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RESUMO 

O ambiente moderno está rodeado por campos electromagnéticos naturais e artificiais que a 

partir de certo nível de intensidade são capazes de afectar alguns processos fisiológicos do 

corpo humano. A comunidade internacional tem reconhecido a conveniência de instituir 

limites de segurança para estes campos electromagnéticos. Apesar de terem sido realizados 

vários estudos na área, nenhum destes encontrou evidências conclusivas sobre os efeitos 

adversos à saúde dos campos gerados pelas linhas eléctricas. A crescente preocupação da 

população em relação a este tema e o número reduzido de estudos nesta área evidenciou a 

necessidade de realizarem-se medições nos transportes colectivos com tracção elétrica. Desta 

forma, este trabalho apresenta uma revisão dos efeitos adversos à saúde dos campos 

electromagnéticos de todas as frequências, com especial destaque para aqueles relacionados 

aos transportes colectivos. O número reduzido de estudos com medições nestes transportes, a 

falta de uma metodologia validada para medição dos campos electromagnéticos, os vários 

tipos de configuração dos sistemas de transportes e a enorme variedade de frequências 

utilizadas nesses sistemas de transportes faz com que a interpretação dos resultados seja difícil 

e estes, raramente comparáveis. A realização de medições no sistema ferroviário português 

(fontes de energia e veículos) visavam esclarecer e tranquilizar a população, o que não foi 

possível devido a falta de cooperação com a empresa responsável pela gestão dos transportes 

ferróviarios nacionais. 

 

Palavras-chaves: Campos electromagnéticos. Efeitos adversos à saúde. Transportes 

colectivos. Sistema ferroviário português. Limites de exposição. 



ABSTRACT 

The modern environment is surrounded by natural and artificial electromagnetic fields, which 

in certain levels of intensity are capable to affect some physiological processes of the human 

body. The international community has recognized the convenience to establish guidelines for 

limiting electromagnetic fields exposure. Several studies in the area were realized, but none of 

them found conclusive evidences of the adverse health effects related to the fields generated 

from electric lines. The increasing concern of the population about this subject and the 

reduced number of studies in this area evidenced the necessity to make measurements in the 

public transportation with electric traction. Therefore, this work presents a review of the 

adverse health effects promoted by all frequencies of the electromagnetic fields, with special 

mention to those related to the public transportation. The reduced number of studies with 

measurements in public transportation, the lack of a standard methodology to measure 

electromagnetic fields, different types of configuration of transportation systems and the 

enormous variety of frequencies used in these transportation systems, making the results 

difficult to interpret and compare. The measurements in the portuguese railroad system 

(power supply and vehicles), was aimed to clarify and to tranquillize the population, which 

was impossible due to the non cooperation of the company responsible for the management of 

the national railroad system. 

 

Key words: Electromagnetic fields. Adverse health effects. Public transportation. Portuguese 

railroad system. Reference levels. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os campos electromagnéticos são omnipresentes na natureza, quer de maneira natural através 

dos raios x e γ provenientes do espaço, do campo eléctrico e magnético estático natural da 

terra, dos raios infravermelhos e ultravioletas emitidos pelo sol, quer de maneira artificial 

através das radiofrequências utilizadas na telefonia móvel, das ondas de rádio e televisão, 

sistemas anti-furto, dos detectores de metais, das linhas de transmissão de energia eléctrica 

dos sistemas de transporte e muitos outros. 

Com o avanço da tecnologia, o ambiente electromagnético tornou-se mais complexo. A 

electricidade tornou-se essencial para a vida do homem, tendo aplicações nos transportes, 

comunicação, informática, sinalização, lazer e muitas outras. A preocupação com os efeitos 

adversos que a exposição a este complexo ambiente electromagnético pode provocar no ser 

humano tem sido estudada pela comunidade científica internacional nos últimos anos. 

Em 1979, com o aparecimento de um estudo epidemiológico (Wertheimer e Leeper) que 

sugeria possíveis efeitos entre a exposição residencial a campos electromagnéticos gerados 

por linhas de transmissão de energia eléctrica e um tipo de cancro em crianças, a leucemia 

linfóide aguda (LLA), houve um aumento de investigações científicas que visavam confirmar 

ou refutar estes efeitos. 

As pesquisas foram aprimorando suas metodologias, resolvendo algumas falhas de estudos 

anteriores e estreitando o foco de pesquisas futuras. Os estudos, em sua maioria 

epidemiológicos e biofísicos (in vivo e in vitro), com o objectivo de avaliar de forma mais 

precisa a verdadeira incidência dos campos electromagnéticos (CEM) na saúde, têm 

apresentado, por um lado, resultados controversos, e por outro lado, dificuldades de 

extrapolação dos mecanismos de acção da radiação sobre os organismos vivos.  

Em 1996, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou o “International EMF Project” para 

avaliar as evidências científicas de possíveis efeitos de CEM nas frequências de 0 a 300 GHz 

e publicou uma resenha (Oms, 2007) com uma revisão da bibliografia acerca do assunto, 

actualizando as conclusões do International agency for research on cancer - IARC (2002) 

que define os campos eléctricos e magnéticos estáticos como não classificáveis como 

cancerígenos para o homem (grupo 3), os campos eléctricos de frequências extremamente 
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baixas também como não classificáveis como cancerígenos para o homem (grupo 3) e os 

campos magnéticos de frequências extremamente baixas como possivelmente cancerígenos 

para o homem (grupo 2B). Entidades internacionais reconhecidas estabeleceram directrizes e 

normas, que fixam limites de exposição para os CEM (com elevados factores de segurança), 

de modo que estes não provoquem danos à saúde (Icnirp, 1998; Ieee, 2002; Icnirp, 2003). 

Após a realização de inúmeros estudos, a comunidade científica não obteve evidências 

conclusivas sobre a relação entre o cancro e a exposição a campos electromagnéticos de 

frequencia extremamente baixas (CEM-FEB). A falta de confirmação da correlação entre 

LLA e exposição a CEM-FEB por estudos biofísicos faz com que a interpretação dos 

resultados seja difícil e que os CEM-FEB (50-60 Hz) permaneçam classificados de acordo 

com o IARC. A falta de informação adequada, clara e objectiva sobre o assunto, têm 

contribuído para uma excessiva preocupação do público e da média.  

Apesar de cada vez mais surgirem estudos com novas metodologias e medições, existe um 

sector (o dos sistemas de transporte colectivos com tracção eléctrica) onde há um número 

reduzido de estudos, principalmente com realização de medições dos CEM. Estes estudos são, 

na sua maioria, de carácter epidemiológico, como o estudo de um grupo de cientistas suíços 

(Roosli, Lortscher et al., 2007) com motoristas de comboios deste país, que encontraram 

evidências de uma associação dose-resposta para leucemia mielóide e doença de Hodgkin 

com exposição a CEM-FEB. Outro estudo (Wenzl, 1997) realizou medições no sistema 

ferroviário da Filadélfia, EUA, e concluiu que os valores de campo magnéticos a que os 

trabalhadores de manutenção destes caminhos de ferro estavam submetidos era equivalente 

aos valores para trabalhadores de linhas eléctricas.  

Este trabalho apresenta uma revisão dos efeitos adversos à saúde dos campos 

electromagnéticos de todas as frequências e uma revisão dos estudos relacionados com os 

sistemas de transporte. Inicialmente foram previstas, medições para caracterizar o nível de 

exposição dos trabalhadores e população em geral aos CEM provenientes dos sistemas de 

transportes em Portugal. A falta de cooperação da empresa responsável pela gestão dos 

transportes ferróviarios nacionais não permitiu a realização de tais medições. 
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2 CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

2.1 ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO 

O universo está repleto de radiação electromagnética e os seres vivos sempre conviveram sob 

seus efeitos. O Sol é a maior e mais importante fonte de radiação electromagnética para os 

seres vivos, cuja vida depende do calor e luz recebidos através de ondas electromagnéticas. 

Com o avanço tecnológico estamos sujeitos a um ambiente com cada vez mais fontes de 

radiação electromagnéticas criadas pelo homem, como por exemplo linhas de transmissão de 

energia eléctrica, a telefonia móvel, os transportes públicos e outros.  

As radiações electromagnéticas são compostas por radiações ionizantes e radiações não 

ionizantes e podem ser caracterizadas pela energia de seus fotões, pelo seu comprimento de 

onda (λ), e pela frequência (f). A quantidade de energia contida numa onda electromagnética 

depende da sua frequência e do comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, 

maior a frequência e a energia da onda electromagnética. A figura 2.1.1 mostra o espectro 

electromagnético com aplicações associadas a cada parte deste espectro, que vai desde 

campos estáticos a 0 Hz, passando pelas linhas eléctricas de alta tensão, operando em 

50/60Hz, até aos raios x e raios γ, com frequências muito altas e comprimentos de onda muito 

pequenos. 
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Figura 2.1.1 - Espectro Electromagnético 
Adaptado de (Universidad De Murcia, 2008). 

 

A radiação ionizante (RI) “é a radiação com energia suficiente de modo que durante uma 

interacção com um átomo, possa remover os electrões da órbita de um átomo, fazendo com 

que este se torne ionizado”(Oms, 2008). Podem ocorrer naturalmente como em certos 

minerais radioactivos e na radiação cósmica ou ser produzida por certas actividades humanas 

(medicina, indústria e instalações nucleares que produzem energia eléctrica).  

As RI interagem com a matéria a nível atómico. Ao atravessarem um material transferem 

energia para as partículas que encontram em sua trajectória. Quando esta energia é superior a 

energia de ligação do electrão com o átomo, este é separado da estrutura atómica, formando 

um ião positivo (átomo) e um negativo (electrão). Esta ionização promove um desequilíbrio, 

mesmo que momentâneo, entre as cargas positivas e negativas do átomo, podendo 

comprometer toda a estrutura molecular que tenta “compensar” este desequilíbrio com um 

rearranjo de electrões, buscando uma configuração mais estável que pode não ter as mesmas 

propriedades que a configuração original, gerando uma nova molécula com propriedades 

químicas diferentes da original. 

Os efeitos destas transformações varia para cada molécula, com diferentes impactos em 

diferentes células do corpo humano. No caso das radiações ionizantes, os efeitos no homem 



17 

 

dependem da dose absorvida (alta ou baixa), da taxa de exposição (crónica ou aguda) e da 

forma de exposição (localizada ou corpo inteiro). Qualquer dose absorvida, inclusive das 

doses provenientes de radiação natural, pode induzir cancro ou matar células. Quanto maiores 

as taxas de dose e as doses absorvidas, maiores as probabilidades de dano, de mutações 

precursoras de cancro e de morte celular. 

Em 2000, o IARC publicou um relatório que classifica os raios x, raios γ e neutrões como 

cancerígenos para o homem (grupo 1) (Iarc, 2000). 

A maior parte da radiação ionizante a qual estamos expostos é de origem natural (conforme 

gráfico 2.1.2) o que contribui com uma grande proporção para a dose anual a qual estamos 

expostos. 

 

 
Gráfico 2.1.2 – Distribuição da exposição 

média à radiação ionizante por tipo de fonte. 
Adaptado de (Oms, 2009). 

 

As RI também podem ser artificiais, ou seja, geradas através de actividades desenvolvidas 

pelo homem (conforme tabela 2.1.3). Mesmo não sendo a fonte mais importante de RI a que o 

homem está exposto, estas actividades estão sujeitas a um enorme controlo por parte das 

autoridades e comunidade científica. Algumas aplicações destas radiações provocam 

consequências enormes e irreversíveis ao homem e ao meio ambiente tais como as bombas 

atómicas de Hiroshima e Nagasaki, o acidente na central nuclear de Chernobyl ou o 

vazamento de um produto radiológico de equipamentos médicos no ano de 1987, na cidade de 

de Goiânia – Brasil. 
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Tabela 2.1.3 – Exemplos de aplicações dadas pelo homem às RI em diversas 
áreas. 

Áreas de aplicação de RI Alguns exemplos 

Medicina 
Diagnóstico (in vivo e in vitro) 

Terapia de doenças 

Agricultura 

Controlo de pragas e pestes 

Hibridação de sementes 

Preservação de alimentos 

Indústria 

Controle de processos e produtos 

Controlo de qualidade de soldas 

Esterilização de material cirúrgico 

Produção de energia Energia nuclear 

Militar Bombas atómicas 

 

As radiações não ionizantes (RNI) não possuem energia suficiente para ionizar átomos e 

moléculas, entretanto podem interagir directa ou indirectamente com o corpo humano 

causando efeitos biológicos a curto ou longo prazo. Estes efeitos podem também ser 

classificados em térmicos e não térmicos. 

Como exemplos de efeitos directos de curto prazo temos as estimulações eléctricas do sistema 

nervoso, para frequências menores que 10 MHz e o aquecimento dos tecidos biológicos 

(efeitos térmicos), para frequências maiores que 100 kHz. Como efeitos indirectos de curto 

prazo podemos citar os incêndios, as explosões, os disfuncionamentos de dispositivos 

electrónicos e o aparecimento de correntes de contactos. No momento não há provas 

científicas que comprovem os efeitos de longo prazo tais como o cancro. Os efeitos térmicos 

são actualmente bem descritos e compreendidos enquanto os não térmicos ainda são 

investigados. 

Assim como as RI, este tipo de radiação pode ser gerada naturalmente ou por actividades e 

equipamentos criados pelo homem. De forma natural temos as radiações cósmicas, os campos 

magnéticos e eléctricos da Terra. De forma artificial temos todos os dispositivos eléctricos e 

electrónicos, a produção, transmissão e distribuição de electricidade e etc. A tabela 2.1.4 

mostra uma classificação simplificada das radiações não ionizantes, dividindo-as em famílias 

de acordo com a frequência. 
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Tabela 2.1.4 – Famílias de aplicações dos campos electromagnéticos. 

Família Aplicação Gama de 
frequências 

Estática 

Electrólise 

0 Hz 
Imãs  

Aparelhos médicos de ressonância 
magnética 

FEB  

(ELF em inglês) 

Distribuição eléctrica 
50-60 Hz 

Soldaduras 

Médias frequências  

Indução (indústria electrónica, siderúrgica, 
química e agro-alimentar) 50 Hz à Vários 

MHz 
Detectores de metais 

Altas frequências 
Efeitos dieléctricos (indústrias de bebidas, 
têxtil, papeleira e plástica) 

Alguns MHz 

Hiper frequências  Microondas (soldadura por microondas) 2,45 GHz 

Telecomunicações Telefonia, rádio difusão e tv. Variável 

 

Em 2002, o IARC publicou um relatório que define os campos eléctricos e magnéticos 

estáticos como não classificáveis como cancerígenos para o homem (grupo 3), os campos 

eléctricos de frequências extremamente baixas como não classificáveis como cancerígenos 

para o homem (grupo 3) e os campos magnéticos de frequências extremamente baixas como 

possivelmente cancerígenos para o homem (grupo 2B) (Iarc, 2002). 
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2.2 CAMPOS ELÉCTRICOS E CAMPOS MAGNÉTICOS 

Mesmo que não projectado para este fim, todo equipamento eléctrico ou electrónico, que 

funciona com corrente eléctrica alternada pode gerar ondas electromagnéticas. Estas radiações 

são constituídas por duas componentes perpendiculares entre si: o campo eléctrico (E) e o 

campo magnético (H), conforme figura 2.2.1. O produto destes dois campos resulta na 

densidade de potência (S). 

 

 
Figura 2.2.1 – Onda electromagnética 

 

O campo eléctrico (E) é caracterizado pelo efeito de atracção ou repulsão exercida por uma 

carga eléctrica sobre outra, independente do seu estado de movimento. As cargas eléctricas 

são relacionadas com a tensão eléctrica, medida em volts [V]. O campo eléctrico é medido em 

volts por metro [V/m], facilmente blindado por objectos tais como árvores e edifícios, é 

directamente proporcional à tensão eléctrica e inversamente proporcional à distância da fonte, 

ou seja, o campo eléctrico aumenta a medida que aumenta a tensão e reduz a medida que nos 

distanciamos da fonte.  

O campo magnético (H) é produzido por cargas eléctricas em movimento, sendo relacionado 

assim com a corrente eléctrica que é medida em amperes [A]. O campo magnético é medido 

em amperes por metro [A/m], não é facilmente blindado por objectos condutores, é 

directamente proporcional a corrente eléctrica e inversamente proporcional à distância da 

fonte, ou seja, o campo magnético aumenta com o aumento da corrente e reduz ao 

distanciarmo-nos da fonte emissora (ver figura 2.2.2). 
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Figura 2.2.2 – Comparação entre campo eléctrico e magnético. 

Adaptado de (Infoventures, 2008). 

 

Para campos magnéticos temos também outra grandeza importante, a densidade de fluxo 

magnético (B), expressa em tesla [T]. A distinção entre B e H, ambas vectoriais, torna-se 

importante para a descrição dos campos magnéticos na matéria, especialmente para materiais 

com determinadas propriedades (ferro magnéticas) como o ferro. Tecidos biológicos 

geralmente não tem esta propriedade e para efeitos práticos tanto B quanto H podem ser 

usados para caracterizar o campo magnéticos dentro e fora dos tecidos. A densidade de fluxo 

magnético (B) pode ser expressa também em gauss [G]. Na presença de materiais não 

magnéticos temos que 1µT = 4π x10-7 A/m e 1T = 104 G. 

O campo magnético (H) e a densidade magnética de fluxo (B) estão relacionados em um dado 

material pela permeabilidade magnética (µ), conforme equação 2.2.3. A permeabilidade 

magnética é uma grandeza física que na maioria dos materiais (ex. vácuo, ar, cobre, material 

biológico) é constante, com o valor de 4π x10-7 H/m. 

           B = µ * H   2.2.3 
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2.3 FONTES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Os campos electromagnéticos podem ser naturais ou originados pelo homem. A maior parte 

das fontes de campos electromagnéticos naturais são na frequência de 0 Hz, os chamados 

campos estáticos. 

O planeta Terra tem um campo eléctrico natural criado pela presença de cargas eléctricas na 

atmosfera. Há uma diferença de potencial entre as cargas da ionosfera e o solo, criando um 

campo eléctrico de cerca de 100 a 150 V/m e durante uma tempestade o campo eléctrico sob 

uma nuvem pode chegar a 10 kV/m. (Bbemg). Através da electricidade estática, ao andarmos 

sobre carpetes não condutores, podemos acumular cargas eléctricas criando campos eléctricos 

de até 500 kV/m (Oms, 2006). 

O campo magnético da Terra é o maior campo natural ao qual os seres vivos estão 

submetidos. A intensidade total do campo geomagnético terrestre diminui dos pólos, com 

cerca de 67 µT no pólo sul magnético, ao equador, com cerca de menos de 30 µT (Barnes e 

Greenebaum, 2007). Este campo não é constante e está sujeito constantemente a flutuações, 

sendo mais intenso que qualquer outro criado pelo homem. 

Outros exemplos de fontes de campos estáticos são as linhas de transmissão em corrente 

contínua (CC) que podem produzir campos eléctricos de até 20 kV/m, sistemas ferroviários 

usando corrente contínua que geram campos eléctricos de até 300 V/m e campos magnéticos 

de 2mT dentro dos vagões, ecrãs que podem gerar campos eléctricos de aproximadamente 10 

a 20 kV/m a uma distância de 30 cm (Oms, 2006).  

A civilização moderna vive permanentemente sob um ambiente electromagnético complexo 

resultante do conjunto das utilizações da electricidade e pode-se dizer que não existe 

exposição nula a campos electromagnéticos. A maior parte dos campos electromagnéticos 

produzidos pelo homem são campos variáveis no tempo. Os campos de alta-frequência 

(10MHz a 300GHz) são gerados pelas aplicações de telecomunicações, tais como: ondas de 

rádio, de televisão, satélites, telefonia móvel, etc. Os campos de frequência extremamente 

baixas (0 a 300Hz) são gerados por todos os equipamentos que consomem energia eléctrica a 

50 ou 60 Hz, linhas de transmissão de energia e etc.  
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Como exemplo de fontes artificiais de campos electromagnéticos temos as linhas de 

transmissão de energia eléctrica e os aparelhos eléctricos usados nas residências.  

A tabela 2.3.1 mostra valores típicos de campos eléctricos a 30 cm da fonte, gerados por 

aparelhos domésticos que operam a frequência de 50 Hz. 

 

Tabela 2.3.1 – Valores típicos de campos eléctricos em 
aparelhos domésticos.  

Equipamento Eléctrico Campo Eléctrico [V/m] 

Aparelho de som estéreo 180 

Aspirador de pó 50 

Batedeira 100 

Ferro de engomar 120 

Forno eléctrico 8 

Frigorífico 120 

Lâmpada  5 

Máquina de café 60 

Secador de cabelo 80 

Televisão 60 

Torradeira 80 

Valor limite de exposição = 5 kV/m 

Fonte: Federal Office for Radiation Safety, Germany, 1999. 

 

Portugal tem uma rede eléctrica de transmissão de energia de cerca de 7500 km com tensões 

de 150 kV, 220 kV e 400 kV, sendo que a distribuição de energia eléctrica tem tensões de 

230V, 10kV, 15kV, 30kV e 60kV.  

Os valores de campo eléctrico nas redondezas de uma linha eléctrica dependem da tensão da 

linha, da distância do ponto até a linha, da quantidade de cabos electrizados na linha de 

transmissão e suas espessuras.  
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Um estudo realizado na Inglaterra (National Radiological Protection Board, 2001) mostrou 

que para uma linha de transmissão de 400kV (com altura mínima de 7,6 m), o maior valor de 

campo eléctrico registado foi de aproximadamente 11 kV/m, exactamente em baixo da linha, 

no eixo central, valor este que, no geral, é muito menor. Ao distanciarmo-nos 25m do eixo 

central da mesma linha temos um valor de campo eléctrico por volta de 1 kV/m. Para as 

demais linhas de transmissão de energia eléctrica da Inglaterra (275 kV e 132 kV) os valores 

medidos foram inferiores aos campos eléctricos das linhas de 400 kV, tanto abaixo da linha 

quanto a 25 metros de distância da mesma, atingindo o máximo de 6 kV/m abaixo da linha de 

275 kV e 2 kV/m, abaixo da linha de 132 kV. 

Nos EUA, os valores típicos máximos de campos eléctricos, a 1 m do solo e em baixo da 

linha de transmissão, são de 7 kV/m (linhas de 500 kV), 2 kV/m (linhas de 230 kV) e 1 kV/m 

(linhas de 115 kV). Estes valores decrescem ao distanciarmo-nos 30 m das linhas para 1 kV/m 

(linhas de 500 kV), 0,3 kV/m (linhas de 230 kV) e 0,07 kV/m (linhas de 115 kV) (Niehs, 

2002). Segundo estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) os cabos enterrados não 

produzem campos eléctricos acima da terra e as subestações de energia raramente produzem 

campos eléctricos fora delas (Oms, 2007).  

Um estudo de 2005 caracterizou, através da implementação de um método computacional 

para determinar a exposição ao campo eléctrico nas posições de trabalho em linhas de 

transmissão, os valores de campos eléctricos em torres de energia com tensões de 230kV a 

765kV na frequência de 60 Hz. Foram tidas em consideração várias operações realizadas 

pelos trabalhadores e diversas posições. Ao escalar a torre, o campo eléctrico estimado vai de 

10 kV/m para linhas de 230kV e 31 kV/m para linhas de 765kV. Em posições de trabalho na 

torre o campo eléctrico varia de 8 kV/m para linhas de 230kV e 29 kV/m para linhas de 

765kV (Bracken, Senior et al., 2005). Em certas operações, como trabalhos em tensão, os 

operadores vestem uma roupa condutora que os protege dos campos eléctricos, entretanto, 

para estas tarefas não podem ser aplicados os limites do ICNIRP ou IEEE pelo facto dos 

trabalhadores não estarem em contacto com o terra (Bracken, Senior et al., 2004). 

Os valores de campos magnéticos em linhas eléctricas dependem de vários factores como o 

número de condutores da linha, a disposição de tais condutores no espaço e outros. As 

correntes numa linha eléctrica variam ao longo do dia, sazonalmente, de ano para ano e com a 

variação da demanda por energia. O valor teórico calculado do pior caso de densidade de 

fluxo magnético abaixo de uma linha de transmissão de alta tensão (400 kV) na Inglaterra é 
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de 100 µT. Na prática, onde raramente temos a carga máxima e a distância mínima, os valores 

médios de campos magnéticos encontrados no chão directamente abaixo dos condutores é 10 

µT (National Radiological Protection Board, 2001). 

Nas linhas eléctricas subterrâneas os cabos individuais são isolados e podem ser dispostos 

mais próximos do que os cabos aéreos, o que tende a reduzir o campo magnético produzido. 

Porém, os cabos enterrados estão a distâncias menores do solo se comparados com os cabos 

de linhas aéreas. O resultado disto é que, os valores de campo magnético ao lado do eixo 

central de uma linha subterrânea são menores do que os valores de campo magnético ao lado 

do eixo central da linha aérea equivalente, mas os valores de campo magnético sobre o eixo 

central da linha subterrânea são maiores se comparados aos valores da linha aérea 

equivalente. Esta comparação é mostrada no gráfico 2.3.2 abaixo: 

 

Gráfico 2.3.2 – Comparação dos valores de campos magnéticos em linhas aéreas e 
linhas subterrâneas de mesma tensão. Fonte: (Nrpb, 2001).  

 

As linhas de distribuição geralmente tem tensões menores que as de transmissão, carregando 

correntes menores e muitas vezes tem um condutor neutro que as linhas de transmissão 

raramente tem. Como a tensão dos circuitos reduz, geralmente reduzem também, o 

espaçamento entre os condutores e a sua carga, tanto o campo eléctrico como o campo 

magnético diminuem. Na prática, o que diferencia uma linha de transmissão de uma linha de 

distribuição é que a segunda é aterrada. Geralmente esta ligação do neutro à terra é feita perto 

dos transformadores ou subestações. 
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Em muitos casos, por questões de segurança, uma linha de distribuição é aterrada em vários 

pontos. Toda vez que o condutor de neutro é conectado à terra existe a possibilidade de 

ocorrer uma fuga de corrente que pode circular pela terra (por exemplo através de canos de 

água) e retornar ao transformador ou subestação por um caminho diferente fazendo com que 

haja o desbalanceamento das fases. Este fluxo desordenado da corrente de terra pode circular 

por dentro das casas, causando o aparecimento de regiões de campo elevado. 

As fontes mais comuns de campo magnético dentro de casa são os aparelhos eléctricos. A 

distribuição de campo magnético dentro de casa apresenta picos nas redondezas de cada 

aparelho. Alguns aparelhos eléctricos transformam esta electricidade a 50 Hz em corrente 

contínua (como na indústria electroquímica) ou em frequências mais elevadas (aquecimento 

por indução e fornos microondas).  

A tabela 2.3.3 mostra alguns valores típicos de campos magnéticos em aparelhos domésticos 

que operam na frequência de 50 Hz obtidos por um estudo alemão realizado em 1992. Os 

valores em negrito correspondem as distâncias normais de utilização dos mesmos. 

Tabela 2.3.3 – Valores típicos de campos magnéticos em aparelhos domésticos.  

Equipamento Eléctrico a 3 cm [µT] a 30 cm [µT] a 1 m [µT] 

Aspirador de pó 200 - 800 2 - 20 0,13 - 2 

Barbeador eléctrico 15 - 1500 0,08 - 9 0,01 – 0,3 

Computador 0,5 - 30 < 0,01 - 

Ferro de engomar 8 - 30 0,12 – 0,3 0,01 – 0,03 

Forno de microondas 73 - 200 4 - 8 0,25 – 0,6 

Forno eléctrico 1 - 50 0,15 – 0,5 0,01 – 0,04 

Frigorífico 0,5 – 1,7 0,01 – 0,25 < 0,01 

Lâmpada fluorescente 40 - 400 0,5 - 2 0,02 – 0,25 

Máquina de lavar louça 3,5 - 20 0,6 - 3 0,07 – 0,3 

Máquina de lavar roupa 0,8 - 50 0, 15 - 3 0,01 – 0,15 

Rádio portátil 16 - 56 1 < 0,01 

Secador de cabelo 6 - 2000 0,01 - 7 0,01 – 0,03 

Televisão 2,5 - 50 0,04 - 2 0,01 – 0,15 

Valor limite de exposição para o público em geral = 100 µT 

Fonte: Federal Office for Radiation Safety, Germany, 1999. 
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3 EFEITOS BIOLÓGICOS DOS CAMPOS ELETROMAGNETICOS 

As correntes eléctricas existem naturalmente no corpo humano como nos impulsos 

transmitidos pelas células nervosas ou processos eléctricos que fazem parte de reacções 

químicas. O campo electromagnético externo provoca uma interacção com as cargas 

eléctricas dos tecidos biológicos ou células e o resultado dessa interacção pode produzir um 

efeito biológico. Devemos distinguir efeitos biológicos de efeitos sanitários ou adversos a 

saúde: 

 

Efeitos biológicos são respostas mensuráveis de organismos ou células a um estímulo ou a 

uma mudança no ambiente (Oms, 2002). 

 

Efeitos sanitários ou adversos a saúde são efeitos biológicos que causem um agravamento 

detectável na saúde ou bem-estar dos indivíduos expostos (Oms, 2002). 

 

Um efeito biológico é uma resposta normal do corpo humano (por exemplo, aumento da 

sudação quando somos submetidos ao calor). Estes efeitos podem ser classificados em 

directos e indirectos. Os efeitos directos resultam da interacção do campo electromagnético 

com o corpo humano e os efeitos indirectos envolvem interacções com um objecto que tem 

diferente potencial eléctrico em relação ao corpo humano. 

Muitos processos biológicos são afectados por CEM. Os tecidos humanos respondem de 

maneira diferente aos campos eléctricos e magnéticos, podendo uma pequena variação de 

CEM externa provocar mudanças nos CEM internos ao corpo. 

Para controlar o risco devido a exposição a CEM prejudiciais a saúde humana, organismos 

nacionais e internacionais estabeleceram limites de exposição que devem ser obedecidos. 

Actualmente a discussão é para saber se a exposição prolongada a CEM, mesmo que em 

valores inferiores aos limites, gera efeitos adversos a saúde humana. 
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3.1 AVALIAÇÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS DOS CEM 

Para determinar se uma substância tem efeito nocivo sobre a saúde humana, os cientistas 

consideram os resultados de estudos em várias disciplinas e nenhum estudo ou tipo de estudo 

é definitivo. Para a avaliação dos possíveis efeitos dos CEM são utilizados estudos 

epidemiológicos (da população humana), estudos clínicos e estudos laboratoriais. 

Dentre os estudos laboratoriais temos os estudos celulares, que permitem aumentar a nossa 

compreensão sobre os mecanismos biológicos pelos quais cada doença ocorre e os estudos em 

animais que fornecem meios para observar efeitos de um agente específico sob condições 

controladas. Porém estes estudos não podem recriar as complexas condições do organismo 

humano e consequentemente devemos ter cuidado ao aplicar os resultados destes estudos em 

humanos ou concluir que a falta de evidências destes estudos significa que o agente é seguro. 

São necessárias condições muito específicas para que os cientistas sejam capazes de detectar 

efeitos dos CEM e exposições experimentais não são facilmente comparáveis as exposições 

reais não sendo portanto, na maioria dos casos, clara a identificação dos factores que 

produzem os efeitos observados em certos experimentos. Sem a compreensão de como 

ocorrem estes efeitos é difícil avaliar como os estudos laboratoriais se relacionam com os 

efeitos em humanos. Alguns estudos laboratoriais demonstram certos efeitos biológicos, não 

sendo necessariamente nocivos a saúde e muitas vezes estando dentro dos limites normais de 

variação das respostas do corpo humano (Niehs, 2002). 

Nos estudos clínicos, os pesquisadores monitorizam a fisiologia humana (por exemplo a taxa 

cardíaca, a actividade cerebral e os níveis hormonais) durante exposições a agentes 

experimentais, no caso a CEM. Geralmente são estudos realizados com voluntários que são 

expostos a níveis de CEM maiores que os encontrados no ambiente e estes resultados são 

comparados com os resultados de um grupo de controlo que não esteve exposto as mesmas 

condições. 

Nos estudos epidemiológicos são observados e comparados grupos de pessoas, que tiveram ou 

não certa doença, e a exposição a certo agentes, para ver se o risco desta doença é maior em 

indivíduos expostos. Nem a exposição, nem os factores que afectam o risco desta doença são 
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controlados experimentalmente. Muitos factores devem ser considerados para determinar se o 

agente estudado é o causador da doença pois um estudo epidemiológico que apresente um 

aumento do risco de certa doença devido a uma exposição a um agente nem sempre é a causa 

real da doença. Dentre estes factores temos: 

• A força da associação - quanto maior a associação entre agente e doença maior a 

certeza que este agente cause a doença. 

• A dose-resposta - mostra que o risco da doença varia com a variação da dose do 

agente de exposição. 

• A consistência - obtenção dos mesmos efeitos por outros estudos com populações e 

métodos diferentes. 

• A plausibilidade biológica - para fracas associações é importante a obtenção de 

explicações plausíveis dos mecanismos biológicos em estudos laboratoriais. 

• A confiabilidade da informação sobre a exposição - como foram obtidos os valores de 

exposição. 

• Factores que confundem os resultados. 

• Significância estatística - a associação deve ser mais forte do que a esperada se 

ocorresse por acaso. 

• Meta-análise - tipo de análise de dados em que os resultados de vários estudos sejam 

agrupados e analisados como se fossem resultado de um único estudo. 

• Análise associada - tipo de análise que combina dados de vários estudos e conduz a 

uma nova análise dos dados originais. 

Devido a multiplicidade de factores que devem ser levados em conta e a dificuldade em 

caracterizar o ambiente electromagnético, um estudo epidemiológico por si só não determina 

a nocividade de um agente.  

  



30 

 

 

3.2  EFEITOS BIOLÓGICOS NAS DIFERENTES FREQUÊNCIAS 

De uma maneira simples, podemos classificar os CEM em 3 grandes classes: estáticos (0 Hz), 

baixas frequências (1 Hz a 100 kHz) e altas frequências (100 kHz a 300 GHz).   

Para cargas e correntes estáticas, o magnetismo e a electricidade são fenómenos distintos. Ao 

aplicarmos tensão em um objecto como um fio condutor, este torna-se carregado e pode-se 

observar dois tipos de forças distintas: a força electrostática (que provem das cargas eléctricas 

estacionárias) e a força magnética (que provem do movimento das cargas). 

3.2.1 CEM estáticos (0 Hz) 

Por causa da alta condutividade dos tecidos biológicos com relação ao ar, a exposição a 

campos eléctricos estáticos não produz campos internos significativos, porém conduz a uma 

acumulação das cargas na superfície do corpo que tenta equilibrar as forças electrostáticas do 

campo incidente. Quando o campo eléctrico atinge um certo valor, provoca uma ionização no 

ar que se torna condutor. Este fenómeno provoca uma corrente de descarga entre o corpo 

isolado e o outro corpo cujo potencial é diferente do da terra.  

Uma revisão realizada por Kowalczuk et al. (1991) concluiu que os poucos estudos animais 

publicados não forneciam quaisquer evidências de efeitos adversos a saúde provocadas pela 

exposição a campos eléctricos estáticos. Após esta revisão houveram poucos estudos e estes 

examinaram, na maior parte, os efeitos das cargas de superfície. 

Quanto a percepção humana de campos eléctricos e densidades de correntes associados com 

linhas de transmissão CC de alta tensão, Blondin et al. (1996) realizaram um estudo onde 

simulavam as condições presentes na vizinhança de linhas de transmissão DC com exposição 

de campos eléctricos até 50 kV/m e densidade de corrente de até 120 nA/m2 com o objectivo 

de traçar limites de percepção. O método contemplava três diferentes combinações: um sem 

densidade de corrente (somente com campos eléctricos), e os outros dois envolveram várias 

combinações de campos eléctricos e densidades de corrente. O limite de detecção média para 
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a condição sem densidade de corrente foi de 45,1 kV/m e de 36,9 kV/m com a concentração 

de densidade de corrente mais alta. Houve uma grande variação dos limites individuais. 

Por outro lado, há um grande número de estudos, em diferentes áreas de pesquisas, que 

investigam os efeitos biológicos de campos magnéticos estáticos. Os estudos in vivo com 

animais possibilitam a investigação e interpretação de efeitos a exposição de campos 

magnéticos que são difíceis ou em alguns casos impossíveis de observar em humanos. Estes 

estudos fornecem informação qualitativa sobre as possíveis respostas em humanos porém não 

são susceptíveis de fornecer informação quantitativa devido a diferença entre as espécies 

(Oms, 2006). 

A interacção entre campos magnéticos estáticos e sistemas biológicos pode ser caracterizada 

como electrodinâmica ou magneto mecânica. Através das equações de Maxwell pode-se 

descrever os comportamentos dos campos eléctricos e magnéticos assim como suas 

interacções com a matéria. Não é objectivo deste trabalho a demonstração matemática das 

interacções. 

Um campo magnético estático, por efeito de forças de Lorentz sobre cargas iónicas ou 

electrólitos em movimentos (por exemplo as correntes iónicas associadas ao fluxo sanguíneo), 

produz correntes eléctricas induzidas. Actualmente os equipamentos de MRI, que produzem 

elevados campos estáticos, são bastante usados para o diagnóstico em análises clínicas 

fazendo com que haja uma necessidade em avaliar os efeitos de exposições a tais campos. 

Muitos trabalhos e revisões apresentaram os efeitos destas interacções electrodinâmicas 

(Holden, 2005; Oms, 2006). Na revisão apresentada por Holden (2005) foram discutidos os 

efeitos dos campos magnéticos até 8 T para humanos. Ao ser submetido a campos magnéticos 

maiores que 100 mT os animais apresentaram respostas ECG anormais, o que também se 

verificou para humanos, porém Holden concluiu que não há alterações na frequência cardíaca 

provocada por campos magnéticos até 8 T. Segundo Kinouchi et al. (1996) o fluxo de uma 

corrente induzida, produz uma força que retarda o fluxo sanguíneo. Foi estimado um 

retardamento de 5% em humanos para valores de 10 T e 10% para valores de campos de 15 T. 

Em estudos com voluntários houve um pequeno aumento da tensão sanguínea de 

aproximadamente 3,6 mm Hg para exposição a campos magnéticos de 8T (Chakeres e Vocht, 

2005). 

As interacções magneto mecânicas podem ser de dois tipos. Na primeira,  um campo 

magnético uniforme provoca um movimento rotacional de uma substância até que ela atinja 
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um estado de energia mínimo. Os possíveis efeitos dessas interacções são alterações de 

sensações visuais (Inrs, 2008). No segundo mecanismo a presença de um campo magnético 

estático afecta o movimento de electrões dos átomos e suas energias alterando a orientação de 

suas órbitas. Estas interacções podem ter consequências no caso de certas reacções químicas 

intervirem no estado intermédio dos electrões dos radicais (Inrs, 2008). 

Segundo a OMS (2006) há um número limitado de estudos sobre os efeitos dos campos 

estáticos em humanos. Alguns estudos investigaram os limites de percepção humana a 

campos eléctricos estáticos que podem aumentar com uma exposição combinada a campos 

eléctricos DC e AC em linhas de alta tensão. Também concluiu que os dados disponíveis não 

apresentaram efeitos, advindos de exposição a campo eléctrico estático, nas respostas 

neurofisiológicas e nas funções cognitivas de voluntários. Foi identificada uma indução, 

dependente da dose, de vertigens e náuseas em trabalhadores e voluntários ao movimentarem-

se por campos estáticos maiores que 2 T. Um estudo sugeriu alteração visual nas redondezas 

de equipamentos de MRI que produziam campos magnéticos de 1,5 T. Verificou-se a indução 

de potenciais nas maiores veias sanguíneas especialmente na artéria Aorta, que podem 

provocar pequenos retardamentos do fluxo sanguíneo e alteração da tensão sanguínea porém 

dentro dos padrões normais da variabilidade humana. Não há evidências de efeitos a campos 

magnéticos em outros aspectos da fisiologia cardiovascular. Também a exposição a campos 

magnéticos ate 8 T não aparenta induzir alterações de temperatura em humanos. 

Além de estudos laboratoriais em humanos e animais, conforme foi referido acima, a revisão 

da OMS (2006) também reuniu estudos in vitro e estudos epidemiológicos não obtendo 

nenhum risco comprovado para este tipo de campo electromagnético. 
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3.2.2 CEM de baixa frequência (1 Hz a 100 kHz) 

Podemos encontrar várias divisões para o espectro electromagnético, assim como diferentes 

nomenclaturas. Alguns trabalhos (Icnirp, 1998; Inrs, 2005; 2008) definem as baixas 

frequências com um intervalo de 1 Hz a 100 kHz e altas frequências no intervalo de 100 kHz 

a 300 GHz.  

Em situações de exposição simultânea a campos de diferentes frequências temos efeitos 

aditivos (estimulação eléctrica e térmica) que devem ser considerados em separado, 

adoptando assim dois intervalos (1 kHz - 10 MHz e 100 kHz - 300 GHz) (Icnirp, 1998). 

A exposição a campos electromagnéticos de baixa frequência provoca uma absorção de 

energia negligenciável e nenhuma elevação significativa de temperatura. Porém há dois outros 

tipos de acoplamento de campos electromagnéticos com tecidos biológicos que tem efeitos 

estabelecidos: o acoplamento de campos eléctricos e campos magnéticos com o corpo 

humano. 

A interacção de campos eléctricos de baixa frequência com tecidos biológicos produz um 

fluxo de cargas eléctricas (corrente eléctrica), a polarização de cargas (formação de dipolos 

eléctricos) e a reorientação de dipolos eléctricos já presentes nos tecidos. A magnitude destes 

efeitos depende das propriedades eléctricas do corpo tais como a condutibilidade eléctrica 

(que condiciona o fluxo da corrente eléctrica) e permissividade (que condiciona o valor dos 

efeitos da polarização) que variam com o tipo de tecido e com a frequência do campo. 

Campos eléctricos externos também produzem a acumulação de cargas na superfície do corpo 

(ver figura 3.2.2.1) o que origina correntes eléctricas induzidas (Icnirp, 1998).  

 

Figura 3.2.2.1 – Acumulação de cargas 
na superfície do corpo devido a campo 

eléctrico de linhas de transmissão. 
Fonte:OMS 

 



34 

 

A interacção de campos magnéticos de baixa frequência com tecidos biológicos produz 

campos eléctricos induzidos e provoca a circulação de correntes eléctricas (ver figura 3.2.2.2). 

Os valores de campo eléctrico induzido e da densidade de corrente são proporcionais ao raio 

do anel (percurso no corpo humano), à condutibilidade eléctrica do tecido e à magnitude da 

densidade de fluxo magnético (B). Quanto maior o anel maior o campo eléctrico induzido. O 

trajecto exacto e a magnitude da corrente induzida resultante em qualquer parte do corpo 

dependerão da condutibilidade eléctrica do tecido (Icnirp, 1998). 

 

Figura 3.2.2.2 – Circulação de correntes 
eléctricas pelo corpo devido a campos 

magnéticos de linhas de energia. 
Fonte:OMS  

 

Campos electromagnéticos de baixas frequências também podem ter efeitos indirectos como o 

aparecimento de correntes de contacto (Ic) e interferência em dispositivos médicos 

implantados em humanos.  

 

Correntes de contacto (Ic) - Resultam do contacto do corpo humano com um objecto 

carregado com um potencial eléctrico diferente. É medida em amperes. 

 

Densidade de corrente (J) – Corrente que flui através de uma unidade de secção 

perpendicular à sua direcção num volume condutor. É medida em A/m2. 

 

Os estudos dos efeitos da exposição a campos electromagnéticos de baixas frequências 

ultimamente têm se concentrado nas frequências industriais (50/60 Hz) sendo abordados com 

maiores detalhes no item 4 deste trabalho.  

Nos estudos epidemiológicos predominam aqueles que investigam a relação entre um tipo de 

cancro em crianças (LLA-leucemia linfóide aguda) e a exposição a campos magnéticos em 
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frequência industrial, cujos efeitos foram revisados por vários autores (Smith, 1997; 

Mckinlay, Allen et al., 2004; Feychting, Ahlbom et al., 2005). Alguns órgãos internacionais 

também efectuaram revisões (Icnirp, 1998; Niehs, 1998; 1999; Nrpb, 2001; Niehs, 2002; 

Oms, 2002; Icnirp, 2003; Oms, 2007) das pesquisas realizadas em todo o mundo sobre os 

possíveis efeitos dos CEM de frequências extremamente baixas e todas estas revisões 

concluíram que as evidências de um aumento do risco de cancro são fracas porém suficientes 

para tomar algumas medidas de precaução.  

Para o NIEHS (1999) nenhum estudo epidemiológico individual forneceu evidências 

convincentes da relação entre cancro e campos magnéticos, mas o resultado de alguns 

métodos sugeriram um aumento do risco de cancro quando havia aumento dos níveis de 

campos magnéticos. O facto de esses resultados serem poucos não permite uma associação 

definitiva entre cancro e campos magnéticos mas a obtenção de resultados similares em outras 

pesquisas mostra a importância da realização de mais estudos sobre este assunto. 

O ICNIRP (1998) concluiu que apesar de serem necessários mais estudos laboratoriais para 

esclarecer possíveis efeitos de CEM-FEB em células e na regulação endócrina, não há 

evidências conclusivas de efeitos cancerígenos dos campos magnéticos que possam ser usadas 

como base para estabelecer directrizes. A falta de comprovação dos resultados encontrados 

por estudos epidemiológicos sobre o aumento do risco de cancro nas proximidades das linhas 

eléctricas faz com que os dados epidemiológicos sejam insuficientes para estabelecer 

directrizes. 

No que diz respeito a exposição ocupacional, Chevalier et al. (1999) estudaram os efeitos da 

exposição a campos electromagnéticos de 50 Hz em trabalhadores da companhia eléctrica da 

França. Foram escolhidos trabalhadores de subestações e manutenção de linhas em tensão e 

analisados os índices de faltas e taxa de mortalidade comparando com um grupo de controlo. 

Não foram detectados problemas de saúdes específicos excepto um elevado número de 

acidentes de trabalho. Bracken et al. (2004; 2005) avaliaram a exposição ocupacional para 

frequências de 60 Hz em trabalhadores de linhas eléctricas entre 230 kV e 765 kV obtendo 

valores de campos eléctricos elevados para as torres de 765 kV, excedendo assim os limites 

estabelecidos pelo ICNIRP e IEEE referenciados mais adiante. Porém em 1998, o ICNIRP 

publicou na sua revisão que a grande inconsistência no que diz respeito ao tipo de cancro para 

o qual o risco é aumentado torna os dados insuficientes para estabelecer directrizes (Icnirp, 

1998). 
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Muitos estudos epidemiológicos também investigam a influência de CEM-FEB na reprodução 

humana, como NRPB (1994) que estudou os efeitos de ecrãs de visualização em mulheres 

grávidas não obtendo evidências conclusivas.  

Estudos laboratoriais em células e animais não demonstraram nenhum efeito adverso a saúde 

devido a densidades de correntes induzidas até 10 mA/m2. Para níveis de densidade de 

corrente induzida entre 10 mA/m2 e 100 mA/m2 foram observados efeitos mais significativos 

nos tecidos, como alterações funcionais no sistema nervoso e outros efeitos (Kinouchi, 

Yamaguchi et al., 1996). Entre voluntários os efeitos mais consistentes mostraram um 

aparecimento de fosfenos visuais (sensação de ver manchas luminosas) e uma pequena 

redução da frequência cardíaca durante, ou imediatamente após, a exposição a campos de 

frequência extremamente baixas porém não há evidências de que estes efeitos transitórios 

estão associados com efeitos a longo prazo. Foi observada também uma redução da síntese 

nocturna de melatonina pineal em diversas espécies de roedores para uma fraca exposição a 

campos eléctricos e magnéticos, porém nenhum efeito consistente foi observado para 

humanos expostos a CEM sob condições controladas. Estudos envolvendo exposições a 

campos magnéticos de 60 Hz até 20 µT não apresentaram efeitos confiáveis nos níveis de 

melatonina no sangue (Icnirp, 1998). A tabela 3.2.2.3 abaixo resume os efeitos das correntes 

induzidas em função da sua densidade (Inrs, 2005). 

Tabela 3.2.2.3 – Efeitos biológicos das correntes induzidas. 

Densidade de corrente (J) Efeitos 

1-10 mA/m2 Efeitos biológicos menores aleatórios e não 
reproduzíveis. 

10-100 mA/m2 Efeitos biológicos menores reversíveis ao nível do 
sistema nervoso e visual. 

100-1000 mA/m2 Estimulação dos tecidos excitáveis 
>1000 mA/m2 Risco de fibrilação ventricular. 

Fonte: INRS 

 

Os choques eléctricos e as queimaduras são efeitos indirectos dos CEM que implicam um 

contacto entre uma pessoa e um objecto metálico, sob o efeitos do mesmo CEM. Os limiares 

de corrente que produzem estes efeitos são diferentes em cada frequência, estando 

compreendidos entre 0,2 e 0,4 mA para 50 Hz e 0,4 e 0,8 mA para 1kHz. O limiar fisiológico 

correspondente a um choque severo ou dificuldade de respirar são de 12 a 23 mA para 50 Hz 

e 21 a 41 mA para 1 kHz.   
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3.2.3 CEM de alta frequência (100 kHz a 300 GHz) 

Os efeitos térmicos são os únicos efeitos experimentados e validados pela comunidade 

científica. Muitos estudos tentam estabelecer efeitos não térmicos dos CEM de altas 

frequências porém não obtiveram evidências conclusivas para riscos sanitários como 

modificações das barreiras hemato-encefálicas, do sistema cardiovascular ou imunológico, 

assim como de cancro e perturbações no sistema reprodutivo. Os efeitos auditivos das micro 

ondas pulsantes na gama de frequência de 425 a 6500 MHz são efeitos validados específicos 

das hiper-frequências (Inrs, 2005). 

Quando expostos a CEM de altas frequências, as moléculas biológicas polarizadas 

transformam a energia electromagnética em energia mecânica. As forças de fricção com as 

moléculas vizinhas, aliadas com a viscosidade do meio, transformam essa energia mecânica 

em calor nos tecidos biológicos. A grandeza associada a esse fenómeno é o SAR (Specific 

Absorption Rate): 

 

Absorção específica de energia (SA) – energia absorvida por unidade de massa de tecido 

biológico. É expressa em joules por quilograma [J/kg]. 

 

Taxa de absorção específica de energia (SAR) – ritmo a que a energia é absorvida por 

unidade de massa de tecido do corpo, sendo a média calculada na totalidade do corpo ou em 

partes deste. É expressa em watts por quilograma [W/kg]. 

 

Em tecidos biológicos a SAR é proporcional ao quadrado da intensidade de campo eléctrico. 

A sua média e distribuição pode ser computada ou estimada através de medidas de 

laboratório. Os valores de SAR dependem dos parâmetros do campo incidente (frequência, 

intensidade, polarização, região de campo próximo ou campo afastado), das características do 

corpo exposto (tamanho, geometria interna e externa, propriedades dieléctricas dos tecidos) e 

efeitos de terra e de reflexão de outros corpos no campo próximo ao corpo exposto. O valor 

da SAR para o corpo inteiro atinge o máximo quando o maior eixo do corpo humano está 
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paralelo ao vector campo eléctrico e está sob condições de exposição de onda plana (região de 

campo afastado).  

Chamamos de frequência de ressonância àquelas em que os valores médios da SAR são 

máximos. Baseado nas características de absorção de energia no corpo humano, podemos 

dividir os campos electromagnéticos em quatro (Icnirp, 1998): 

• Intervalo de aproximadamente 100 kHz até aproximadamente 20 MHz, em que a 

absorção no tronco diminui rapidamente com a diminuição da frequência e uma 

significante absorção pode ocorrer no pescoço e pernas. 

• Intervalo de aproximadamente 20 MHz até 300 MHz, em que relativamente altas 

absorções podem ocorrer para o corpo inteiro e valores mais elevados se as 

ressonâncias para partes do corpo (particularmente a cabeça) forem consideradas. 

• Intervalo de 300 MHz até alguns GHz, onde ocorre uma significante absorção de 

energia localizada. 

• Intervalo de frequências maiores que 10 GHz, em que a absorção de energia ocorre 

primeiramente na superfície do corpo. Neste intervalo profundidade de penetração do 

campo nos tecidos é pequena, portanto não usamos o SAR como medida e sim a 

densidade de potência (J) incidente. 

Diversos estudos em voluntários deitados demonstraram que uma exposição durante 

aproximadamente 30 minutos a CEM produz uma SAR de corpo inteiro entre 1 a 4 W/kg 

causando uma elevação da temperatura corporal em 1 oC. Estudos com animais indicam um 

limite para respostas comportamentais para o mesmo intervalo de SAR (Icnirp, 1998). 

Exposições a campos mais intensos podem produzir SAR maiores do que 4 W/kg, onde a 

capacidade de termo regulação do organismo humano é ultrapassada produzindo níveis 

prejudiciais de calor nos tecidos. Estudos de laboratório com roedores e modelos de primatas 

não humanos têm demonstrado que os danos nos tecidos resultantes tanto do aquecimento 

parcial como de corpo inteiro produzem aumentos de temperatura superiores a 1-2 oC. A 

sensibilidade de dano térmico varia nos diferentes tecidos biológicos, porém na maioria deles, 

o limite de danos irreversíveis é maior que 4 W/kg em condições ambientais normais (Icnirp, 

1998). 

Estudos epidemiológicos em trabalhadores e público em geral demonstraram não haver 

maiores efeitos para exposições ambientais típica. Para o ICNIRP a avaliação da exposição a 
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CEM destes trabalhos epidemiológicos é pobre, porém não foram demonstrados efeitos 

adversos na reprodução humana nem aumento do risco de cancro para níveis de exposição 

individual típicos, sendo consistente com os resultados de estudos laboratoriais (Icnirp, 1998). 

Quanto a efeitos auditivos de microondas e várias respostas comportamentais, estudos 

epidemiológicos em trabalhadores e público geral forneceram informações limitadas e 

falharam em demonstrar qualquer efeito. Quanto a efeitos indirectos causados por correntes 

de contactos induzidas em objectos metálicos presentes em campos electromagnéticos, a 

tabela 3.2.3.1 mostra os limites de correntes que tem efeitos indirectos em crianças homens e 

mulheres (Icnirp, 1998):  

 

Tabela 3.2.3.1 – Danos indirectos causados por correntes limites em 100kHz e 1MHz. 

Efeitos indirectos 
Corrente limite (mA) na frequência  

100 kHz 1 MHz 

Percepção ao toque 25-40 25-40 

Dor ao contacto com o dedo 33-55 28-50 

Choque doloroso/Limiar de não largar 112-224 Não determinado 

Choque severo/Dificuldade em respirar 160-320 Não determinado 

 Fonte: ICNIRP 1998 
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4 AVALIAÇÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS DOS CEM-FEB 

Até aos anos 50, pouco se conhecia sobre eventuais efeitos dos CEM em seres humanos. 

Alguns pesquisadores russos nos anos 60 publicaram estudos sobre os possíveis efeitos dos 

campos eléctricos sobre a saúde. Estes estudos descreviam alterações do tipo psicossomático 

em trabalhadores de linhas de transmissão e subestações de alta tensão. Não convenceram a 

comunidade científica em razão da sua metodologia e pelo facto de tais resultados não serem 

obtidos por outros estudos realizados noutros países. Actualmente há um consenso entre a 

comunidade científica internacional sobre a ausência de efeitos na saúde devido a exposição a 

campos eléctricos de frequências extremamente baixas (FEB). 

Um estudo epidemiológico publicado por Wertheimer e Leeper (1979) na região de Denver 

(EUA) observou um grande número de casos de cancro (leucemia) em crianças que habitavam 

as vizinhanças de linhas de energia eléctrica, relacionando um aumento do risco de cancro 

com a exposição a campos magnéticos de frequência extremamente baixa. Após isso, 

surgiram inúmeros estudos com o objectivo de estabelecer estes e outros efeitos na saúde por 

parte dos campos magnéticos de frequência extremamente baixa. Assim, surgiu uma questão 

que teve impacto não só na comunidade científica e companhias de electricidade, como 

também em entidades governamentais, na mídia e na população em geral. 

Este debate científico, pluridisciplinar, toca ao mesmo tempo a física e biologia: os tecidos 

vivos são condutores de electricidade e por conseguinte sensíveis aos fenómenos de indução. 

Os principais instrumentos de investigação são a epidemiologia e as experiências biológicas 

(in vivo e in vitro). 

A epidemiologia tenta estabelecer relações entre o aparecimento e frequência de doenças e os 

factores do ambiente e modos de vida. A partir dos dados recolhidos, estabelece associações 

estatísticas que são interpretadas tendo em conta outros factores ambientais, muitas vezes 

difíceis de separar do factor em estudo. Este tipo de investigação tem como vantagem ser a 

única a poder estudar a população nas suas condições reais de existência. Porém os estudos 

epidemiológicos têm como ponto fraco a avaliação da exposição histórica, fazendo com que 

muitos pesquisadores tentem avaliar mais precisamente estas exposições ao longo do tempo. 

A metodologia e a interpretação desses estudos estão sempre em evolução. 
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No âmbito dos CEM a epidemiologia apresenta estudos prioritariamente nas seguintes áreas: 

exposições profissionais, exposições residenciais em adultos, exposições residenciais em 

crianças. Os outros riscos estudados pela epidemiologia são: doenças cardiovasculares, 

depressões, suicídios, doenças neurodegenerativas e etc. 

Após os primeiros estudos epidemiológicos vários outros posteriores apareceram, tentando 

melhorar a metodologia principalmente no seu ponto mais crítico que é a estimativa da 

exposição. Ao longo do tempo os novos estudos apresentaram metodologias que não se 

limitavam a estimar a exposição devido a factores como proximidade de linhas eléctricas para 

estudos onde eram realizadas medições directas da exposição por meio de aparelhos portáteis. 

Os estudos epidemiológicos publicados até aos anos 90 avaliavam a exposição de maneira 

indirecta observando uma associação com a leucemia. A metodologia usada por Wertheimer e 

Leeper (1979) classificava os casos de acordo com um código (wiring code) que foi usado em 

substituição para o campo magnético das linhas constituindo uma falha no estudo. Vários 

factores que confundem os resultados podem ser encontrados como o facto de que pessoas 

que moram perto de linhas eléctricas podem ter rendimentos inferiores aos do grupo de 

controlo (há uma forte e bem conhecida relação epidemiológica entre a pobreza e o cancro). 

Além disso o estudo foi baseado em poucos casos e as estatísticas eram consequentemente 

pouco significativas. 

Feychting e Alhbom (1993) realizaram um estudo (caso-controlo) na Suécia com crianças 

abaixo dos 16 anos, que tinham morado entre 1960 e 1985 nas proximidades de algumas 

linhas eléctricas de 220 kV e 400 kV. Foram identificados um total de 142 casos de cancro 

(39 casos de leucemia e 33 casos de tumor no sistema nervoso central) e um total de 558 

controles foram escolhidos aleatoriamente. A exposição foi avaliada através de medições em 

certos pontos e cálculos de campos magnéticos gerados por linhas de transmissão levando em 

conta a configuração, a distância das linhas e as suas cargas (tomadas através de informações 

históricas). Para exposições de 0,1 µT e 0,2 µT foi obtido um aumento do risco relativo de 

leucemia de 2,7 (intervalo de confiança de 95%) para os dois casos e para valores maiores que 

0,2 µT, por exemplo exposição a campos magnéticos de 0,3 µT, obtiveram um aumento do 

risco relativo de 3,8 (com intervalo de confiança de 95%). 
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Risco Relativo – relação entre a probabilidade de um evento ocorrer no grupo exposto 

contra a ocorrência deste evento no grupo de controlo. Assim, a falta de aumento do risco 

implica um risco relativo igual a 1. 

 

As principais agências internacionais pronunciaram-se sobre o assunto. Em 1996 o National 

Research Concil concluiu que as evidências até aquela data não mostravam que a exposição a 

CEM de frequência industrial era um perigo para saúde. E que nenhuma evidência conclusiva 

e consistente mostrava que a exposição residencial a CEM causava cancro, efeitos neuro-

comportamentais adversos ou efeitos reprodutivos. Em 1997 o Instituto Nacional do Cancro 

dos EUA produziu um estudo epidemiológico onde não achou associação entre a leucemia 

infantil e exposição a campos magnéticos.  

Num segundo período, os estudos epidemiológicos tentam refinar a medição directa da 

exposição. Em 1999 foi publicado um estudo (caso-controlo) com casos de cancro em 

crianças de todo o Reino Unido durante os quatro anos anteriores. Cada caso era combinado 

com 2 controlos aleatórios seleccionados pelo sexo e data de nascimento nos registos do 

governo. O estudo foi reduzido a 2226 casos, com um controlo para cada (2226 controlos) e 

efectuadas medidas de CEM nas casas e escolas. As medidas (ajustadas para o histórico de 

carga nas linhas e campos dos equipamentos eléctricos) foram usadas para estimar a 

exposição média do ano anterior ao diagnóstico e uma data equivalente para os controlos. 

Para assegurar que a dose dentro das casas eram as absorvidas pelas crianças, algumas delas 

foram monitorizadas por períodos de uma semana, três vezes ao ano. O estudo concluiu que a 

exposição a campos magnéticos associados com equipamentos eléctricos não apresentava um 

aumento do risco de leucemia infantil, cancro do sistema nervoso central ou outro tipo de 

cancro em crianças (Ukccs Investigators, 1999). 

Alguns pesquisadores realizam análises conjuntas (Pooled Analysis) cujo objectivo é 

aumentar a representatividade estatística ao agrupar vários estudos e consequentemente 

aumentar a população observada. Mais uma vez, um trabalho publicado por Alhbom et al. 

(2000) reuniu 9 estudos sobre CEM e leucemia infantil. O estudo concluiu que havia uma 

pequena ou nenhuma sugestão estatística de aumento do risco de leucemia em crianças 

expostas a campos magnéticos. Porém para exposições residenciais de 24 horas a níveis de 

campo magnético maiores do que 0,4 µT (situação que afecta poucas crianças do Reino 

Unido), os pesquisadores encontraram uma sugestão estatística de aumento do risco. Para este 
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caso os autores não sabiam como explicar o aumento do risco, sugerindo possíveis 

obliquidades tais como a escolha da população e factores ambientais não levados em conta. 

Outro estudo (caso-controlo) mais recente, realizado no Reino Unido (Draper, Vincent et al., 

2005) tenta estabelecer uma relação entre a distância às linhas eléctricas e o cancro em 

crianças. Foram estudados 29.081 casos de cancro (97.000 eram leucemia) em crianças até 

aos 14 anos, nascidas na Inglaterra ou País de Gales entre 1962 e 1995. Os controlos foram 

combinados conforme a idade, data de nascimento e local de nascimento. Foram registadas as 

distâncias dos locais de nascimento até à linha eléctrica mais próxima na mesma data. 

Comparando com aqueles que vivem a mais de 600 m de linhas eléctricas, as crianças que 

viviam a 200m de linhas eléctricas tinham um risco relativo de 1,69 (intervalo de confiança 

1,13 a 2,53) e as crianças que nasceram em distâncias entre 200 e 600m das linhas eléctricas 

tinham um risco relativo de 1,23 (intervalo de confiança 1,02 a 1,49). A conclusão dos autores 

foi que havia uma associação entre leucemia infantil e a distância às linhas que se estendia a 

uma distância maior do que a esperada de estudos anteriores porém não havia mecanismos 

biológicos que explicassem tais resultados podendo, na opinião dos autores, esta relação ser 

devida ao acaso ou a factores de confusão. 

A epidemiologia também estuda o risco de cancro em adultos devido a exposição a CEM. 

Para esta população, os estudos concentram-se no meio ocupacional e até os anos 90 os 

estudos mostravam risco de cancro do cérebro e leucemia nas pessoas com trabalhos 

considerados expostos (por exemplo, trabalhadores do sector eléctrico), porém as suas 

metodologias eram questionáveis. A partir dos anos 90 os estudos sobre estes tipos de cancro 

efectuaram melhorias em suas metodologias, tais como: medições sistemáticas da exposição 

nos locais de trabalho, descrição do histórico da carreira e utilização de tabelas de 

correspondência entre postos de trabalho e exposição. Alguns estudos mostraram um aumento 

do risco de cancro para exposições médias e elevadas a campos magnéticos porém não 

estabeleceram relações de dose resposta nem identificaram quais os trabalhos que têm riscos 

(Mattos e Koifman, 1996; Chevalier, Souques et al., 1999; Mattos, Sauaia et al., 2002). 

Outros estudos epidemiológicos investigam a incidência de outros efeitos dos CEM tais como 

doenças cardiovasculares, depressões, suicídios, doença de Alzheimer (Garcia, Sisternas et 

al., 2008) e outros. 

Os estudos de laboratório por sua vez, têm a vantagem de concentrar a sua pesquisa num só 

agente físico, controlando os outros agentes do meio ambiente. Estes estudos podem 
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confirmar indirectamente os resultados (mecanismos e causas da associação estatística 

observada) dos estudos epidemiológicos. O cancro tem mecanismos complexos e alguns deles 

ainda são mal conhecidos, mas sabe-se que eles seguem duas etapas: a fase de iniciação e a 

fase de promoção. Os estudos laboratoriais investigam os efeitos dos CEM sobre estas duas 

etapas.  

Os estudos laboratoriais in vitro agem sobre os modelos biológicos simples de modo a 

identificar em detalhe os mecanismos de acção. Porém, esta metodologia não leva em conta 

os mecanismos de regulação que intervêm em qualquer sistema biológico complexo e deve 

ser replicada noutros laboratórios, obtendo resultados idênticos para que o risco seja 

confirmado. Estes estudos recaem sobretudo na promoção de tumores, estudando os efeitos 

dos CEM sobre o crescimento celular ou sobre o sistema imunológico. Outros porém, 

investigam eventuais efeitos sobre os elementos carregados electricamente (iões, radicais 

livres) ou sobre as células que supostamente são sensíveis aos CEM. 

Os estudos in vivo agem sobre organismos mais complexos (animais) de modo a identificar os 

efeitos dos mecanismos sobre a saúde do animal. Estes estudos devem tomar medidas de 

precaução quando da extrapolação dos resultados para o homem. Investigam a possibilidade 

de iniciação ou promoção do tumor e também a co-promoção que se caracteriza por um efeito 

que hipoteticamente aconteceria devido a exposição combinada de CEM e um agente 

cancerígeno comprovado. Muitos estudos realizados com animais de laboratório investigaram 

o efeito promotor e iniciador do cancro não encontrando provas de efeitos dos CEM na saúde 

humana. Os estudos laboratoriais também investigaram outros tipos de efeito sem obter 

provas científicas de nenhum deles. 

Outro tipo de estudo com animais é aquele que investiga o efeito dos CEM nos animais de 

criação (vacas, porcos, cavalos, abelhas), tanto sobre os efeitos comportamentais como os 

efeitos sobre a produção e nenhum destes foram provados pelos estudos. A Hydro-Quebéc 

publicou um estudo (1999) sobre os efeitos dos CEM nas vacas concluindo que não há 

nenhum efeito adverso sobre a saúde, produtividade, fertilidade, reprodução e comportamento 

das vacas. Também há estudos sobre os efeitos no sistema circulatório humano (Holden, 

2005), efeitos sobre o sono (Akerstedt, Arnetz et al., 1999), efeitos comportamentais, efeitos 

sobre a sensibilidade humana aos CEM e efeitos sobre a reprodução cujos resultados não 

fornecem provas científicas da existência de efeitos duradouros sobre a saúde. 



45 

 

Após a análise de muitos estudos que foram publicados sobre o assunto, as organizações 

internacionais pronunciaram-se sobre o mesmo. O ICNIRP (1998) publicou um documento 

com directrizes para limitar os níveis de CEM-FEB cujos valores são adoptados por muitos 

países em suas legislações nacionais. 

Em 2002, o IARC analisou os riscos dos CEM e devido aos resultados dos estudos 

epidemiológicos de um pequeno aumento do risco relativo de cancro, porém sem que estes 

fossem confirmados pelos estudos laboratoriais, classificou os CEM de FEB como 

possivelmente cancerígenos para o homem.  

A OMS também se posicionou sobre os efeitos dos CEM-FEB concluindo que os estudos 

existentes sobre o assunto não fornecem evidências comprovadas sobre o efeito adverso dos 

CEM. Outras organizações internacionais, nomeadamente o NIEHS e NRPB também têm a 

mesma opinião sobre a falta de efeitos adversos dos CEM na saúde humana. 
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5 LIMITES DE EXPOSIÇÃO 

A protecção de pessoas quanto aos CEM é enquadrada em três tipos de textos. Em primeiro 

lugar temos as recomendações sanitárias de comités de especialistas que iluminam as 

autoridades nacionais e internacionais e estas estabelecem os textos regulamentares. E por 

último temos as normas que fornecem os instrumentos (métodos e protocolos de medidas) 

para aplicar estes textos. 

Com base em estudos desenvolvidos nas diversas áreas do conhecimento, organismos 

internacionais reconhecidos realizam periodicamente revisões desses estudos estabelecendo 

directrizes com restrições básicas e níveis de referência para o público em geral e ocupacional 

afim de assegurar o uso de certa substância sob condições seguras. Cada país através de 

normas e regulamentos adopta seus próprios limites que geralmente tem por base as 

directrizes internacionais. 

As directrizes limitam certos parâmetros dos CEM (densidade de corrente, SAR, densidade de 

potência e etc.) com base em efeitos comprovados cientificamente. Em geral estes efeitos são 

relacionados a exposições intensas de curta duração pois os dados científicos acerca das 

exposições de longa duração são insuficientes para estabelecer limites. Estes documentos 

diferenciam a exposição para público geral e para o público ocupacional. 

 

Público geral – compreende indivíduos de todas as idades e em condições de saúde variáveis, 

podendo incluir grupos ou indivíduos particularmente susceptíveis.  

 

Público ocupacional – consiste em adultos que estão expostos a CEM sob condições 

conhecidas, durante o horário de trabalho. 

 

Em muitos casos membros do público não tem consciência da sua exposição a CEM e não é 

esperado dos mesmos que tomem precauções para minimizar ou evitar sua exposição que 

muitas vezes pode ser de 24 horas. Por outro lado o público ocupacional é treinado para estar 

ciente do risco ao qual estão submetidos e saber tomar precauções apropriadas. Estas 
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diferenças são levadas em conta no estabelecimento das directrizes, fixando limites mais 

estritos para o público geral do que para trabalhadores. 

 

Restrições básicas (RB) – são os limites relativos à exposição a campos electromagnéticos 

baseados directamente em efeitos sobre a saúde já estabelecidos e em considerações 

biológicas.  

 

Níveis de referência ou valor limite de exposição (VLE) – limites estabelecidos para efeitos 

práticos de avaliação da exposição a fim de determinar a probabilidade das restrições básicas 

serem ultrapassadas. 

 

Dependendo da frequência do campo, as grandezas físicas usadas para especificar as 

restrições básicas são: a densidade de corrente (J), a taxa de absorção específica de energia 

(SAR) e a densidade de potência (S).  

Alguns níveis de referência são derivados de restrições básicas usando as medições e/ou 

técnicas computacionais e alguns incidem sobre a percepção e efeitos indirectos dos CEM. As 

grandezas físicas que derivam das restrições de base são: a intensidade de campo eléctrico 

(E), a intensidade do campo magnético (H), a densidade de fluxo magnético (B), a densidade 

de potência (S) e a corrente nos membros (IL). As grandezas físicas que referem-se a 

percepção e outros efeitos indirectos são: a corrente de contacto (Ic) e absorção específica de 

energia (SA) para campos constituídos por impulsos.  

A observância do nível de referência garantirá a observância da restrição básica pertinente. O 

facto de o valor medido ultrapassar o nível de referência não implica necessariamente que a 

restrição básica será ultrapassada. No entanto, nessas circunstâncias, é necessário determinar 

se a restrição básica é cumprida. 
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5.1  ICNIRP 

O ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) é um comité de 

especialistas, independentes da indústria, afiliado a OMS e composto por médicos, físicos, 

biólogos e epidemiologistas especializados em CEM que tem como função investigar os 

perigos associados as diferentes formas de RNI, desenvolver directrizes internacionais sobre 

limites de exposição a RNI e tratar de todos os aspectos da protecção a RNI. Baseando-se em 

um exame aprofundado de publicações científicas existentes sobre o assunto, publicou 

regularmente desde 1998 recomendações no que diz respeito a exposição humana a radiações 

não ionizantes na faixa de 0 Hz a 300 GHz. 

As recomendações não são de carácter obrigatório e para que estas entrem em vigor devem 

ser adoptadas, por cada estado ou país, através de leis e regulamentos. 

Para levar em conta incertezas científicas deve-se utilizar factores de segurança pois nem 

sempre temos condições ambientais (humidade, temperatura ambiente) normais, ritmos de 

actividades leves e podemos ter alterações na capacidade de termo regulação do corpo 

humano, demonstrada em muitos estudos ser afectada por agentes como álcool ou drogas. 

As informações sobre os efeitos biológicos e efeitos sobre a saúde de humanos e animais 

causadas por CEM não são suficientes para fundamentar com rigor os factores de segurança 

sobre todas as faixas de frequências e para toda forma de modulação. Sendo consideradas pelo 

ICNIRP as seguintes variáveis para factores de segurança em altas frequências:  

• Efeitos da exposição a CEM sob condições ambientais severas e/ou elevados níveis de 

actividades; 

• Sensibilidade térmica potencialmente mais elevada, em certos grupos da população. 

 

Para os limites em altas frequências derivados das restrições básicas foram levados em conta 

factores como: diferenças na absorção de energia electromagnética por indivíduos de 

diferentes tamanhos e orientações relativas ao campo; e reflexão, focalização e espalhamento 

do campo incidente, podendo resultar numa maior absorção localizada da energia de alta 

frequência. 
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Para as restrições básicas foram considerados factores diferentes nas várias frequências 

conforme mostra a tabela 5.1.1 abaixo:  

 

Tabela 5.1.1 – Grandezas consideradas em restrições básicas nas várias frequências. 

Faixas de frequências  Grandezas físicas  Efeitos a prevenirem 

1 Hz-10 MHz Densidade de corrente (J) Funções do sistema nervoso 

100 kHz-10 MHz 
SAR   

Stress por aquecimento de corpo 
inteiro e aquecimento excessivo 
localizado de tecidos. 

Densidade de corrente (J) 

10 MHz-10 GHz SAR 

10-300 GHz Densidade de potência (S) 
Aquecimento excessivo em 
tecidos superficiais ou próximos 
a superfície do corpo. 

Fonte: ICNIRP 1998 

 

O ICNIRP usa um factor de redução de 10 para limites ocupacionais e aproximadamente 50 

para os limites de exposição do público em geral. A tabela 5.1.2 abaixo mostra as restrições 

básicas adoptadas pelo ICNIRP, onde f é a frequência em hertz. 
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Tabela 5.1.2 – Restrições básicas para CEM variáveis no tempo até 10 GHz. 

Características 
da exposição 

Faixa de 
frequência 

Densidade de 
corrente para 

cabeça e tronco 
(mA/m2) (rms) 

SAR 
média de 

corpo 
inteiro 
(W/kg) 

SAR 
localizada 
(cabeça e 
tronco) 
(W/kg) 

SAR 
localizada 
(membros) 

(W/kg) 

Ocupacional 

Até 1 Hz 40 - - - 

1–4 Hz 40 / f - - - 

4Hz–1 kHz 10 - - - 

1-100 kHz f / 100 - - - 

100 kHz–10 
MHz f / 100 0,4 10 20 

10 MHz-10 
GHz - 0,4 10 20 

Público em geral 

Até 1 Hz 8 - - - 

1–4 Hz 8 / f - - - 

4Hz–1 kHz 2 - - - 

1-100 kHz f / 500 - - - 

100 kHz–10 
MHz f / 500 0,08 2 4 

10 MHz-10 
GHz - 0,08 2 4 

Fonte: ICNIRP 1998 

 

Para frequências maiores que 10 GHz até 300 GHz a grandeza utilizada é a densidade de 

potência conforme tabela 5.1.3 abaixo: 

 

Tabela 5.1.3 – Restrições básicas para as frequências de 
10GHz a 300GHz. 

Características da exposição Densidade de potência 
(W/m2) 

Ocupacional 50 

Público em geral 10 

Fonte: ICNIRP 1998 
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Os níveis de referência ou valores limites de exposição (VLE) são obtidos das restrições 

básicas por modelos matemáticos e extrapolação de resultados das investigações de 

laboratório em frequências específicas, onde aplicado. Os níveis são dados para a condição de 

acoplamento máximo do campo com o indivíduo exposto, para uma protecção máxima.  

Tabela 5.1.4 – Níveis de referência para exposição a CEM variáveis no tempo 
(valores eficazes - rms, não perturbados). 

Características 
da exposição 

Faixa de 
frequência 

Campo 
eléctrico 
E (V/m2) 

Campo 
magnético 
H (A/m) 

Densidade 
de fluxo 

magnético B 
(µT) 

Densidade de 
potência de 
onda pana 
equivalente 
Seq (W/m2) 

Ocupacional 

Até 1 Hz - 1,63 x 105 2 x 105 - 

1 – 8 Hz 20.000 1,63 x 105 / f 

2 
1,63 x 105 / f 2 - 

8 – 25 Hz 20.000 2 x 104 / f 2,5 x 104 / f - 

0,025 – 0,82 kHz 500 / f 20 / f 25 / f - 

0,82 – 65 kHz 610 24,4 30,7 - 

0,065 - 1 MHz 610 1,6 / f 2 / f - 

1 – 10 MHz 610 / f 1,6 / f 2 / f - 

10 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10 

400 –2000 MHz 3 f 1/2 0,008 f 1/2 0,01 f 1/2 f / 40 

2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50 

Público em Geral 

Até 1 Hz - 3,2 x 104 4 x 104 - 

1 – 8 Hz 10.000 3,2 x 104 / f 2 4 x 104 / f 2 - 

8 – 25 Hz 10.000 4000 / f 5000 / f - 

0,025 – 0,8 kHz 250 / f 4 / f 5 / f - 

0,8 – 3 kHz 250 / f 5 6,25 - 

3 - 150 kHz 87 5 6,25 - 

0,15 – 1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f - 

1 – 10 MHz 87 / f 1/2 0,73 / f 0,92 / f - 

10 – 400 MHz 28 0,073 0,092 2 

400 – 2000 MHz 1,375 f 1/2 0,0037 f 1/2 0,0046 f 1/2 f / 200 

2 – 300 GHz 61 0,16 0,20 10 

Fonte: ICNIRP 1998 

 

Os gráficos 5.1.5 e 5.1.6 apresentam os VLE para campos eléctricos e magnéticos 

ocupacionais e para o público em geral, no espectro de frequências. 
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Gráfico 5.1.5 – Níveis de referência para campos eléctricos variáveis no tempo. 
Fonte: ICNIRP 1998 

 

 

Gráfico 5.1.6 – Níveis de referência para campos magnéticos variáveis no tempo. 
Fonte: ICNIRP 1998 
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A OMS estabeleceu um limite para densidades de correntes induzidas no corpo de 10 mA/m2 

para os quais foram estabelecidos efeitos biológicos para o homem. Porém a definição deste 

limite não é de utilidade prática no projecto e na análise de instalações eléctricas. Por isso o 

ICNIRP considerou modelos teóricos que permitissem relacionar tais limites de densidade de 

corrente com variáveis mensuráveis na prática. 

Para tal preferiu-se considerações simples e conservadoras de modo a garantir em todos os 

casos o respeito das restrições de base. Para o campo magnético (B), os modelos admitem que 

o corpo tem condutividade homogénea e isotrópica e utilizam caminhos fechados, circulares 

para estimar as intensidades de correntes induzidas em diferentes órgãos e partes do corpo. 

Diversos modelos mais realísticos obtiveram resultados não muito diferentes dos adoptados 

pelo ICNIRP.  

Para o campo eléctrico (E), os modelos levam em conta que dependendo das condições de 

exposição, do tamanho, da forma e posição do corpo exposto no campo, a densidade da carga 

de superfície pode variar muito, resultando numa distribuição de correntes variável e não 

uniforme dentro do campo.  

Com isso, para campos eléctricos sinusoidais em frequências abaixo de 10 MHz, 

aproximadamente, a intensidade da densidade de corrente induzida no interior do corpo 

aumenta com a frequência. De modo a concordar com as restrições básicas os VLE para 

campo eléctrico e campo magnético devem ser considerados separadamente. 

Nas frequências acima de 10 MHz, as intensidades derivadas do campo eléctrico e magnético 

foram obtidas das restrições básicas para o SAR de corpo inteiro, usando dados 

computacionais e experimentais. 

Os níveis de referência para o público em geral têm sido obtidos dos níveis para exposição 

ocupacional, usando vários factores cobrindo a inteira faixa de frequências. A dependência 

dos níveis de referência com relação a frequência é consistente com dados relativos a efeitos 

biológicos e acoplamento do campo. 

Para evitar riscos de choques e queimaduras o ICNIRP atribuiu valores de referência para 

correntes de contacto nas frequências até 110 MHz conforme mostra a tabela 5.1.7 abaixo:  
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Tabela 5.1.7 – Níveis de referência para correntes variáveis no tempo, causadas por 
contacto com objectos condutores. 

Características de exposição Faixas de frequências Corrente máxima de 
contacto (mA) 

Ocupacional 

Até 2,5 kHz 1 

2,5 – 100 kHz 0,4 f 

100 kHz – 110 MHz 40 

Público em geral 

Até 2,5 kHz 0,5 

2,5 – 100 kHz 0,2 f 

100 kHz – 110 MHz 20 

Fonte: ICNIRP 1998 

 

Para exposições simultâneas a múltiplas frequências deve-se determinar se existem efeitos 

aditivos que devem ser examinados separadamente quanto a estimulação eléctrica e térmica, 

respeitando as restrições básicas. Na tabela 5.1.8 temos os níveis de referência a serem 

respeitados de modo a cumprir com as restrições básicas. 

 

Tabela 5.1.8 – Níveis de referência para correntes induzidas 
nas frequências entre 10 e 110 MHz em qualquer membro. 

Características de exposição Corrente (mA) 

Ocupacional 100 

Público em geral 45 

Fonte: ICNIRP 1998 

 

Devemos então ter dois intervalos onde há: 

• Estimulação eléctrica relevante para frequências até 10 MHz, onde as densidades de 

corrente devem ser adicionadas conforme a equação 5.1.9 

 

5.1.9 

• Estimulação térmica relevante para frequências acima de 100 kHz, onde a SAR e os 

valores de densidade de potência devem ser adicionados conforme a equação 5.1.10 
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5.1.10 

 

Onde: 

Ji = densidade de corrente, na frequência i 

JL,i = restrição para a densidade de corrente induzida, na frequência i, conforme tabela 5.1.2 

SARi = SAR causada por exposição, na frequência i 

SARL = Limite da SAR dado na tabela 5.1.2 

SL = Limite de densidade de potência conforme tabela 5.1.3 

Si = Densidade de potência, na frequência i 

 

As recomendações do ICNIRP são tidas como as com maior margem de segurança, sendo 

usadas como base pela maioria dos países para estabelecer seus limites de exposição. Alguns 

estudos mostram que as hipóteses de cálculo da ICNIRP são válidas. Poljak e Rashed (2002) 

realizaram um estudo com um modelo cilíndrico do corpo humano exposto a CEM de 

frequências extremamente baixas e compararam os resultados numéricos obtidos com as 

restrições básicas de correntes induzidas para exposição ocupacional e para o público em 

geral, concluindo que estas não foram ultrapassadas.  

Em um estudo realizado por Motrescu e Rienen (2006) foram executadas simulações de 

campos com modelos detalhados de corpo humano para frequências extremamente baixas 

com o objectivo de estudar os efeitos das linhas de energia e outros equipamentos a 50 Hz. Os 

autores obtiveram valores máximos de densidade de corrente de 0,84 mA/m2 para a região da 

cabeça, pescoço e tronco. Este valores são menores que os recomendados pelo ICNIRP (2 

mA/m2), significando que as restrições básicas não são excedidas. 

Um outro estudo com um modelo mais realístico do corpo humano foi apresentado por 

Gonzalez et al. (2007) e os resultados comparados com os limites da ICNIRP. Os resultados 

encontrados, à excepção do pescoço, estavam abaixo dos limites para a exposição ocupacional 

com margens menores do que as do estudo de Motrescu e Rienen (2006).  
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5.2 WHO  (OMS)/ IARC 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) é um organismo das Nações Unidas especializada 

em assuntos de saúde. Em 1973 a OMS criou o “Environmental Health Criteria Programme” 

que tem como objectivos avaliar informações relacionadas com a exposição a agentes 

poluentes e saúde humana, fornecer directrizes para adopção de limites de exposição, 

identificar novos agentes poluentes, identificar áreas onde há falta de conhecimento sobre os 

efeitos adversos desses poluentes à saúde e promover a harmonização de métodos 

toxicológicos e epidemiológicos para a comparação internacional dos resultados. 

Desde então tem publicado monografias sobre diversos agentes e seus efeitos à saúde 

humana. Relativamente aos campos electromagnéticos, foram publicadas três monografias 

sobre possíveis efeitos à exposição a CEM. Estas monografias são periodicamente revisadas e 

os critérios em vigor actualmente são relativos a campos electromagnéticos estáticos (Oms, 

2006), campos electromagnéticos de frequência extremamente baixas (Oms, 2007) e 

radiofrequências (Oms, 1993). 

Em 1996 a OMS (WHO em inglês) criou o International EMF Project, um esforço 

internacional, e multidisciplinar para avaliar e disseminar informações apropriadas sobre os 

efeitos das radiações não ionizantes (0 – 300 GHz) sobre a saúde e o meio ambiente. Este 

projecto é efectuado em colaboração com agências e institutos de pesquisa nacionais e 

internacionais.  

O IARC (International Agency for Research on Cancer), uma organização filiada a OMS, tem 

como objectivo coordenar e conduzir pesquisas relacionadas com as causas e os mecanismos 

do cancro em humanos e desenvolver estratégias para controlo do mesmo. O IARC está 

envolvido tanto em pesquisas epidemiológicas e laboratoriais, publicando os resultados 

através de monografias.  

Cada monografia consiste de uma breve descrição, onde apropriado, da exposição potencial 

ao agente, fornecendo dados em propriedades físicas e químicas, métodos de análise, métodos 

e volumes de produção. É dado um histórico e descrição da exposição e os estudos 

epidemiológicos relevantes são sumarizados. Outra secção aborda as evidências sobre a 
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carcinogenicidade do agente, obtidas em experimentos com animais e uma breve descrição de 

outros dados relevantes, como toxicidade e efeitos genéticos. Os agentes são classificados 

quanto a sua carcinogenicidade conforme a tabela 5.2.1 abaixo: 

Tabela 5.2.1 – Classificação por grupos quanto a carcinogenicidade do agente. 

Grupo Classificação  

1 Cancerígenos para o homem Comprovado cientificamente 

2A Provavelmente cancerígeno para o 
homem 

Evidência de cancro em humanos é 
limitada, mas suficiente em animais 

2B Possivelmente cancerígeno para o homem Evidência de cancro em humanos é 
limitada e insuficiente em animais 

3 Não classificável quanto a sua 
carcinogenicidade para o homem 

Evidência de cancro em humanos é 
inadequada e limitada ou 
inadequada em animais 

4 Provavelmente não cancerígeno para o 
homem 

 

Fonte: IARC 

 

Para o IARC, o factor limitante na avaliação da exposição não é a instrumentação, visto que 

os equipamentos de medição de campo eléctrico e campo magnético têm evoluído 

gradativamente nos últimos anos, e sim a falta de consenso sobre quais características de 

exposição devem ser medidas que são biologicamente relevante. 

As dificuldades no uso de métodos computacionais incluem a falta do completo conhecimento 

a respeito da intensidade, direcção e localização de todas as correntes relevantes que fluem 

nos condutores. Tais dificuldades levantam desafios especiais no uso de cálculos de campos 

magnéticos de frequência extremamente baixas para estimar exposições históricas das linhas 

eléctricas. É desejável o conhecimento de todas as incertezas nos valores de exposição 

calculados nos estudos epidemiológicos. 

Em 2002 o IARC avaliou a carcinogenicidade dos CEM de 50/60 Hz. A associação estatística 

obtida por um estudo combinado (Ahlbom, Day et al., 2000) mostrava resultados que eram 

contrários a ausência de risco entre leucemia infantil (LLA) e campos magnéticos observada 

nos maiores estudos epidemiológicos sobre CEM. Nenhuma relação foi demonstrada entre a 

exposição residencial a campos magnéticos e outros tipos de cancro em crianças e mesmo 

para a exposição ocupacional ou residencial de cancro em adultos.  
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O IARC considerou os resultados sobre a carcinogenicidade dos campos magnéticos limitados 

e os resultados fornecidos por estudos animais insuficientes. Em 2002 publicou uma 

monografia onde avaliou os estudos sobre CEM estáticos e de frequências extremamente 

baixas classificando-os conforme tabela 5.2.2 abaixo devido a conclusão de que não existe 

evidência adequada de carcinogenicidade: 

 

Tabela 5.2.2 – Classificação dos CEM estáticos e de frequência extremamente baixa 
quanto a sua carcinogenicidade. 

Agente  Grupo 

Campo eléctrico de frequência 
extremamente baixa. 3 

Não classificável quanto a sua 
carcinogenicidade para o homem 

Campo magnético de frequência 
extremamente baixa. 2B 

Possivelmente cancerígeno para o 
homem 

Campo eléctrico estático 
3 

Não classificável quanto a sua 
carcinogenicidade para o homem Campo magnético estático 

Fonte: IARC 2002 

 

Para o público em geral a percepção do risco de um agente muitas vezes não corresponde com 

o risco real. A tabela 5.2.3 abaixo ilustra outros agentes classificados pelo IARC, tendo em 

conta somente os três primeiros grupos (1, 2A e 2B). Pode-se observar que os campos 

electromagnéticos de frequências extremamente baixas estão classificados quanto a 

perigosidade com agentes como o café e picles.  

 

Tabela 5.2.3 – Classificação por grupos quanto a carcinogenicidade do agente. 

Grupo Classificação Agentes 

1 Cancerígenos para o homem Amianto, Bebidas alcoólicas, 
Benzeno, Gás mostarda, Gás 
radônio, Radiação solar, Tabaco, 
raios x e gamma 

2A Provavelmente cancerígeno para o 
homem 

Creosotos, fumos de motor a diesel, 
formaldeído, PCB´s  

2B Possivelmente cancerígeno para o homem Café, CEM-FEB, fumos de motor a 
gasolina, fibra de vidro, picles. 

Fonte: IARC 
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5.3 NIOSH / OSHA / NIEHS 

O NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) é uma agência americana 

responsável por conduzir pesquisas e fazer recomendações relacionadas com a saúde no 

trabalho. Em 1994 realizou um workshop em conjunto com o DOE (U.S. DEPARTMENT OF 

ENERGY) onde reuniu vários pesquisadores para discutir como os resultados obtidos em 

estudos epidemiológicos poderiam ser utilizados para guiar os estudos epidemiológicos e 

laboratoriais futuros em cancro e outras doenças. Formado por pesquisadores de diversas 

áreas, procurava fundir aspectos teóricos e práticos dos estudos laboratoriais e de CEM. Foi 

publicado um relatório (Niosh, 1994) que tem valor prático para uma larga escala de 

aplicações científicas, indicando hipóteses e definindo métodos de exposição para serem 

testados em estudos futuros. Em 1998, a fim de suprir a necessidade de melhores métodos de 

avaliação da exposição, o NIOSH publicou um manual com métodos analíticos em formato 

padronizado (Niosh, 1998). 

A OSHA (Occupational Safety & Health Administration) é um organismo do Departamento 

do Trabalho dos Estados Unidos que tem por objectivo promover a segurança e saúde dos 

trabalhadores americanos através de regras chamadas “standards”. Em seu site reúne 

informações acerca de guias internacionais considerados pela OSHA referência sobre o 

assunto, revisões dos efeitos biológicos dos CEM e programas de colaboração com outras 

agências. 

O NIEHS (National Institute of Environmental Health Science) é uma organização vinculada 

ao departamento de saúde e serviços humanos dos Estados Unidos. Em 1992 o congresso 

americano pediu a este órgão, no âmbito do projecto EMF-RAPID (Electric and Magnetic 

Fields Research and Public Information Dissemination Program) para avaliar os riscos a 

saúde de CEM de frequências extremamente baixas. Em 1999, o NIEHS tornou público um 

documento que conclui: “as provas científicas que sugerem que a exposição aos CEM 

apresenta qualquer risco para a saúde são fracas” (Niehs, 1999). Em 2002 o NIEHS publicou 

uma brochura direccionada ao público em geral com perguntas e respostas sobre CEM 

associados com o uso de energia eléctrica (Niehs, 2002). Este documento explica os 

princípios básicos dos CEM, fornece uma visão geral dos resultados dos maiores estudos e 

resume as conclusões de revisões de peritos sobre o assunto para que o público em geral tire 

suas próprias conclusões. 
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5.4 LEGISLAÇÃO EUROPEIA 

A união europeia possui duas categorias de actos:  

• Os actos jurídicos obrigatórios como as directivas que se impõem a todos os estados 

membros que têm que transpor para a sua legislação. 

• Os actos não vinculativos como as recomendações cuja transposição para legislação 

nacional é deixada a apreciação de cada estado membro. 

Em 1999, o Conselho Europeu adoptou a recomendação 1999/519/CE (Conselho Da União 

Européia, 1999), relativa a limitação da exposição da população a CEM (0 Hz - 300 GHz) que 

tem como base as directrizes do ICNIRP (1998). Este documento recomenda aos estados 

membros: que adoptem um quadro de restrições básicas e níveis de referência tomando como 

base os valores da recomendação; que apliquem medidas sobre as fontes ou práticas que dêem 

origem a exposição a CEM durante um tempo significativo e com excepção da exposição para 

fins médicos; que procurem garantir o cumprimento das restrições básicas desta 

recomendação; que ponderem os riscos e benefícios de eventuais acções nos termos da 

recomendação ao aprovarem políticas ou medidas relativas a exposição das pessoas a CEM; 

que proporcionem informação para a população sobre os efeitos dos CEM e medidas a serem 

tomadas para uma maior protecção; que promovam e acompanhem a investigação sobre os 

CEM no contexto dos seus programas de investigação nacionais; e que elaborem relatórios 

sobre a experiência obtida com as medidas tomadas.  

A recomendação baseia-se na certeza de que uma exposição de 100µT (valor de campo 

magnético instantâneo) não provoca uma corrente induzida maior que 2 mA/m2 na cabeça e 

no tronco. A tabela 5.4.1 abaixo mostra os valores de protecção da recomendação europeia a 

50 Hz. 

Tabela 5.4.1 – Restrição de base e valor de referência para 50 Hz. 

Nível Definição Valor limite 
Restrição de base Densidade de corrente induzida no corpo 2 mA/m2 

Nível de referência  Pelo campo eléctrico 5000 V/m 
Pelo campo magnético 100 µT 
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A Recomendação do Conselho prevê interrogar regularmente os estados membros da União 

Europeia sobre a adopção das disposições propostas. No mesmo espírito está prevista uma 

actualização regular conforme evolução dos conhecimentos científicos. 

Em 2002 um comité de peritos independentes, a mando da Comissão Europeia, denominado 

de Comité Científico de Toxicidade, Ecotoxicidade e Ambiente, analisou os termos da 

Recomendação e constatou que não houve nenhum resultado científico que justificasse 

qualquer alteração dos limites propostos pela mesma. 

Em 20 de julho de 2000 foi publicado o Decreto-Lei 151-A (Ministério Do Equipamento 

Social, 2000) sobre o regime de licenciamento radioeléctrico de redes e estações de 

radiocomunicações. Em seu artigo 22º, no nº 1, este decreto diz que compete a ICP-

ANACOM (Instituto de Comunicações de Portugal -Autoridade Nacional de Comunicações) 

promover a publicação de níveis de referência para efeitos da avaliação da exposição a CEM 

ou normas europeias ou nacionais, baseadas em procedimentos de medição e cálculo 

reconhecidos e provados cientificamente, destinados a avaliar a conformidade com as 

restrições básicas relativas à exposição da população a CEM. 

Para suprir a necessidade do cumprimento da Recomendação 1999/519/CE e o Decreto-Lei nº 

151-A/2000, foi criado um grupo interministerial, pelo Despacho Conjunto nº 8 (Ministérios 

Do Equipamento Social; Da Economia; Da Saúde E Da Ciência E Da Tecnologia, 2002) com 

as competências de: analisar a Recomendação do Conselho 1999/519/CE; propor um quadro 

de restrições básicas e níveis de referência adequados; elaborar propostas de actuação 

concretas através de medidas preventivas a aplicar nas instalações de estações/antenas de 

radiocomunicação; e apresentar as conclusões dos trabalhos aos ministros representados no 

grupo de trabalho. 

Como resultado do trabalho de tal grupo interministerial foi publicada a Portaria 1421/2004 

(Portugal, 2004) que estabelece restrições básicas e níveis de referência relativos a exposição 

da população a CEM (0 Hz-300GHz). Esta Portaria é baseada na Recomendação 

1999/519/CE e adopta as restrições básicas conforme a tabela 5.4.2 abaixo: 
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Tabela 5.4.2 – Restrições básicas (Público Geral) para exposição a CEM variáveis no 
tempo até 300 GHz. 

Faixa de 
frequência 

Densidade 
de fluxo 

magnético 
B (mT) 

Densidade 
de corrente 
J (mA/m2) 

(rms) 

SAR média 
para o 

corpo todo 
(W/kg) 

SAR 
localizada 
(cabeça e 
tronco) 
(W/kg) 

SAR 
localizada 
(membros) 

(W/kg) 

Densidade 
de potência 
S (W/m2) 

0 Hz 40 - - - - - 
> 0 - 1 Hz - 8 - - - - 
1 – 4 Hz - 8 / f - - - - 
4 – 1000 Hz - 2 - - - - 
1-100 kHz - f / 500 - - - - 
100 kHz–10 MHz - f / 500 0,08 2 4 - 
10 MHz-10 GHz - - 0,08 2 4 - 
10 GHz-300 GHz - - - - - 10 

 

Os valores de referência adoptados pela portaria são mostrados na tabela 5.4.3 abaixo: 

Tabela 5.4.3 – Níveis de referência para público geral para exposição a CEM (0-300 
GHz) (valores eficazes e não perturbados)  

Faixa de 
frequência 

Campo eléctrico 
E (V/m2) 

Campo magnético 
H (A/m) 

Densidade de 
fluxo magnético 

B (µT) 

Densidade de potência 
de onda plana 

equivalente Seq (W/m2) 
0 - 1 Hz - 3,2 x 104 4 x 104 - 
1 – 8 Hz 10.000 3,2 x 104 / f 2 4 x 104 / f 2 - 
8 – 25 Hz 10.000 4000 / f 5000 / f - 
0,025 – 0,8 kHz 250 / f 4 / f 5 / f - 
0,8 – 3 kHz 250 / f 5 6,25 - 
3 - 150 kHz 87 5 6,25 - 
0,15 – 1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f - 
1 – 10 MHz 87 / f ½ 0,73 / f 0,92 / f - 
10 – 400 MHz 28 0,073 0,092 2 
400 – 2000 MHz 1,375 f ½ 0,0037 f 1/2 0,0046 f 1/2 f / 200 
2 – 300 GHz 61 0,16 0,20 10 

 

Em 2004, o Parlamento Europeu adoptou a Directiva 2004/40/CE (Parlamento Europeu E 

Conselho, 2004), com prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos 

trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (CEM). Em coerência com a 

Recomendação Europeia 1999/519/CE, esta directiva também retoma a abordagem dos 

valores limites do ICNIRP (1998).  

Esta directiva é a 18º directiva especial na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 

89/391/CE e para coerência com as outras directivas as restrições de base tornam-se valores 

limites de exposição (VLE) e os níveis de referência são denominados de valores que 

desencadeiam a acção (VDA). 
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Valor que desencadeia a acção (VDA) – magnitude de parâmetros directamente mensuráveis, 

fornecidos em termos de intensidade do campo eléctrico (E), intensidade do campo magnético 

(H), densidade do fluxo magnético (B) e densidade de potência (S), a partir da qual devem ser 

tomadas uma ou mais das medidas especificadas na presente directiva.  

 

Os valores limites de exposição adoptados são conforme a tabela 5.4.4 abaixo e os valores que 

desencadeiam a acção são conforme a tabela 5.4.5: 

 

Tabela 5.4.4 – Valores limites de exposição para exposição a CEM (0 – 300 GHz). 

Faixa de frequência 

Densidade de 
corrente para 

cabeça e tronco 
(mA/m2) (rms) 

SAR média 
de corpo 
inteiro 
(W/kg) 

SAR localizada 
(cabeça e 

tronco) (W/kg) 

SAR 
localizada 
(membros) 

(W/kg) 

Densidade 
de potência  

(W/m2) 

Até 1 Hz 40 - - - - 
1–4 Hz 40 / f - - - - 
4Hz–1 kHz 10 - - - - 
1-100 kHz f / 100 - - - - 
100 kHz–10 MHz f / 100 0,4 10 20 - 
10 MHz-10 GHz - 0,4 10 20 - 
10 – 300 GHz - - - - 50 

 

Tabela 5.4.5 – Valores que desencadeiam a acção para exposição a CEM (0 – 300 GHz) 

Faixa de 
frequência 

Campo 
eléctrico 
E (V/m2) 

Campo 
magnético H 

(A/m) 

Densidade 
de fluxo 

magnético B 
(µT) 

Densidade de 
potência de 
onda plana 

equivalente Seq 
(W/m2) 

Corrente 
de 

contacto 
Ic (mA) 

Corrente 
induzida 

nos 
membros  

(mA) 
0 - 1 Hz - 1,63 x 105 2 x 105 - 1 - 
1 – 8 Hz 20.000 1,63 x 105 / f 1,63 x 105 / f - 1 - 
8 – 25 Hz 20.000 2 x 104 / f 2,5 x 104 / f - 1 - 
0,025 – 0,82 kHz 500 / f 20 / f 25 / f - 1 - 
0,82 – 2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 1 - 
2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7 - 0,4 f - 
65 – 100 kHz 610 1600 / f 2000 / f - 0,4 f - 
0,1 – 1 MHz 610 1,6 / f 2 / f - 40 - 
1 – 10 MHz 610 / f 1,6 / f 2 / f - 40 - 
10 – 110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100 
110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10 - - 
400 –2000 MHz 3 f 1/2 0,008 f 1/2 0,01 f 1/2 f / 40 - - 
2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50 - - 
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Face às directrizes da ICNIRP, recomendações da União Europeia e as normas do IEEE, 

CENELEC e IEC, a situação da protecção de pessoas a CEM-FEB na Europa e no mundo foi 

resumida por Kandel (2007) em um trabalho apresentado no Workshop (Workshop on 

Developing and implementing protective measures for ELF EMF) da OMS em 2007: 

• Países sem política formal definida: Arménia, Barém, Canada, Índia, Cazaquistão, 

Malásia, Mongólia, Tailândia, EUA e Uzbequistão. 

• Países que adoptam as directrizes do ICNIRP mas não a reforçam: Austrália, Bélgica, 

Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Letónia, Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Nova Zelândia, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Taiwan, 

Reino Unido e Venezuela. 

• Países que incorporaram as directrizes internacionais em sua legislação: Áustria, 

Finlândia, Grécia e Portugal. 

• Países que ajustaram seus limites nacionais (que eram mais rigorosos) às directrizes da 

ICNIRP: República Checa, Croácia, Estónia, Hungria e Noruega. 

• Países que adoptam directrizes mais rigorosas que as do ICNIRP: Argentina, China, 

Japão, Polónia, Rússia. 

• Países cuja legislação adopta princípios de precaução: Suíça, Itália, Israel. 

Certos países somente têm legislação acerca de CEM nas frequências mais elevadas (por 

exemplo RF) ou limitações somente para campos eléctricos (Bélgica) e em outros são 

adoptadas práticas diferentes conforme a região como é o caso dos EUA. 

Porém um relatório publicado pela DGS (Direcção Geral de Saúde) em 2007 como resultado 

do trabalho de grupo interministerial, abordando uma faixa maior de frequência (0 – 300 

GHz), mostra que num grande número de países da UE (Alemanha, França, Espanha, Reino 

Unido, Grécia e Finlândia) foram adoptadas total ou parcialmente as recomendações do 

ICNIRP e da UE, através de medidas legislativas. E em alguns (Itália e Bélgica) foram 

adoptados níveis de referência mais reduzidos do que os do ICNIRP. Na Suíça, são seguidos 

os valores limites do ICNIRP, com valores mais reduzidos para as zonas residenciais. Nos 

EUA adoptam-se os valores limites de normas (ANSI/IEEE), geralmente maiores que os da 

ICNIRP. No Canadá, Japão e Nova Zelândia, os valores limites são iguais aos da ICNIRP e 

em breve serão também na Austrália.   



65 

 

 

5.5 NORMAS 

O IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) é uma organização 

profissional internacional sem fins lucrativos que tem como um de seus objectivos fornecer 

normas de segurança para equipamentos e pessoas. Assim como as recomendações do 

ICNIRP, estas normas não são de carácter obrigatório e para que estas normas entrem em 

vigor devem ser adoptadas, por cada estado ou país, através de leis e regulamentos. 

No âmbito das radiações não ionizantes, o IEEE e a ANSI (American National Standards 

Institute) publicaram várias normas com respeito a protecção de pessoas a CEM e medições 

de CEM (0 – 300 GHz). 

• IEEE C95.1 – 1999 – Limites de segurança com respeito a exposição humana a CEM-

RF (3 kHz-300GHz). 

• ANSI C95.5-1981 e IEEE C95.3 – 1991 – Práticas recomendadas para medição de 

CEM de RF e microondas potencialmente perigosos. 

• IEEE 1460 – 1996 – Orientação para medições de CEM quasi-estáticos. 

Em 2002, o IEEE publicou a norma C95.6 – 2002, que estabelece limites de exposição a CEM 

de 0 a 3 kHz (Ieee, 2002). Estas recomendações aplicam-se ao público em geral e 

ocupacional, porém não se aplicam a pessoas expostas com propósitos médicos e a pessoas 

que se utilizam de equipamentos ou implantes médicos. Esta norma traz limites geralmente 

superiores aos do ICNIRP que é referido muito mais que a norma. A tabela 5.5.1 abaixo faz 

uma comparação dos limites de referência do ICNIRP e do IEEE.  

Tabela 5.5.1 – Comparação entre os níveis de referência em 60 Hz ICNIRP x IEEE. 

Exposição Grandeza ICNIRP IEEE 

Ocupacional 
Campo Eléctrico E (kV/m) 8,3 20 

Campo Magnético B (µT) 420 2710 

Público Geral 
Campo Eléctrico E (kV/m) 4,2 5* 

Campo Magnético B (µT) 83 904 

*O valor de campo eléctrico máximo permitido sob linhas de alta tensão é 10 kV/m. 
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Na união europeia, as normas têm um papel importante pois fazem parte do dispositivo 

legislativo comunitário. Completam as directivas que fixam as exigências essenciais. O 

Conselho europeu confere à Comissão Europeia a competência de definir através de “normas 

harmonizadas” as modalidades de aplicação das directivas. Associadas as directivas, tais 

normas são de aplicação obrigatória. 

Dois documentos emitidos pelo conselho definem o trabalho normativo da Comissão 

Europeia sobre exposição humana a CEM: a recomendação 1999/519/CE de 1999 relativa a 

protecção do publico geral e a directiva 2004/40/CE de 2004 relativa a protecção dos 

trabalhadores, ambos referidos acima. 

Essa missão de normalização é confiada ao conjunto dos organismos europeus competentes: o 

CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e o IEC (International 

Electrotechnical Commission). 

O comité TC 106X é o comité CENELEC competente para produzir normas para demonstrar 

que as emissões de CEM de produtos estão dentro de níveis recomendados para a exposição 

do público geral e normas para avaliação da exposição ocupacional. Este comité tem 

produzido diversas normas, sendo que apenas duas serão usadas para este trabalho, a 

PrEN50499, determinação da exposição a CEM de trabalhadores (Cenelec, 2006b) e a 

PrEN50413, norma básica de procedimentos de medições e cálculos para avaliar a exposição 

de humanos a CEM (Cenelec, 2006a), ambas na versão provisória. 

O comité IEC 106 é o comité responsável pela criação de métodos de avaliação de CEM com 

relação a exposição humana. Também em versão provisória, o IEC tem a norma 62311 (2006) 

para avaliação de equipamentos electrónicos e eléctricos com relação as restrições de 

exposição humana a CEM. 
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6 TRANSPORTES ELÉCTRICOS 

Desde a sua invenção, a electricidade e o magnetismo têm sido explorados de diversas 

formas, fazendo com que a sociedade se torne cada vez mais dependente deles. A 

electricidade teve seu uso, primeiro através de corrente contínua (DC) e posteriormente com 

corrente alternada (AC), visto que esta apresentava vantagens sobre a corrente contínua. 

Inicialmente as correntes alternadas apresentavam valores relativamente baixos (16 2/3 Hz e 

25 Hz), limitando as tecnologias das máquinas desta época. Com o passar do tempo, houve 

um aumento da frequência utilizada, para 50 Hz na Europa e 60 Hz nos EUA. Porém alguns 

sectores ainda utilizam as antigas frequências (16 2/3 Hz e 25 Hz) ou até mesmo outras 

frequências (400 Hz), como em sistemas aéreos e navais que utilizam 400 Hz e algumas 

indústrias que ainda utilizam 25 Hz. Com o advento da electrónica, muitas outras frequências 

foram sendo utilizadas para novas aplicações como rádio, tv, telefonia móvel e etc. 

Na indústria dos transportes, especialmente na ferroviária, as aplicações de corrente contínua 

em motores para locomotivas ainda têm sido usadas em alguns países e sistemas. Porém a 

corrente alternada é a mais usada em vários países, especialmente na Europa e américa, nas 

frequências de 16 2/3 Hz, 25 Hz, 50 Hz e 60 Hz. Mais recentemente temos também o 

aparecimento da tecnologia de sistemas de levitação magnética. 

Nos sistemas ferroviário electrificados, são utilizadas correntes de algumas centenas de 

amperes e os campos magnéticos variam bastante com o tempo, atingindo seu máximo ao 

acelerar ou parar. 

Em termos básicos, o sistema de transporte utiliza uma fonte de energia, que através de um 

dispositivo de controlo, activa o motor. Nos sistemas convencionais, a fonte de energia é um 

combustível fóssil e o motor, de combustão interna, usa um dispositivo de controlo eléctrico. 

Em sistemas mais avançados, o motor e a fonte de energia são eléctricos, podendo ambos 

serem AC ou DC.  

Os controlos são usados para modificar alguns aspectos da tensão e corrente fornecidas ao 

motor, para optimizar sua performance. Na maioria dos sistemas modernos, também há uma 

recuperação de energia quando o veículo diminui a velocidade ou pára, chamada de frenagem 

regenerativa. Cada elemento de controlo tem sua própria característica no que diz respeito aos 
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CEM que podem ser detectados nos sistemas de transporte. A tabela 6.1 abaixo mostra os 

tipos de controlos para cada configuração de fontes e motores eléctricos possíveis. 

 

Tabela 6.1 –Controlos em cada possível configuração do sistema de transporte. 

FONTE CONTROLO MOTOR 

AC 
Rectificador  + Interruptor inversor DC 

Conversor AC 

DC 
Interruptor inversor DC 

Inversor AC 

Adaptado de (Muc, 2001) 

 

Em todas as aplicações, os controlos estão se tornando cada vez mais eléctricos, como em 

chips de computador para efectuar a redução das emissões dos motores de combustão interna, 

sistemas anti-colisão em carros e em sistemas de controlo por cabo eléctrico em aeronaves. 

Nos sistemas de transporte ferroviários, a sinalização de segurança também está cada vez 

mais electrificada, tornando-se um factor contribuinte nos CEM. 
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6.1 TIPOS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 

Para Muc (2001), os sistemas colectivos de transportes, podem ser classificados em:  

• Sistemas de alta velocidade (geralmente com capacidade moderada a baixa): 

o Tecnologia “convencional”: TGV francês ou o japonês série 700 Shinkansen. 

o Tecnologia “avançada” (maglev): o japonês Chuo Shinkansen ou o Alemão 

Transrapid. 

• Sistemas de velocidade moderada (geralmente com capacidade alta a moderada): 

o Tecnologia “convencional”: comboios comuns, metros, eléctricos e autocarros 

(eléctricos, à gasolina ou à diesel). 

o Tecnologia “avançada”: LRT (light rail train) ou células de combustível. 

• Sistemas pequenos (de capacidade baixa): 

o Tecnologia “convencional”: gasolina, diesel e bateria. 

o Tecnologia “avançada”: Células de combustível ou híbridos. 

 

A definição de sistema ferroviário de alta velocidade adoptada pela UIC (Union Internationale 

de Chemins de fer), conforme a directiva 96/48/CE, tem em conta a infra-estrutura, o material 

circulante e a coerência das infra-estruturas e do material circulante (Uic). Considera portanto, 

comboios que desenvolvem grandes velocidades, alguns com particularidades construtivas 

(comboios pendulares), como parte do sistema de alta velocidade, que, na classificação de 

Muc (2001) serão descritos como sistemas de velocidade moderada. Neste trabalho, optamos 

por manter a classificação de Muc (2001) para os sistemas de transportes colectivos, 

separando os veículos pelas tecnologias. Ao utilizarmos a classificação de Muc, o termo 

tecnologia convencional não será aplicada apenas para veículos que usem combustíveis 

fósseis. 
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6.1.1 Sistemas de Alta Velocidade 

Os sistemas de alta velocidade de tecnologia “convencional”, como o TGV e o série 700 

shinkansen, possuem um carril (que proporciona a direcção) e uma catenária (que proporciona 

a propulsão). As correntes geradas na operação deste tipo de sistema são significantes e os 

campos magnéticos associados podem ser grandes. 

No sistema de transporte por levitação magnética (Maglev), o veículo é suspenso, guiado e 

propulsionado por campos electromagnéticos. Pelo facto de não haver contacto físico entre o 

comboio e o carril, este tipo de transporte pode atingir velocidades muito superiores (550 a 

700 km/h) às dos comboios de alta velocidade convencionais, com relativo baixo consumo de 

energia e pouco ruído. Este tipo de veículo pode ser usado para transporte de passageiros em 

velocidades menores (uso urbano), em velocidades maiores e para o transporte de cargas. Se 

os classificarmos pela tecnologia, um sistema Maglev pode ser de: 

• Levitação electromagnética, que usa a força de atracção magnética para suspender o 

veículo (como no modelo alemão Transrapid). 

• Levitação electrodinâmica, que usa a força repulsiva entre 2 campos magnéticos para 

empurrar o veículo (como no modelo japonês Chuo Shinkansen). 

No sistema de levitação electromagnética, não há rodas, eixo, transmissão ou pantógrafo. A 

levitação e direcção são proporcionadas pela força de atracção entre duas disposições lineares 

de bobinas, uma no veículo e uma no carril, como mostrado na figura 6.1.1.1.  

O motor linear síncrono do sistema Transrapid é usado tanto para propulsão como para parar 

o veículo. O seu funcionamento pode ser associado ao de um motor eléctrico normal, onde o 

estator foi cortado e estendido ao longo de ambos os lados da linha (carril), ficando o suporte 

magnético no veículo a funcionar como rotor, gerando um campo magnético “viajante” que 

move o veículo. O sistema de propulsão no carril só é activado no troço onde o veículo está. 

A velocidade é controlada pela variação da frequência da corrente alternada. Ao alterar a 

direcção do campo magnético viajante, o motor torna-se um gerador, travando o veículo sem 

contacto com o carril. 
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Figura 6.1.1.1 – Sistema de levitação electromecânica.            
Fonte: (Muc, 2001) 

 

Na levitação electrodinâmica, tanto o carril como o comboio exercem um campo magnético e 

o comboio é suspenso pela força repulsiva entre estes campos. O campo magnético no 

comboio é gerado por electroímãs ou por ímãs permanentes (como na tecnologia Indutrack) 

que induzem uma corrente eléctrica nas bobinas dos carris, gerando um campo magnético 

induzido e contrário ao que lhe foi aplicado. Em velocidades baixas, a corrente induzida não é 

suficiente para suspender o veículo, sendo necessárias rodas, ou outra forma de sustentar o 

comboio até atingir velocidade suficiente para fornecer a corrente necessária a levitação. A 

figura 6.1.1.2 abaixo exemplifica um sistema de levitação electrodinâmica. 

 

Figura 6.1.1.2 – Sistema de levitação electrodinâmica. Fonte: (Muc, 2001) 
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As mesmas bobinas que promovem a levitação e direcção, também realizam a propulsão do 

veículo. As bobinas de propulsão localizadas nas laterais do carril são alimentadas por uma 

corrente trifásica, criando um deslocamento do campo magnético ao longo do carril. As 

bobinas supercondutoras serão atraídas e empurradas por esses campos magnéticos em 

movimento, o que irá mover o veículo. A velocidade dependerá do espaçamento entre as 

bobinas e da frequência da rede. 

Segundo Muc (2001), para os sistemas por Maglev, os valores dos campos magnéticos 

tendem a ser maiores que os dos sistemas de alta velocidade convencionais, especialmente 

perto do chão (costumam variar dependendo da proximidade com equipamentos eléctricos) e 

nas laterais dos compartimentos de passageiros e do operador.  

Nos compartimentos de passageiros e do operador, em sistemas de transporte 

“convencionais”, os níveis de campo magnético aumentam com a altura acima do nível do 

piso do comboio, devido ao campo das linhas eléctricas aéreas e dos campos devido às 

correntes eléctricas dos cabos que ligam o pantógrafo ao sistema de propulsão (este último 

somente para os carros energizados). 

Em carruagens não energizadas o campo magnético varia de alguns µT a dezenas de µT no 

tecto e de centenas de µT ou mais, perto do solo, junto a alguns componentes. E em 

carruagens energizadas, estes valores são maiores que o das carruagens não energizadas por 

pelo menos um factor de 10. (Muc, 2001). 
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6.1.2 Sistemas de Velocidade Moderada 

Com o aparecimento de novas tecnologias para comboios de alta velocidade, nas décadas de 

60 e 70, no Japão (Shinkansen) e França (TGV), o comboio pendular tornou-se popular, 

principalmente entre aqueles operadores ferroviários que queriam ter um comboio de alta 

velocidade, sem ter que construir uma linha especial. Este tipo de comboio, ao inclinar-se, 

consegue percorrer em alta velocidade, as mesmas curvas (mesmos caminhos de ferro) dos 

comboios comuns sem causar mal estar nos passageiros. As tecnologias pioneiras deste tipo 

de comboio são o Pendolino (da Itália) e o Talgo (da Espanha). Em Portugal, o Alfa Pendular, 

é uma derivação do Pendolino, com transmissão eléctrica assíncrona e atinge a velocidade de 

220 km/h, operando entre Braga-Lisboa-Faro.  

O comboio leve de superfície (em inglês, Light Rail Train) consiste de carris e veículos 

energizados (por uma catenária) que podem variar desde veículos simples à varias 

composições. As tensões de operação tendem a ser menores que as dos comboios de 

passageiros e cargas, devido ao facto destes veículos serem menores e mais leves, 

necessitando de menos potência eléctrica, porém as correntes eléctricas permanecem similares 

(os valores de pico e médio do campo magnéticos são similares). Se este tipo de veículo for 

alimentado por uma catenária, a distribuição do campo magnético será similar às das 

carruagens energizadas de comboios eléctricos, podendo até serem mais altas na parte 

superior dos compartimentos de passageiro e operador e localmente altas perto do assoalho, 

próximo aos controlos. De outro modo, em veículos alimentados por um terceiro carril 

energizado, os valores de campo magnético tendem a diminuir com o aumento da altura acima 

do assoalho e aumentar localmente ao longo do comprimento do veículo, de acordo com a 

proximidade dos componentes eléctricos. 

Autocarros eléctricos, também são alimentados por uma catenária, com dois cabos paralelos 

(um deles serve como terra) e por isso seria de esperar-se algum grau de atenuação do campo 

magnético. Como estes veículos são compostos por um carro energizado, o campo magnético 

pode ser comparado a de um veículo energizado do sistema de transporte de alta velocidade 

“convencional” (Muc, 2001). 

Nos sistemas de transporte eléctricos de velocidade moderada “convencionais”, tais como 

metro, eléctrico ou comboio, temos uma fonte de energia (uma linha eléctrica aérea ou um 

terceiro carril energizado) para uma locomotiva ou múltiplas unidades e para a direcção são 
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usados carris. Existem muitos sistemas de electrificação diferentes e podem ser classificados 

quanto a tensão, a corrente (contínua ou alternada) e ao sistema de contacto (catenária, 

terceiro ou quarto carril). Sistemas com corrente alternada geralmente usam a linha aérea e o 

de corrente contínua usam linha aérea ou o terceiro carril. O terceiro carril é mais utilizado 

com corrente contínua, devido ao facto desta permitir um aproveitamento maior do carril do 

que a alternada. 

Em sistemas que usam correntes contínuas, as tensões mais usadas são 600 V, 750 V, 1.500 V 

e 3.000 V. Este sistema é simples mas requer cabos grossos e pequenas distâncias entre as 

subestações de alimentação devido às grandes correntes necessárias. As tensões de corrente 

alternada mais usadas são 16 2/3 V, 15.000 V e 25.000 V. Tensões menores implicam maiores 

correntes para fornecer a mesma potência para o veículo e consequentemente, maiores 

campos magnéticos. 

Nos sistemas que usam corrente contínua, o campo magnético produzido pode ser comparado 

com o campo magnético estático natural da terra (entre 50 e 70 µT) (Brune, Hellborg et al., 

2003). O campo magnético produzido por um eléctrico ou metro, varia entre 10 a 100 µT, o 

que é comparável ao campo estático natural. A única diferença é que o campo magnético de 

metros e eléctricos são quasi-estáticos (variam do zero a um valor máximo em segundos). 

De maneira geral, as pessoas imaginam que o elemento mais perigoso de um sistema de 

transporte eléctrico é a linha eléctrica que alimenta o veículo, considerando o carril um 

elemento inocente, talvez pelo facto destes não carregarem tensão (a tensão pode estar perto 

do zero). Entretanto, os carris carregam uma corrente eléctrica comparável ao da linha de 

contacto e esta corrente circula mesmo que o veículo não esteja nas proximidades. Esta 

corrente pode ser de centenas de amperes, levando a um elevado campo magnético, pelo 

menos perto dos carris. A figura 6.1.2.1 abaixo mostra o exemplo de um sistema ferroviário 

(composto por carris e uma catenária) com as tensões e correntes de cada elemento: 
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Figura 6.1.2.1 – Exemplo de tensões e 
correntes num sistema catenária-carris. 
Adaptado de (Brune, Hellborg et al., 2003) 

 

Esta corrente que flui pelos carris pode percorrer outros caminhos pelo solo e circular por 

residências próximas ao caminho de ferro. Alguns países adoptam medidas para manter a 

corrente somente nos carris, fazendo com que o campo magnético em residências próximas a 

este tipo de sistema sejam menores. 

Os veículos de sistemas de velocidade moderada podem ser divididos em locomotivas ou 

unidades multíplas. As locomotivas não tem capacidade de transporte própria (de passageiros 

ou carga) e tem como propósito único mover o comboio pelos carris. São mais usadas para 

comboios de cargas. A figura 6.1.2.2 abaixo mostra os componentes de uma locomotiva 

eléctrica moderna que utiliza corrente alternada. 

 

 
Figura 6.1.2.2 – Diagrama de bloco de uma locomotiva eléctrica moderna que usa 
corrente alternada. Adaptado de (Railway Technical Web Pages, 2009) 
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Existem ainda um outro tipo de veículo, as unidades múltiplas, que são auto-alimentadas e 

tem capacidade de transporte própria. Usadas principalmente para transporte de pessoas, as 

EMU (em inglês, electric multiple unit) podem ser divididas segundo a função desempenhada, 

em quatro tipos: carro de energia, carro motor, carro conductor e carro reboque, podendo cada 

carro ter mais de uma função. O carro de energia leva os equipamentos necessários para 

colectar a energia da infra-estructura electrificada, tais como pantógrafos (para sistemas 

aéreos), sapatas de colectores (para terceiro carril) e transformadores. Os carros motores 

carregam os motores de tracção e são geralmente combinados com carros de energia. Os 

carros conductores são os que contém a cabina do motorista, o que nos EMU são geralmente 

em dois, um no começo e outro no fim da composição. Os carros de reboque são aqueles que 

carregam pouco ou nenhum elemento de energia e tracção, sendo similares a vagões de 

passageiros em comboios com locomotivas. 

O campo magnético nas carruagens não energizadas seria comparável em magnitude e de 

distribuição similar àqueles observados em carruagens não energizadas de transportes de alta 

velocidade (variando de poucos µT à centenas de µT) (Muc, 2001). A figura 6.1.2.3 abaixo 

mostra um exemplo do sistema de tracção utilizada pela CP (Comboios de Portugal): 

 

 

1) Subestação 

2) Catenária 

3) Pantógrafo 

4) Disjuntor 

5) Primário do Transformador 

6) Rodados 

7) Carris 

Figura 6.1.2.3 – Sistema de tracção usado na CP – circuito da corrente de tracção.  

 

No funcionamento normal do sistema, a corrente varia muito com o tráfego dos veículos no 

caminho de ferro, causando assim, uma variação no campo magnético. A figura 6.1.2.4 

mostra o campo magnético registado a poucos metros de um caminho de ferro na Noruega.  
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Figura 6.1.2.4 – Campo magnético em um ponto fixo à poucos metros do 
carril com o tráfego normal. Fonte: (Brune, Hellborg et al., 2003) 

 

A exposição ao CEM de um passageiro é diferente do de uma pessoa nos arredores do 

caminho de ferro, dependendo da segmentação da estrada de ferro. O conductor do comboio 

também tem uma exposição diferenciada da de um passageiro, pois o conductor está exposto 

ao CEM que advém dos equipamentos eléctricos da cabina. 

Num estudo realizado em Itália (Lucca, Moro et al., 2006), foram medidos os valores dos 

CEM gerados nas proximidades de linhas ferroviárias por comboios de alta velocidade. O 

sistema opera com tensão de 25 kV, frequência de 50 Hz e é alimentado por linhas aéreas de 

alta tensão. O estudo foi realizado em um período de testes da linha não sendo representativo 

das condições normais de operação da mesma. As medições levaram em conta a contribuição 

da primeira harmônica e da frequência de rede (50 Hz). Os autores levaram em consideração 

o facto da linha estar em período de testes (com número reduzido de veículos) e de o ponto de 

medição estar mais próximo da linha do que uma construção residencial estaria (10 m). As 

conclusões foram que mesmo quando em operação normal, o campo da densidade de fluxo 

magnético avaliado em distâncias maiores do que 15 metros está sempre abaixo dos limites 

adoptados na Itália, conforme a Recomendação 1999/519/CE. 
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6.1.3 Sistemas Pequenos 

Nesta categoria, o fornecimento de energia por fontes externas ao veículo, tais como 

catenárias e terceiro carril, fariam com que estes perdessem a sua independência e 

flexibilidade. Como alternativa a isso, os veículos levam consigo baterias para armazenar 

energia ou células combustíveis que geram electricidade para abastecer o sistema de 

propulsão. A adopção de uma bateria para armazenar energia tem algumas desvantagens, tais 

como: o peso da própria bateria, a dificuldade de manutenção da mesma, a sua capacidade e 

recarga, o que torna a sua utilização aceitável em veículos pequenos mas problemática em 

veículos maiores. O avanço da tecnologia de células combustíveis permite que veículos 

maiores, como autocarros, possam ser electricamente auto-suficientes. Este avanço porém, 

não resultou em veículos eléctricos economicamente competitivos. Entretanto, a perspectiva 

de emissão reduzida ou nula tem impulsionado as pesquisas nestas tecnologias, com o intuito 

de desenvolver componentes mais leves. 

As dificuldades com as baterias fez com que a indústria dos transportes centrasse suas 

atenções em veículos híbridos, cujo sistema de propulsão usa a energia gerada por um motor 

de outro tipo ou por células combustíveis. Os meios de transportes onde o mais avançado tipo 

desta tecnologia é mais aplicada são os autocarros híbridos que fazem parte da categoria 6.1.2. 

Os sistemas híbridos podem ser divididos em: serie e paralelo. Em sistemas híbridos em série, 

um motor diesel de baixa potência alimenta um gerador eléctrico trifásico, que gera energia e 

envia para motores elétricos que promovem a tracção do veículo. Em sistemas menores uma 

bateria é adicionada. Os sistemas híbridos paralelos são aqueles em que as rodas podem ser 

controladas directamente pelo motor a diesel e simultaneamente pelos motores eléctricos, 

fazendo com que em momentos de pico possa escolher com qual sistema trabalhar. Sistemas 

mais avançados tem freios regenerativos.  

Nas proximidades de cabos, componentes do sistema de propulsão, sistema de frenagem e 

componentes auxiliares deste tipo de transporte, o campo magnético tende a ser similar 

àqueles observados localmente em sistemas de velocidade moderada (de poucos a milhares de 

µT) (Muc, 2001). 

Dietrich & Jacobs (1999) realizaram um estudo com medições extensivas dos níveis de CEM, 

frequência, variabilidade temporal e espacial, para vários sistemas de transporte. O estudo 
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mostrou os valores de campo magnético estático e de frequência extremamente baixa para 

diversos sistemas de transporte. O posicionamento dos detectores foi padronizado para 

capturar a informação dos níveis de campo em vários locais (cabeça, cintura e tornozelos), em 

pé ou sentados, em uma série de posições comuns a passageiros ou trabalhadores, dentro do 

veículo, na entrada do veículo e em plataformas. Os comboios eléctricos mostraram os 

maiores valores de campo magnético variável no tempo, em média 5 µT. Outros valores são 

mostrados na tabela 6.1.3.1 abaixo: 

 

Tabela 6.1.3.1 – Valores de campos magnéticos (µT) médios (e máximos) medidos em 10 sistemas 
de transporte. 

Sistemas de 
transportes 

Estático 
< 5Hz 

FEB         
5 a 3kHz 

Baixa FEB 
5 a 55Hz 

Frequência 
de rede 
60 Hz 

Harmônica 
de rede 

65 a 300Hz 

Alto FEB 
305Hz a 

3kHz 

Ferry-Boat 
51,1 0,06 0,02 0,04 0,02 0,01 

(76,0) (0,33) (0,10) (0,31) (0,12) (0,03) 

Escada rolante 
55,7 0,15 0,13 0,04 0,02 0,01 

(95,8) (6,14) (6,01) (0,32) (1,05) (0,03) 

Tapete rolante 
57,6 0,37 0,31 0,12 0,07 0,03 

(121,8) (20,0) (19,54) (1,24) (3,72) (1,9) 
Carros 
convencionais e 
Pequenos 
camiões 

32,1 0,57 0,55 0,09 0,08 0,04 

(96,8) (12,45) (12,42) (1,94) (1,36) (0,78) 

Aviões 
55,20 1,35 0,06 0,00 0,02 1,35 
(66,9) (21,25) (0,35) (0,06) (0,81) (21,24) 

Eléctrico (AC) 
47,0 1,37 1,07 0,55 0,30 0,12 

(83,5) (9,04) (8,85) (2,90) (1,44) (0,70) 
Comboio 
convencional 

40,1 1,68 1,64 0,09 0,19 0,21 
(112,4) (14,57) (14,42) (1,42) (2,13) (2,48) 

Comboio 
eléctrico 

38,1 2,04 1,47 0,08 0,89 0,16 
(80,8) (48,78) (48,67) (3,88) (22,05) (1,07) 

Comboio (AC) 
53,8 4,96 1,85 3,42 1,46 0,59 

(196,9) (79,93) (45,35) (73,88) (34,03) (4,87) 
Carros eléctricos e pequenos camiões 

Dinamômetro 
40,8 0,57 0,34 0,09 0,36 0,1 

(128,6) (8,08) (5,61) (1,25) (7,99) (0,86) 

Rota de teste 
38,8 0,57 0,48 0,08 0,19 0,07 

(104,1) (9,35) (9,27) (1,53) (2,45) (0,69) 

Adaptado de (Dietrich e Jacobs, 1999) 

 

Ainda que neste estudo, os autores não tenham comtemplado veículos híbridos, para veículos 

de pequeno porte convencionais e eléctricos, como carros e pequenos camiões, os autores 
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verificaram que os CEM apresentavam valores máximos perto dos pés do motorista e 

passageiros e diminuiam progressivamente na cintura, peito e cabeça. De acordo com as 

medições de Dietrich e Jacobs (1999), como podemos observar na tabela 6.1.3.1 acima, 

baseado nos valores médios de campo magnético por toda a banda de baixa frequência, os 

veículos convencionais (que usam combustíveis fósseis) e eléctricos de pequeno porte têm 

valores muito parecidos. Se observarmos os valores máximos de campo magnéticos 

registados, os veículos convencionais tem valores 30% maiores do que os elétricos em FEB e 

baixas FEB. Por outro lado, os veículos eléctricos têm valores cerca de 50% maiores do que 

os convencionais nas frequências harmônicas. É nesta faixa que estão as frequências dos 

interruptores inversores de controlo. Devido ao reduzido número de veículos de cada 

categoria deste estudo, torna-se difícil tirar conclusões ou atribuir diferenças entre cada fonte. 

Em motores de carros comuns, o campo magnético vem do sistema de ignição, ventiladores 

eléctricos e todos os outros sistemas eléctricos. O valor do campo pode ser da ordem de 

poucos µT e são restritos a perto ou sobre o painel de controlo e perto do motor (Brune, 

Hellborg et al., 2003). 
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6.2 SISTEMA FERROVIÁRIO PORTUGUÊS 

Em Portugal, a REFER (Rede Ferroviária Nacional) é a empresa pública responsável pela 

gestão da infra-estrutura integrante da rede ferroviária nacional. A rede explorada é de 

2.841km, dos quais 191,80 km são de via estreita (1,000 m) e 2.649,79 km são de via larga 

(1,668 m). Tem 1.460,16 km da rede electricficada, sendo 1.434,71 km com tensão de 

25.000V e 25 km por 1.500V. Tembém possui 1.459,08 km da rede com sistema de controlo 

de velocidade e 1.428,05 km da rede com sistema de rádio solo-comboio (Refer). No Anexo I, 

temos um mapa dos troços electricficados da REFER. 

A CP (Comboios de Portugal) é a maior empresa responsável pelo transporte ferroviário de 

passageiros e cargas. Sua frota é composta de veículos a diesel e eléctricos, que podem ser 

locomotivas ou unidades automotoras. Como veículos a diesel, tem as locomotivas séries 

1100, 1400, 1500, 1900 e as automotoras séries 0100, 0300, 0450, 0600, 9500 e 9600. Como 

veículos eléctricos, tem as locomotivas séries 2500, 2600, 4700, 5600 e as automotoras séries 

2200, 2300, 2400, 3100, 3200, 3400, 3500, 4000.  

Também conhecidos como UTE (unidade tripla eléctrica) ou UQE (unidade quadrúpla 

eléctrica), os veículos automores da frota actual da CP estão listados na tabela 6.2.1 abaixo 

com algumas das suas características: 

Tabela 6.2.1 – Veículos automotores eléctricos da frota actual da CP. 

Série Tipo de 
transmissão 

Vel. Máx 
(km/h) 

Entrada 
em serviço 

Nº de 
composições 

Unidades 
operacionais 

2200 
eléctrica 

assincrona 
120 2004-2005 3 57 

2300 
eléctrica 

assincrona 
120 1992 4 39 

2400 
eléctrica 

assincrona 
120 1997 4 14 

3100 eléctrica  90 1998 3 17 

3200 
eléctrica 

assincrona 
90 1998 4 17 

3400 
eléctrica 

assincrona 
140 2002 4 34 

3500 
eléctrica 

assincrona 
140 1999 4 12 

4000 
eléctrica 

assincrona 
220 1999 6 10 
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As automotoras da série 2200 (2241-2297) realizam o serviço de suburbanos e regionais. A 

figura 6.2.2 abaixo mostra o esquema das séries 2200 e 2300 (2301-2342 e 2351-2392) 

utilizadas na CP. 

 

Série 2200 

 

Série 2300 

Figura 6.2.2 – Esquema dos veículos série 2200 e 2300. Fonte: (Cp) 

 

A série 2400 (2401-2414 e 2451-2664), 3100 (3151-3163, 3255 e 3261-3263), 3200 (3251-

3271) e 3500 (3519-3530 e 3569-3580) fazem o serviço de suburbanos e são mostradas na 

figura 6.2.3 e 6.2.4 abaixo. A série 3100 tem capacidade para 156 pessoas sentadas e de 249 a 

520 pessoas em pé, a série 3200 tem capacidade para 208 pessoas sentadas e de 339 a 710 

pessoas em pé e a série 3500 tem capacidade para 476 pessoas sentadas e de 410 a 780 

pessoas em pé. 

 

 

Série 2400 

 

Série 3100 

Figura 6.2.3 – Esquema dos veículos série 2400 e 3100. Fonte: (Cp) 
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Série 3200 

 

Série 3500 

Figura 6.2.4 – Esquema dos veículos série 3200 e 3500. Fonte: (Cp) 

 

As automotoras da série 3400, cujo esquema é apresentado na figura 6.2.5 abaixo, realiza o 

serviço de suburbano na zona Norte de Portugal. 

 

Figura 6.2.5 – Esquema e foto de um veículo série 3400. Fonte: (Cp) 

 

As automotoras da série 4000, conhecidos como Alfa pendulares, alcançam uma velocidade 

maior do que os comboios comuns devido a tecnologia pendular, que consiste de inclinações 

no comboio fazendo com que consiga fazer curvas acentuadas à grandes velocidades. 

Fabricado pela Alstom, é uma variação do modelo Pendolino italiano e atinge a velocidade 

máxima de 220 km/h, tem capacidade para 96 pessoas sentadas na secção de conforto e 203 

pessoas sentadas na secção turística. A CP possui actualmente 10 unidades em sua frota. A 

figura 6.2.6 abaixo ilustra um veículo alfa pendular que realiza o serviço de longo curso. 
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Figura 6.2.6 – Esquema de um veiculo Alfa Pendular da CP. Fonte: (Cp) 

 

As locomotivas da frota actual da CP estão listadas na tabela 6.2.7 abaixo: 

Tabela 6.2.7 – Veículos locomotores eléctricos da frota actual da CP. 

Série Tipo de 
transmissão 

Vel. Máx 
(km/h) 

Entrada 
em serviço 

Unidades 
operacionais 

2500 
(2501-2515) 

eléctrica  120 1956-1957 11 

2500 
(2551-2570) 

eléctrica  120 1963-1964 13 

2600 
(2601-2612) 

eléctrica  160 1974 12 

2600 
(2621-2629) 

eléctrica  160 1987 9 

4700 
eléctrica 

assincrona 
140 2009 25 

5600 
eléctrica 

assincrona 
220 1993 29 

 

Portugal tem actualmente dois grandes sistemas de metro (sistemas LRT), um mais antigo, na 

cidade de Lisboa e um mais novo na cidade do Porto. Os dois sistemas são operados com 

tensão 750V em corrente contínua, sendo que o metro do Porto é abastecido por linhas 

eléctricas aéreas e o metro de Lisboa por um sistema de terceiro carril energizado. Há também 

outros sistemas menores como o Metro Transportes do Sul, ao sul do Rio Tejo, e um mini-

metro na região de Oeiras, o SATUO. 

O metro do Porto possui actualmente 60 km de rede, 5 linhas e 70 estações, das quais 14 são 

subterrâneas (Metro Do Porto). Sua frota é composta de 72 veículos Eurotram e mais 

recentemente, 30 veículos Flexity Swift. É alimentado por uma linha aérea de 750 V em 

corrente contínua, com dois fios de contacto nas linhas e um fio de contacto nas estações de 

manutenção. 
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Os módulos Eurotram, fabricados pela Bombardier, atingem uma velocidade máxima de 80 

km/h, tem cerca de 35 m de comprimento, capacidade para 216 passageiros, sendo que 80 

deles sentados. Cada composição do metro é constituída por 7 módulos (cabina, salão, 

módulo de intercomunicação, salão, módulo de intercomunicação, salão e cabina) que podem 

ser acoplados em dois para atender o fluxo de passageiros. A figura 6.2.8 abaixo mostra o 

esquema de um veículo Eurotram. 

 

Figura 6.2.8 – Esquema de um veículo Eurotram do metro do Porto. Fonte: (Bombardier) 

 

Os novos veículos do metro do porto, o Flexity Swift, também produzido pela Bombardier, 

entrou em operação em 2009, adicionando 30 novos veículos ao sistema. O veículo possui 

composições mais confortáveis, mais robustas, com maior capacidade de transporte, atingem 

velocidade máxima de 100 km/h, tem cerca de 37 m de comprimento, com 100 lugares 

sentados. É composto por 3 módulos e também pode ser utilizado na modalidade dupla 

(Metro Do Porto). A figura 6.2.9 abaixo mostra o esquema de um veículo Flexity. 

 

Figura 6.2.9 – Esquema de um veículo Flexity Swift do metro do Porto. Fonte: (Bombardier) 
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O metro de Lisboa possui actualmente 39,6 km de rede, 4 linhas e 48 estações (Metropolitano 

De Lisboa). Desde a sua inauguração em 1959, diversos tipos de veículos já foram utilizados, 

sendo que dois deles já fora retirados de circulação (série ML7 e série ML79). Sua frota actual 

é composta de 338 veículos, dos quais 57 são da série ML90, 114 são da série ML95, 54 são 

da série ML97 e 113 são da série ML99. É alimentado por um terceiro carril de 750 V em 

corrente contínua. 

Os módulos fabricados pela Bombardier, atingem uma velocidade máxima de 72 km/h, tem 

cerca de 49 m de comprimento, capacidade para 196 passageiros sentados. Cada composição 

é constituída por 3 módulos (cabina, salão e cabina) e feita de aço inoxidável. A figura 6.2.10 

abaixo mostra um esquema geral de um destes veículos. 

 

Figura 6.2.10 – Esquema geral de um veiculo do metropolitano de Lisboa. Fonte: (Bombardier) 

 

O Metro Transportes do Sul, ao sul do Rio Tejo é um sistema de metro ligeiro de superfície 

que opera com tensão de 750 V em corrente contínua, alimentado por linha eléctrica aérea. 

Possui actualmente cerca de 13,5 km de extensão e 19 paragens. O veículo utilizado, 

conhecido como Combino, é fabricado pela Siemens, tem capacidade para 237 pessoas (74 

sentadas), tem cerca de 36 m de comprimento e atinge uma velocidade máxima de 70 km/h 

(Metro Transportes Do Sul) 

O SATU ou SATUO é um sistema de transporte urbano do concelho de Oeiras que consiste 

da única instalação em Portugal de um sistema de APM (em inglês, automatic people mover). 

Tem semelhanças com um monorail (monocarril) só que com rodas, totalmente automático, 

que utiliza uma via própria (elevada). O sistema possui 3 estações, com 2 veículos com 

capacidade para 106 pessoas, que circulam à velocidade máxima de 40 km/h (Satuo). 
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6.3 MEDIÇÕES 

As características mais importantes das máquinas usadas nos sistemas de transporte ou 

sistemas de tracção são as fontes de energia, a aplicação de altas correntes e/ou tensões e o 

uso de motores eléctricos. Para motores de corrente contínua, os rectificadores são potenciais 

fontes de altos campos. A maioria dos estudos sobre medições dos CEM em sistemas de 

transportes são relacionados às correntes alternadas, pelo facto de este ser o sistema mais 

usado em vários países. Para sistemas alimentados com corrente alternada os valores máximos 

geralmente estão mais próximos das linhas aéreas ou terceiro carril (exposição da cabeça) e ao 

nível dos carris (exposição dos pés). 

Os campos magnéticos a bordo dos comboios são dinâmicos, variando na amplitude, sentido e 

distribuição de frequência sobre o tempo, velocidade do veículo, a posição e fontes adicionais 

de variabilidades existentes. As exposições dependem de onde e como são medidos os CEM.  

Um estudo realizado pela Universiti Tenaga Nasional, na Malásia (Farag, Hussain et al., 

2003), efectuou medições de campo magnético no sistema de transporte electrificado da 

cidade de Kuala Lumpur. Este sistema opera em 750 V DC, alimentado por um terceiro carril 

energizado. O estudo utilizou equipamentos compatíveis com àqueles usados em estudos 

similares. Foram tomadas medidas em diferentes horários e diferentes locais, ao longo de dois 

anos. Foram medidos os valores de campo em locais onde havia a permanência de 

passageiros, tais como compartimento de passageiros em veículos e estações Os 

pesquisadores não efectuaram medições de campo eléctrico, assumindo que este seria mínimo 

devido ao facto do veículo ser constituído de metal e que por sofrer influência das pessoas, o 

campo eléctrico obtido seria muito difícil de interpretar. 

As medições foram limitadas à faixa de frequência até os 3 kHz por causa de alguns factores: 

1. Demonstração, através de medições, de que a componente principal do campo 

magnético não era maior do que algumas centenas de Hz e os harmônicos significantes 

são geralmente menores do que 1 kHz. 

2. O motor possuia poucos controlos dinâmicos activos e portanto menos componentes 

de alta frequência das fontes. 

3. As base de dados de valores de campos para veículos convencionais do mesmo tipo 

foram avaliadas numa escala de frequência limitada. 
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4. Maiores preocupações com efeitos adversos à saúde são para CEM-FEB. 

Os resultados das medições mostraram que o campo magnético ia de moderada a alta 

intensidade e variava muito no tempo e no espaço. Também variava com a frequência e era 

rico em harmônicos com componentes significativas até algumas centenas de Hz. As 

medições mostraram poucas mudanças nos campos magnéticos, em diferentes dias, devido a 

carga de passageiros. Quanto maior o número de passageiros, maior a corrente necessária para 

acelerar e parar o comboio e maior o campo magnético. Também apresentaram altos valores 

de campos ao passar perto de subestações ou linhas de alta tensão e próximo aos motores do 

veículo. 

Em outro estudo realizado no metro de Pequim, que opera também com 750 V e é alimentado 

por um terceiro carril energizado (Chen e Yianting, 1997) os autores puderam verificar que o 

campo magnético difere para cada etapa do movimento do veículo (aceleração, movimento 

uniforme, frenagem, e paragem) sendo necessário efectuar medições no interior dos veículos. 

Embora o foco do estudo esteja voltado para a compatibilidade electromagnética dos 

equipamentos, o estudo permite verificar que o campo magnético atingia seu mínimo quando 

o veículo entrava, saía da estação ou estava parado e atingia o máximo quando o veículo 

atingia a velocidade máxima.  

Na maior parte dos sistemas da Europa, são usadas correntes contínuas com exceção de 

alguns países (como por exemplo Suiça, Alemanha, Suécia, Noruega) que utilizam corrente 

alternada na frequência de 16,66 Hz. Em Portugal os sistemas de metro utilizam corrente 

contínua e os comboios utilizam na sua maioria 25 kV em 50 Hz e numa pequena parte 1.500 

V DC. 

Dado que a tensão utilizada em sistemas AC são relativamente baixas (da ordem de poucos 

kV), as elevadas potências entregues aos veículos requerem um grande fluxo de corrente 

eléctrica circulando pelas linhas de alimentação do caminho de ferro, o que resulta em campos 

magnéticos substanciais tanto no veículo como nos carris. A preocupação com os efeitos 

adversos à saúde no sector dos transportes têm surgido recentemente. Em 1992, um estudo 

realizado na Noruega (Tynes, Andersen et al., 1992) os autores classificaram a exposição de 

conductores de locomotivas como intermediária e de pessoas que trabalhavam na manutenção 

dos carris como fraca. Dois anos mais tarde, um outro estudo no mesmo país (Tynes, Jynge et 

al., 1994), apresentava valores médios de campos magnéticos de 20 µT a 1 m do carril 

(distância onde os trabalhadores passam a maior parte do seu tempo de trabalho) e concluia 
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que os valores de campo magnéticos nos transportes da Noruega (cuja frequência de operação 

é 16,66 Hz) eram de 4 a 5 vezes maiores do que os valores apresentados na época para 

produção e distribuição de energia. 

Todos estes estudos somados à crescente preocupação da população em relação aos CEM 

deixa claro a importância de mais estudos e medições para esclarecer as dúvidas científicas 

ainda existentes com relação ao assunto e tranquilizar a população. Normalmente em 

Portugal, os estudos concentram-se em linhas eléctricas de distribuição e altas tensões com 

poucos estudos na área de transportes colectivos eléctricos.  

Foram analisados os vários tipos de transportes actualmente em operação em Portugal 

(descritos no item 6.2) e chegou-se a conclusão de que os sistemas que poderiam apresentar 

valores significativamente interessantes seriam os sistemas de metro e comboios. Dado que os 

sistemas de metro do país operam em correntes contínuas e tem configurações de 

abastecimento ligeiramente diferentes (em Lisboa um terceiro carril energizado e no Porto 

linhas aéreas) seria interessante que no futuro fossem realizadas medições para averiguação 

da conformidade dos valores limites nesta gama de frequência. 

6.3.1 CEM nos Comboios 

No que diz respeito aos comboios, Portugal possui actualmente dois tipos de veículos 

eléctricos, um de alta velocidade e veículos de velocidade moderada (locomotivas e unidades 

múltiplas). A rede eléctrica é, em sua maioria, alimentada por 25 kV em 50 Hz. Para efeitos 

deste estudo, foi estabelecida uma parceria com o IEP (Instituto Electrotécnico Português), 

um importante organismo para a indústria portuguesa, com actuação predominantemente no 

domínio electrotécnico em diversas áreas como: Normalização, Formação, Gestão da 

Qualidade e do Ambiente; Segurança e Saúde do Trabalho; Certificação; Inspecção; 

Realização de Ensaios Laboratoriais; Metrologia; Redes de Comunicações Estruturadas. 

Após uma reunião com engenheiros da EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento 

Ferroviário, S.A) e do IEP e analisando os mapas da rede electrificada que consta no Anexo I 

e das subestações de tracção que consta no Anexo II deste trabalho foram escolhidos dois 

pontos onde seria interessante realizar medições a fim de fazer um pré-diagnóstico dos CEM a 

que estão submetidos os trabalhadores deste sector. 
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Levando em consideração que a catenária pode ser enquadrada em região de campo próximo, 

é recomendado que sejam realizadas avaliações individuais das componentes eléctricas e 

magnéticas (Icnirp, 1998). Porém, considerando que a tensão da catenária é relativamente 

pequena (25 kV), a componente eléctrica do campo deverá ser muito pequena. Há também 

que considerar que pelo facto do veículo ser constituído de metal, o campo deverá sofrer 

atenuação. Assim, para a avaliação das fontes de emissão (neste caso, a catenária), foi 

considerada apenas a componente magnética dessa fonte. Algumas considerações foram 

tomadas: 

• Para esse período foi igualmente registado o valor máximo detectado (valor de pico).  

• Para esta avaliação temporal, foram considerados o valor rms dos valores amostrados 

para campos eléctrico e magnético.  

• Para o período de registos dos valores de campo eléctrico e magnético foi assumido o 

modo operativo da fonte de emissão em condições normais de funcionamento tendo 

em conta as várias fases de funcionamento (quando aplicável).  

• Para os pontos de medição escolhidos, os valores de campo magnético foram 

avaliados tendo em conta um período de exposição de 6 minutos calculando-se para tal 

a média dos valores medidos de campo magnético Hi
2, de acordo com a equação 

6.3.1.1 abaixo (ti em minutos). 

 
6.3.1.1 

 

O equipamento utilizado foi o NARDA ELT400, que cobre a faixa de frequências de 1 Hz a 

400 kHz, mesmo que em campos não homogéneos. Contém uma sonda isotrópica (capaz de 

captar a radiação em qualquer direcção) externa de campo magnético (B) conforme figura 

6.3.1.2a. É de fácil operação, com apenas 6 botões e os resultados são apresentados em um 

ecrã incorporado no equipamento. Sua última calibração foi no dia 15 de maio de 2009, na 

própria NARDA. 

Uma de suas funções é o modo “EXPOSURE STD”, onde o nível do campo magnético (B) é 

indicado como uma percentagem do valor de referência (ICNIRP), independente da forma e 

frequência do sinal, utilizando filtros apropriados tanto para exposições simples como para 
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múltiplas frequências. Esta ponderação pode ser efectuada tanto para o público geral como 

para o ocupacional. A vantagem desta função é a verificação imediata da conformidade com 

os níveis de referência fixados pelo ICNIRP. Para efeito deste estudo foram efectuadas 

medições no modo de ponderação EXPOSURE STD, com os limites do ICNIRP para o 

público geral e somente quando estas foram ultrapassadas foram realizadas medições com a 

ponderação para o público ocupacional. A figura 6.3.1.2b mostra o equipamento em detalhe. 

  

Figura 6.3.1.2a – NARDA ELT400. Figura 6.3.1.2b Detalhe do equipamento. 

 

As medições foram realizadas no dia 17 de Junho de 2009, em dois pontos, conforme 

mostrado pela figura 6.3.1.3 abaixo.  

 

Figura 6.3.1.3 – Locais escolhidos para medição (travagem e contumil) na rede de fornecimento da CP. 

 

O primeiro ponto escolhido, situa-se ao longo dos carris junto à oficina de manutenção de 

contumil. Foi efectuada uma varredura ao longo de 60 metros no eixo central entre os carris e 
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verificou-se que os valores neste local eram insignificantes. Tal facto pode ser causado pela 

distância do ponto à subestação de tracção e neste ponto os veículos que por lá passam, estão 

em velocidade constante, o que não constitui o pior cenário para o CEM, no que diz respeito 

às sequências de operação de um comboio. 

O segundo ponto de medição, ao longo dos carris em frente a subestação de tracção de 

Travagem, no concelho da Maia, districto do Porto, foi escolhido devido à sua proximidade a 

uma grande subestação de tracção da zona Norte. A figura 6.3.1.4 abaixo mostra o percurso 

da corrente ao longo da linha. Quanto mais próximos da subestação maior a corrente que 

circula na linha e menores são as perdas das correntes dos carris, permitindo assim que os 

valores ali medidos sejam os maiores possíveis. 

 

Figura 6.3.1.4 – Percurso da corrente ao longo da linha da CP. 

 

Foram realizadas medições em 2 lugares: 

• LOCAL 1: A 34 m de distância do eixo central da subestação, pelo lado sul, onde 

havia um sistema de ligação à terra enterrado. 

• LOCAL 2: A 60 m de distância do eixo central da subestação, pelo lado norte, onde 

não havia sistema de ligação à terra. 

Tanto no LOCAL 1, como no LOCAL 2, foram adoptados 5 pontos de medição (ver figura 

6.3.1.5), a 1,5 m de altura, com exceção de alguns casos onde foram medidos os valores 

percentuais do campo ao nível dos carris. Os resultados obtidos são apresentados em valores 

percentuais (%) dos limites aplicáveis para as intensidades de campo magnético, tendo em 

conta a gama de frequência em análise (1Hz a 400 kHz). 
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Figura 6.3.1.5 – Pontos de medição adoptados. 

 

Os resultados das medições no LOCAL 1 estão apresentados na tabela 6.3.1.6 abaixo. Os 

valores de pico estão associados aos valores máximos registados e os valores rms estão 

associados aos valores típicos. No ponto Fora da linha esq.(distância de 1m afastado dos 

carris) o valor medido passa de 11% a 1,5 m de altura, para 96% ao nível dos carris. 

Tabela 6.3.1.6 – Valores de intensidade de campo magnético medidos em percentagem 
dos limites do ICNIRP no LOCAL 1 (lado Sul) à 1,5 m do solo. 

Zona de exposição 

Publico em geral  
Portaria nº 1421/2004 e  

Rec. 1999/519/CE 

Ocupacional  
Directiva 2004/40/CE 

rms pico rms pico 
Fora da linha esq. 11% - - - 
Eixo central 1 26% - - - 
Eixdo central entre carris 9% - - - 
Eixo central 2 3% 26% - - 
Fora da linha esq. 9% - - - 

 

Os resultados das medições do LOCAL 2 estão apresentados na tabela 6.3.1.7. Os valores de 

pico estão associados aos valores máximos registados e os valores rms estão associados aos 

valores típicos. Não foram necessárias medições com a ponderação para público ocupacional 

do ICNIRP, uma vez que os valores para o público geral não foram excedidos. 

 

Tabela 6.3.1.7 – Valores de intensidade de campo magnético medidos em percentagem 
dos limites do ICNIRP no LOCAL 2 (lado Norte) à 1,5 m do solo. 
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Zona de exposição 

Publico em geral  
Portaria nº 1421/2004 e  

Rec. 1999/519/CE 

Ocupacional  
Directiva 2004/40/CE 

rms pico rms pico 
Fora da linha esq. 18% 23% - - 
Eixo central 1 30% 35% - - 
Eixdo central entre carris 13% 18% - - 
Eixo central 2 20% 25% - - 
Fora da linha esq. 9% 14% - - 

 

Neste lado, foram realizadas medições ao nível dos carris. Os valores destas medições estão 

apresentados na tabela 6.3.1.8 abaixo. 

 

Tabela 6.3.1.8 – Valores de intensidade de campo magnético 
medidos em percentagem dos limites do ICNIRP no LOCAL 2 

(lado Norte) ao nível dos carris (30 cm do solo). 

Zona de exposição 

Publico em geral  
Portaria nº 1421/2004 e  

Rec. 1999/519/CE 
rms pico 

CARRIL 1 
30 cm à direita 177%  - 
Eixo do carril 106%  109%  
30 cm à esquerda 170%  190%  

CARRIL 2 
30 cm à direita 115%  117%  
Eixo do carril 30% 71% 
30 cm à esquerda 120%  - 

 

As figuras 6.3.1.9a e 6.3.1.9b são fotos da vista ao longo dos carris no sentido NORTE e 

SUL. As figuras 6.3.1.10a é uma foto do ponto de medição Eixo central 2 à 1,5 m do solo, no 

LOCAL 2 (lado norte). A figura 6.3.1.10b é uma foto do ponto de medição CARRIL 1 – Eixo 

do carril, ao nível dos carris, no LOCAL 2 (lado norte) 
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Figura 6.3.1.9a – Vista do lado NORTE. Figura 6.3.1.9b – Vista do lado SUL. 

 

  
Figura 6.3.1.10a – Ponto de medição a 1,5m do 

solo. 
Figura 6.3.1.10b – Ponto de medição ao nível 

dos carris 
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6.3.2 Resultados 

Pode-se observar que os valores do LOCAL 1 são muito baixos e que estes não apresentam 

grande instabilidade, isto se deve ao facto de que para este lado (lado SUL) há um sistema de 

aterramento enterrado. Contudo, para o nível dos carris, o campo magnético sobe para quase o 

limite de exposição para o público geral. Enquanto eram realizadas as medições neste local, 

vários veículos de transporte de passageiros cruzaram a linha, porém com velocidade 

constante. Os valores medidos, à 3 m de distância do lado direito do carril 1 quando os 

veículos passavam foram insignificantes (na ordem de 5% do limite para o público geral). 

Para o LOCAL 2, verificou-se a conformidade com os valores limites para o público geral do 

ICNIRP, não sendo necessárias assim, realizar as medições com a ponderação para o público 

ocupacional. Enquanto eram realizadas as medições para o LOCAL 2, circularam pela linha 

um veículo de carga e um veículo de passageiros, o Alfa pendular, ambos com velocidade 

constante, aplicando-se assim os mesmo valores insignificantes do LOCAL 1. Entretanto, um 

veículo de carga efectuou manobra para entrar no parque, e o valor do campo magnético em 

porcentagem do limite de exposição do ICNIRP para público geral, para a distância de 3m do 

lado esquerdo do carril 2 passou de 4% (antes do veículo cruzar o ponto) para 18% (assim que 

o veículo acelerou na via). Também foram efectuadas medições no lado NORTE para o nível 

dos carris e em quase todas, os valores de campo magnético excederam os limites para o 

público geral. Também pôde-se notar que os valores de campo neste LOCAL eram muito 

mais instáveis do que os valores do LOCAL 1. 

Deve-se notar que as medições acima mencionadas só excedem os níveis de referência não 

excedendo obrigatoriamente as restrições básicas. Para isso deveria ser feita uma medição 

mais detalhada para determinar se há uma não conformidade das restrições básicas e medidas 

correctivas devem ser tomadas. 

A opção pelo uso da ponderação do ICNIRP facilita a análise dos dados porém não nos 

permite saber quais as frequências que tem maior peso pois o equipamento faz os cálculos 

automaticamente incluindo toda a gama de frequência do sensor (1Hz a 400 kHz). Também 

foi opção deste estudo, utilizar como limite o pior valor do campo magnético como valor de 

segurança, generalizando para todas as situações. 
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Devido ao número reduzido de dados de medição, este estudo só pode ser considerado como 

um pré-diagnóstico, sendo aconselhável o desenvolvimento de mais medições que envolvam 

uma variação de tempo e espaço para abranger todos os ciclos de operação da rede visto que 

em alguns casos os valores limites de exposição actualmente recomendados foram excedidos.. 

Como a rede que alimenta os comboios é uma linha aérea, os maiores valores do campo 

magnético situam-se nas proximidades dos carris e da catenária. Foi verificado neste estudo 

que os valores para o nível dos carris excedem os valores recomendados pela ICNIRP. Por 

isso seria interessante efectuar medições dentro dos diferentes veículos, em uma viagem 

completa (para abranger todos os ciclos de operação). Os valores esperados dentro dos 

comboios seriam diferentes dos valores medidos na altura de 1,5 m, em cima da linha, uma 

vez que dentro do veículo o nível em que as pessoas circulam é mais alto do que o nível do 

solo, ficando assim, mais perto da catenária e provavelmente com valores de campos 

magnéticos maiores. Estes valores também seriam adicionados pelo facto de que existem 

outros equipamentos para tracção e controlo do veículo que influenciam no CEM no interior 

das carruagens.  

A frota da CP é formada por uma grande variedade de carruagens, com diferentes tecnologias 

e com diferentes idades dos veículos, tornando mais forte a necessidade de medições dentro 

dos veículos. Infelizmente, este estudo não pôde realizar tais medições, uma vez que foi 

negado, pela directoria da CP o acesso e permissão para efectuar medições nos seus veículos. 
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7 CONCLUSÕES 

O problema dos potenciais efeitos nocivos da radiação electromagnética não ionizante na 

saúde humana tem tomado a atenção da comunidade científica e da media. Os esforços 

combinados da comunidade científica e agências internacionais produzem diversos estudos 

cujas respostas são fundamentais para o conhecimento actual, uma vez que neles suporta-se 

directamente a base biológica que determina a necessidade de limitar a exposição a tais 

radiações, com o estabelecimento dos limites actuais adoptados. Os transportes híbridos e 

eléctricos, surgem nesta época de grande preocupação com os efeitos dos CEM. 

Em Portugal, um passo importante foi dado ao transpor para a legislação nacional as 

recomendações internacionais, através da Portaria nº 1421/2004 que estabelece níveis de 

referência e valores limites para a exposição do público em geral a CEM, fazendo com que 

país entre para o grupo dos poucos que adoptaram os limites internacionais e os obrigam por 

lei. Porém não foi regulado em Portugal, a transposição para lei de limites que dizem respeito 

a exposição ocupacional nem sobre procedimentos de medições para baixas frequências 

(somente para altas frequências). 

Apesar da prudente posição adoptada pelo OMS, muitos pesquisadores questionam a validade 

dos estudos epidemiológicos realizados e suas metodologias. Outros cientistas colocam 

algumas questões acerca dos efeitos a longo prazo devido a exposição a CEM em valores 

inferiores aos dos limites adoptados internacionalmente. A impossibilidade da comunidade 

científica demonstrar um não efeito adverso à saúde de tais radiações tem um impacto muito 

grande no público em geral. Se partirmos do princípio que existe um efeito biológico e que o 

estudo de comprovação está cientificamente ao nosso alcance, então temos apenas um 

problema de meios para consagrar a investigação e de tempo para estabelecer a demonstração. 

Porém, se o efeito não existir, estabelecer a demonstração científica dessa inexistência é 

impossível. Portanto a garantia da falta de efeitos adversos à saúde, ou risco zero, é 

cientificamente impossível de provar.  

Actualmente há um consenso entre as organizações científicas internacionais sobre os efeitos 

dos campos electromagnéticos de baixas frequências, classificando-os como possivelmente 

cancerígenos para o homem (grupo 2B) devido a evidências epidemiológicas limitadas e a 

falta de conhecimento suficiente em estudos animais. Com isso, estas organizações 



99 

 

recomendam que sejam adoptadas medidas precaucionais de modo que a redução da 

exposição seja a maior possível. 

Nos dias actuais, a preocupação ambiental e a escassez das fontes de combustíveis fósseis faz 

com que a demanda por transportes colectivos e transportes que utilizem fontes alternativas de 

energia seja cada vez maior.  

Os primeiros estudos sobre CEM concentravam-se em aplicações com frequências 

específicas, como as microondas (2450 Hz) e linhas de transmissão de energia (50/60 Hz). No 

caso dos transportes colectivos há uma variedade de frequências, devido ao uso de vários 

sistemas, como os de controlo de velocidade, controlo de colisão e etc. Ainda podemos 

acrescentar o facto de que as medições nestes sistemas tem uma variabilidade temporal e 

espacial, ou seja, depende de onde e quando são medidas. 

Este trabalho reuniu e analisou os resultados obtidos pela comunidade comunidade científica 

internacional, com especial atenção aos estudos relacionados aos transportes colectivos com 

tracção eléctrica, de modo a esclarecer e tranquilizar a população. O sistema ferroviário 

português apresenta uma boa variabilidade de tecnologias e configurações dos sistemas de 

fornecimento de energia e veículos. E a realização de medições nas linhas eléctricas que 

alimentam os comboios e no interior dos comboios em si permitiriam caracterizar o ambiente 

electromagnético ao qual estão expostos os trabalhadores e a população em geral. A empresa 

responsável pela gestão dos sistemas ferroviários português não autorizou medições nas suas 

instalações. 

Entretanto, realizou-se um pré-diagnóstico, de acordo com a metodologia descrita nas normas 

do CENELEC (PrEN50499 e PrEN50413), com medições de campo magnético ao longo de 

cerca de 90m sobre os carris. O local escolhido, próximo de uma grande subestação de tracção 

da região norte, deveria apresentar as maiores correntes eléctricas. Na maioria das situações 

os valores estiveram muito abaixo dos limites instituidos pelo ICNIRP, com excepção dos 

valores ao nível dos carris. As medições foram efectuadas com um equipamento que realiza a 

ponderação dos valores de CEM em todas as frequências automaticamente.  

Para as situações em que os limites foram ultrapassados recomenda-se a realização de 

medições com equipamentos que apresentem os valores de CEM para as diferentes 

frequências. Tembém, foram detectados a falta de modelos para cálculos da exposição de 

CEM em transportes. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 

Campo eléctrico (E) = grandeza vectorial que corresponde à força exercida sobre uma 

partícula carregada independente do seu movimento no espaço. É expressa em volts por metro 

(V/m).  

Campo magnético (H) = grandeza vectorial que juntamente com a densidade de fluxo 

magnético especifica um campo magnético em qualquer ponto do espaço. É expressa em 

amperes por metro (A/m). 

Campos estáticos = Campos eléctricos ou magnéticos sem variação no tempo, isto é, a 0 Hz. 

Comprimento de onda (λ) = distância entre dois pontos consecutivos de uma onda periódica 

no sentido da propagação, em que a oscilação tem a mesma fase.  

Corrente alternada - CA (AC em inglês) = corrente que inverte o sentido periodicamente no 

tempo. Medida em ampere (A). 

Corrente contínua - CC (DC em inglês) = corrente que não muda de sentido no tempo. 

Medida em ampere (A). 

Densidade de potência (S) = potência radiante que incide perpendicularmente a uma 

superfície, dividida pela área da superfície. É expressa em watts por metro quadrado (W/m²). 

Densidade de fluxo magnético (B) = grandeza vectorial que dá origem a uma força que actua 

sobre cargas em movimento. É expressa em tesla (T). 

Epidemiologia = Estudo de doença e saúde em populações humanas e dos factores que nelas 

influem. 

Frequência (f) = número de ciclos sinusoidais que uma onda electromagnética completa em 1 

segundo (ou número de inversões periódicas de uma corrente alternada). Geralmente expressa 

em Hz. 

Ionização = processo químico mediante ao qual se produzem iões (espécies químicas 

electricamente carregadas) pela perda ou ganho de electrões a partir de átomos ou moléculas 

neutras. 
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ANEXO I – TROÇOS DE LINHA ELECTRIFICADA - REFER 
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ANEXO II – SUBESTAÇÕES DE TRACÇÃO - REFER 
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