreas. 
Fonte: elaborado pelo autor 
 


