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RESUMO 
 

O crescimento desordenado das cidades está trazendo para às 

concessionárias de energia questionamentos de toda ordem. Fora o aumento de 

demanda que requer investimentos de grande monta, visualiza-se, ainda, as 

invasões das faixas de domínio das linhas existentes com a inoperância dos 

órgãos públicos. Nas grandes cidades, principalmente em bairros onde habitam 

as famílias de baixa renda, geralmente áreas de invasão, este crescimento não é 

acompanhado de um planejamento urbano adequado. O objetivo deste estudo é a 

avaliação do impacto causado por linhas de transmissão de energia elétrica 

existentes que atravessam regiões densamente povoadas, levando-se em 

consideração diversos aspectos relativos ao tema, tais como: medição do campo 

eletromagnético das linhas de transmissão, interferência eletromagnética em 

eletrodomésticos, medição do campo eletromagnético dentro das residências e o 

nível de conhecimento dos possíveis riscos a saúde por parte da população. A 

principal motivação que levou a este projeto é a grande controvérsia e a falta de 

informações das comunidades adjacentes às linhas de transmissão a respeito do 

assunto. Nos últimos anos, a construção de novas subestações e de novas linhas 

de transmissão e distribuição próximas a regiões densamente povoadas, 

necessárias devido ao aumento da demanda de energia, encontra resistência por 

parte da população. Em vários casos, a preocupação da população tem levado a 

ações judiciais solicitando a paralisação da construção de novas linhas e 

subestações ou o impedimento de energizar as linhas já construídas. Como as 

concessionárias trabalham com prazos estipulados pela agência reguladora do 

setor e previstos em contrato a ocorrência de multas é fato recorrente. As 

informações resultantes deste estudo permitirão às concessionárias esclarecer 

seus consumidores a respeito dos verdadeiros riscos, trazendo informações 

consistentes e reconhecidas pela comunidade científica brasileira e internacional. 

 

Palavras-chave: Campo eletromagnético. Linhas de transmissão e distribuição. 

Centros urbanos. Opinião pública. 

 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

The disorderly growth of cities is bringing to the electric utility industry 

problems of all kinds. Apart from the increased demand that requires large 

investments still visualize the invasions of the field ranges of existing lines with the 

consent of government agencies. In big cities, especially in neighborhoods 

inhabited by low-income families, often invaded areas; this growth is not 

accompanied by a proper urban planning. This study, is assessing the impact of 

transmission lines of electricity passing through densely populated areas, taking 

into account several aspects of the theme, such as measuring the electromagnetic 

field of transmission lines, electromagnetic interference in electronics, measuring 

the intensity of the electromagnetic field within the home and the level of 

knowledge of possible risks to health of the population. The main reason that led 

to this design is the great controversy and lack of information from communities 

adjacent to transmission lines on the subject. In recent years, construction of new 

substations and new transmission lines and distribution, necessary due to 

increased energy demand, meeting resistance from the population. In several 

cases, public concern has led to lawsuits seeking to halt construction of new lines 

and substations or prevention of energizing the lines already built. As utilities work 

to deadlines set by the sector regulator and provided for the occurrence of contract 

penalty is indeed the applicant. The information resulting from this project will 

enable the concessionaire clarify their consumers about the true risks, providing 

information consistent and recognized by the scientific community. 

 

Keywords: Electromagnetic fields. Transmission lines. Urban centers. Public 

opinion 
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CAPÍTULO 1 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 
 

1.1 – INTRODUÇÃO 

Com o grande desenvolvimento pelo qual o Brasil está passando, as 

concessionárias de energia precisam ampliar as suas linhas de transmissão para 

atender esta nova demanda. 

Estas ampliações do sistema elétrico necessariamente cortam por bairros 

situados nas áreas periféricas das grandes cidades, onde o planejamento urbano 

normalmente não é o mais adequado as ruas e avenidas não possuem um 

alinhamento definido porque não existe um loteamento constituído e sim áreas de 

invasão. Estes terrenos normalmente são invadidos por famílias de baixa renda que 

constroem barracos com qualquer material disponível sem que haja alguma medida 

preventiva dos órgãos públicos.   

Por estas características urbanas as linhas existentes ou que estão 

projetadas para serem construídas acabam ficando muito próximas às moradias. 

Devido a esta situação, as concessionárias podem ser acionadas 

judicialmente e terem suas obras embargadas, o que acaba gerando atrasos na sua 

execução e multas aplicadas pelo órgão regulador, a ANEEL. 

Pelos motivos expostos acima este estudo visa pesquisar a opinião dos 

moradores a respeito das linhas de transmissão e também se existe entre estes 

moradores alguém que tenha algum tipo de doença possivelmente causada pelas 

linhas, tais como: câncer, impotência sexual, queda de cabelo e dor de cabeça. 

Como não existe um consenso sobre estas doenças originadas por campo 

eletromagnético, o presente estudo busca oferecer subsídios a COELCE em 

eventuais questionamentos.    

 

 

1.2 – OBJETIVOS DO ESTUDO 

Este trabalho tem como propósito medir os níveis de campo eletromagnético 

gerados pelas linhas de transmissão de energia elétrica, que são construídas em  

regiões densamente povoadas, levando-se em consideração diversos aspectos 

relativos ao tema, como campos elétrico e magnético, interferência eletromagnética 

em eletrodomésticos e a percepção de risco por parte da população, bem como a 

avaliação do seu impacto no ambiente urbano. 
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Com base nas medições realizadas, foram avaliados os limites recomendados 

por normas brasileiras e internacionais e, assim, oferecer subsídios aos agentes do 

setor elétrico, concessionária, consumidores, fabricantes de equipamentos e 

agentes reguladores para a discussão do tema em eventuais questionamentos. 

Além disso, o trabalho aborda uma pesquisa para analisar o grau de 

conhecimento da população sobre o assunto e os impactos associados às emissões 

eletromagnéticas originadas em residências. 

 

1.2.1 – Objetivos específicos 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

• Mensurar os níveis de campos eletromagnéticos gerados pelas linhas da 

região em estudo; 

• Avaliar o nível de conhecimento da população sobre as linhas de 

transmissão e os campos eletromagnéticos associados às mesmas; 

• Realizar uma revisão bibliográfica atualizada sobre CEM, que permita o 

esclarecimento da população situada no entorno de empreendimentos do 

setor elétrico; 

• Medir a intensidade de campo eletromagnético dentro das residências 

comparando os valores obtidos com o das linhas da COELCE;      

• Fornecer subsídios a agentes do setor elétrico em eventuais demandas 

judiciais. 

 

 

1.3 – JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Existe uma grande controvérsia no meio cientifico a respeito dos efeitos 

nocivos à saúde causados pelos campos eletromagnéticos de baixa freqüência no 

que diz respeito aos efeitos de longo prazo. Entende-se longo prazo o período de 

exposição compreendido a anos seguidos.  

Estes efeitos seriam supostamente causados por exposições a baixos níveis 

de campos durante vários meses ou até mesmo anos, os supostos danos à saúde 

seriam doenças crônicas, como câncer, mal de Alzheimer e disfunções reprodutivas 

sendo estudos publicados pela OMS.  

É importante observar a distinção entre efeitos biológicos e efeitos adversos a 

saúde. O termo efeito biológico é usado para caracterizar a resposta de um 

organismo a um determinado estímulo ou a uma variação no ambiente. Entretanto, 

esta resposta pode ou não ser adversa à saúde animal ou humana. Por exemplo, a 
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incidência de luz (na sua natureza ondulatória) no olho humano provoca a 

diminuição da área da pupila. Este é um efeito biológico que não resulta em nenhum 

dano ao ser humano. 

Os efeitos dos campos eletromagnéticos são classificados em efeitos de curto 

prazo e efeitos de longo prazo. Efeitos de curto prazo são efeitos imediatos, isto é, 

manifestados alguns segundos após o início da exposição ao campo. Efeitos de 

longo prazo são efeitos causados por exposições a níveis baixos de campo elétrico 

ou magnético durante um grande período de tempo. 

Devido ao surgimento desta polêmica, estudos foram realizados por órgãos 

normativos de vários países como exemplo, ANEEL, IEEE e OMS, buscando 

estudar as conseqüências de uma exposição por um longo período a campos 

eletromagnéticos com baixas amplitudes.  

A principal motivação que levou a este estudo foi a grande controvérsia e a 

falta de informações das comunidades adjacentes a linhas de transmissão a respeito 

do assunto. Nos últimos anos, a construção de novas subestações e de novas linhas 

de transmissão e distribuição, necessárias devido ao aumento da demanda de 

energia, encontra algumas vezes resistência por parte da população. Em vários 

casos, a preocupação da população tem levado a ações judiciais solicitando a 

paralisação da construção de novas linhas de transmissão ou o impedimento da 

energização de linhas já construídas.  

As concessionárias de energia têm contestado estas decisões judiciais, 

alegando que os riscos à população não possuem comprovação científica. Além 

disso, o impedimento da construção de novas linhas de transmissão impossibilitaria 

o atendimento à crescente demanda por energia, causando prejuízos à população e 

à economia local. 

Com a realização do presente estudo a concessionária poderá esclarecer 

seus consumidores a respeito dos verdadeiros riscos, trazendo informações 

consistentes e reconhecidas pela comunidade científica.  

Este assunto tem sido objeto de regulamentação específica no Brasil por 

parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e internacional, por parte da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

 

1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

No capítulo 1 são descritos os objetivos do estudo assim como a justificativa 

para a sua realização. 
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No capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica da literatura sobre 

efeitos adversos à saúde causados por campos eletromagnéticos de baixa 

frequência.  

Os capítulos 3 e 4 abordam o procedimento de medição aplicado nesta 

dissertação, juntamente com os equipamentos. Além disso, apresenta o resultado 

das medições dos níveis de campo elétrico, campo magnético e interferência 

eletromagnética gerados por linhas de transmissão de uma concessionária de 

energia elétrica em residências próximas a estas linhas. A maior parte das 

investigações concentrou-se na exposição a campos magnéticos, uma vez que 

estes, ao contrário dos campos elétricos, propagam-se facilmente pela maioria dos 

materiais. Em seguida no capítulo 4 é apresentada a pesquisa sobre o nível de 

informação da população residente nas vizinhanças de linhas de transmissão desta 

mesma concessionária de energia em relação ao assunto, realizada por meio de 

entrevistas. 

As informações proporcionadas por este estudo servirão de esclarecimento e 

auxiliarão a concessionária de energia em futuras construções de instalações, assim 

como em possíveis questionamentos ou demandas judiciais por parte da 

comunidade. 

Por fim, no capítulo 5 o trabalho conduz uma discussão dos resultados e 

mostra as principais conclusões acerca do presente estudo. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 – CONCEITOS ASSOCIADOS A CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS. 
 
2.1.1 – Conceitos básicos 

Como mostra a figura 1, campos elétricos, cujas intensidades são medidas 

em V/m ou kV/m, são produzidos por diferenças de potencial. 

 

 
Figura 1 – Campo elétrico e diferença de potencial 

 

A relação entre o campo elétrico E e o potencial v é dada pela equação 1, 

onde ∇ é o operador gradiente. 

vVE −=
r

                                                                                           (1) 

Para uma determinada distância entre dois pontos, quanto maior a diferença 

de potencial entre os pontos, maior a intensidade do campo elétrico; para uma 

mesma tensão, quanto menor a distância entre os pontos, maior o campo elétrico. 

A presença de campos elétricos depende apenas da existência de uma 

diferença de potencial, independendo da circulação ou não de corrente elétrica. 

Assim, o campo elétrico produzido por uma linha de transmissão é função 

apenas do seu nível de tensão, da geometria dos seus condutores e das estruturas 

e objetos próximos, independendo do seu carregamento. 

Como apresenta a figura 2, campos magnéticos são produzidos por correntes 

elétricas (cargas elétricas em movimento). Quanto maior a corrente elétrica, maior a 

intensidade de campo magnético e a densidade de fluxo magnético. Desta forma, 

mesmo com uma diferença de potencial, o campo magnético é nulo na ausência de 

corrente elétrica.  

Para a determinação do campo magnético, mede-se sua intensidade de 

campo magnético em ampères por metro (a/m) ou sua densidade de fluxo magnético 
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em tesla (t) ou gauss (g). A unidade de densidade de fluxo magnético do Sistema 

Internacional é o tesla, equivalente a 0,0004g. A relação entre a densidade de fluxo 

magnético B e a intensidade de campo magnético H é dada pela equação 2: 

HB µ=                                                                                             (2) 

Onde µ é a permeabilidade magnética do meio. 

 

Figura 2 – Campo magnético e corrente elétrica 

 

2.1.1.1 – Campos naturais 

O ser humano está sujeito à presença dos campos magnético e elétrico 

contínuos da Terra. O campo geomagnético, produzido por correntes elétricas 

circulando no núcleo central da Terra, é de aproximadamente 50 µt e depende da 

latitude. Na superfície da Terra, o campo geoelétrico vale, aproximadamente, 0,1 

kV/m. No entanto, antes de tempestades, o campo elétrico da Terra pode atingir 

alguns kV/m embaixo de nuvens.  

O ser humano está exposto, ainda, a ruído eletromagnético natural. No 

entanto, as intensidades dos campos naturais alternados (elétrico e magnético) são 

muito inferiores aos valores dos campos naturais, (POLK, 1991). 

 

2.1.1.2 – Campos resultantes de equipamentos elétricos 

Seja de forma proposital ou não intencional, os equipamentos elétricos 

criados pelo ser humano produzem campos eletromagnéticos com amplitudes e 

frequências variadas. Em baixa frequência, os dispositivos que utilizam a tensão 

elétrica da rede (eletrodomésticos, aparelhos eletroprofissionais, sistemas de 

iluminação) geram, de maneira não intencional, campos elétricos e magnéticos. Em 

alta freqüência, fornos microondas e sistemas de telecomunicação (telefonia celular, 
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radiodifusão, emissoras de televisão, TV por assinatura) geram ondas 

eletromagnéticas propositadamente. Em medicina, radiações ionizantes, com 

freqüências da ordem de 1 kHz, são empregadas para o diagnóstico e o tratamento 

de fraturas ósseas. 

Os campos eletromagnéticos de baixa freqüência produzidos por 

equipamentos elétricos são muito superiores aos campos naturais. O campo 

magnético próximo a alguns tipos de dispositivos, como motores elétricos e 

transformadores de potência, pode atingir algumas centenas de µt. As maiores 

intensidades de campo elétrico são geralmente observadas embaixo de linhas de 

transmissão ou em subestações de concessionárias de energia elétrica; neste local, 

o campo elétrico pode chegar, em alguns casos, 8,4 kV/m segundo norma da 

ANEEL. No ambiente doméstico, os campos elétricos gerados por dispositivos 

eletrodomésticos chegam a alguns décimos de kV/m e os campos magnéticos a 

algumas dezenas de µt. 

As tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, níveis típicos de campos 

magnéticos e elétricos próximo a aparelhos eletrodomésticos, (FARAG, 1998). 

Tabela 1 – Valores típicos de campo magnético próximo a eletrodomésticos 

Aparelho Distância [cm] Campo magnético [µµµµt] 

Secador de cabelo 10 0,3 – 1000 

Geladeira 15 0 – 4 

Televisor 30 0 – 2 

Forno microondas 10 0,25 – 45 

Aspirador 10 10 – 200 

Monitor 15 0,7 – 2 

Barbeador elétrico 15 0,4 – 60 

Lavadora de roupa 15 0,4 – 10 

 

Tabela 2 – Valores típicos de campo elétrico próximo a eletrodomésticos 

Aparelho Distância [cm] Campo elétrico [kV/m] 

Geladeira 30 0,120 

Televisor 30 0,060 

Ferro de passar 30 0,120 

Aspirador 30 0,050 

 

2.1.1.3 – O corpo humano e os Campos eletromagnéticos 

Existem dois modos de contato de campos eletromagnéticos com o corpo 

humano: o modo indireto e o modo direto. O modo direto de acoplamento dá-se pela 

interação direta do campo elétrico ou magnético com o corpo, sem contato do 



 

 

21 

indivíduo com algum objeto carregado. O modo indireto ocorre pelo contato ou 

proximidade de um indivíduo com um objeto condutor na presença de um campo 

eletromagnético. 

 

• Modo de acoplamento direto: 

Se comparados com o ar, em baixas freqüências, os tecidos biológicos 

podem ser considerados condutores perfeitos. A condição de contorno do campo 

elétrico na interface entre o corpo humano e o ar resulta na seguinte relação: 

 

nn
EE 2211 σσ =                                                                                          (3) 

 

onde σ1 é a condutividade elétrica do ar (meio 1), σ2 é a condutividade do 

tecido (meio 2), 
n

E1  é a componente normal do campo elétrico no ar, e 
n

E1  é a 

componente normal do campo elétrico no tecido do organismo. Em 60 Hz, esta 

relação resulta em: 

 

nn
ExE 1

8

2 103 −=                                                                                   (4) 

 

Desta forma, observa-se que, em baixas freqüências, o campo elétrico é 

fortemente atenuado no interior do corpo humano. Em alguns pontos do organismo 

humano com grande curvatura, como nas pontas dos dedos, o campo elétrico é um 

pouco maior, podendo chegar a valores em torno de 10-6 E1n. 

A interação do campo elétrico com o corpo humano ocorre pela ação do 

campo sobre os íons e sobre as moléculas polarizadas e polarizáveis do organismo. 

Os íons presentes no corpo humano sofrem uma força proporcional à sua carga e ao 

valor do campo elétrico. Moléculas polares orientam-se com a direção do campo 

elétrico. Moléculas polarizáveis tornam-se dipolos e, na presença de campos 

elétricos não-uniformes, podem deslocar-se pela ação do campo. Campos de 

intensidade elevada podem resultar na ruptura de dielétricos presentes no corpo 

humano e na formação de caminhos condutores (POLK, 1991). 

O maior campo elétrico local que pode ser induzido no corpo humano é de, no 

máximo, 1 V/m (níveis maiores são impossíveis, uma vez que o campo elétrico 

externo seria superior à rigidez dielétrica do ar). A taxa de aquecimento dos tecidos 

humanos resultante deste nível de campo é da ordem de nano graus Celsius por 

segundo, muito abaixo da taxa basal metabólica (a quantidade de energia 

necessária para a manutenção das funções fisiológicas básicas). Deste modo, as 
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interações dos campos eletromagnéticos de baixa freqüência com o organismo 

humano são atérmicas, (POLK, 1991). 

O valor da permeabilidade magnética dos tecidos biológicos é muito próximo 

ao da permeabilidade do ar. Conseqüentemente, os valores dos campos magnéticos 

dentro do organismo humano são praticamente iguais aos níveis fora do corpo. 

De maneira simplificada, o corpo humano pode ser considerado um cilindro 

eletricamente homogêneo. De acordo com a lei de Faraday, o campo elétrico E 

induzido em um meio homogêneo por um campo magnético B variando no tempo é 

dado pela equação 5, (POLK, 1991). 

2

r

t

B
E

∂

∂
=                                                                                                 (5) 

onde r é a distância até o centro do cilindro. Para um campo magnético 

senoidal B=B0 sen(ωt), 

( )t
r

BE
o

ωω sen
2

=                                                                                  (6) 

A figura 3 ilustra a indução de campo elétrico por um campo magnético 

variante no tempo. 

 

Figura 3 – Indução de campo elétrico por campo magnético variante no tempo 

 

O campo elétrico induzido tem direção ao longo de caminhos circulares. 

Deste modo, a magnitude do campo elétrico induzido por um campo magnético 

externo depende da direção, da freqüência e da intensidade do campo magnético, 

assim como das dimensões e das propriedades elétricas do meio. 
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É importante observar que, geralmente, a direção do campo elétrico induzido 

pelo campo magnético externo não coincide com a direção do campo gerado pelo 

campo elétrico externo. Assim, as ações dos campos magnéticos e elétricos nas 

células e nas cargas presentes no corpo humano não são necessariamente as 

mesmas. 

Um efeito conhecido provocado pela exposição a campos magnéticos 

senoidais são os magnetofosfenos, sensações visuais devido à estimulação nervosa 

da retina. O nível de densidade de fluxo magnético necessário para a ocorrência de 

magnetofosfenos varia com a freqüência, apresentando um valor mínimo de 15 µt 

em 20 Hz, (POLK, 1991). 

 

•  Modo de contato indireto 

O modo indireto ocorre pelo contato ou proximidade de um indivíduo com um 

objeto condutor na presença de um campo eletromagnético. O contato com o objeto 

resulta no surgimento de correntes de contato, ou, no caso de proximidade, de 

descargas pelo ar. 

A transferência de corrente entre o objeto e o corpo humano pode resultar na 

estimulação de músculos ou de nervos. A intensidade da corrente de contato 

depende da intensidade do campo local, do tamanho, do formato e do isolamento do 

objeto tocado, e do aterramento do indivíduo. As maiores correntes ocorrem quando 

indivíduos bem aterrados entram em contato com objetos grandes e metálicos, bem 

isolados do terra. Na presença de campos elétricos elevados, correntes elevadas 

podem resultar em choques doloridos, queimaduras, impossibilidade de soltar o 

objeto, dificuldade em respirar ou fibrilação cardíaca, (POLK, 1991).  

A norma C95.6 do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos), e as 

diretrizes da Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não-Ionizante), 

estabelecem limites de campo elétrico e magnético de modo a evitar a ocorrência 

destas correntes, (IEEE, 2002) e (ICNIRP, 2001), 

 

 

2.1.2 - Linhas de Transmissão 

As linhas de transmissão possuem como fim transportar energia elétrica entre 

as fontes de energia e os locais de consumo. As linhas de transmissão operam com 

as tensões mais elevadas do sistema de transporte de energia elétrica. Nos locais 

de consumo, a tensão de uma linha de transmissão é reduzida por uma subestação 

rebaixadora, para posterior distribuição por linhas de distribuição, (IEEE, 2002). 
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2.1.2.1 - Campos elétrico e magnético produzidos por linhas de 

transmissão 

O gráfico 1 ilustra as formas típicas dos perfis de campo elétrico e magnético 

gerados por linhas de transmissão. Como pode ser observado, o campo magnético e 

o campo elétrico possuem valor máximo diretamente abaixo da linha, decaindo 

rapidamente com a distância em relação aos condutores.  

Perfis laterais de campo elétrico e magnético
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Gráfico 1 – Perfis laterais típicos de campo elétrico e magnético gerados por uma LT 

 

O nível de campo magnético gerado por uma linha de transmissão depende 

dos seguintes fatores: 

� Corrente na linha: quanto maior a corrente, maior o campo magnético; 

� Altura dos condutores: condutores mais baixos resultam em um nível 

maior de campo magnético; 

� Configuração das fases: o decaimento do campo magnético resultante é 

função do arranjo dos condutores - para linhas com fases transpostas, o 

campo magnético decresce com o inverso do quadrado da distância; para 

linhas com fases não-transpostas, o campo magnético diminui com o 

inverso do cubo da distância. 

Da mesma forma, o campo elétrico produzido por uma linha de transmissão é 

função dos seguintes parâmetros: 

� Tensão da linha: quanto maior a tensão, maior o campo elétrico; 
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� Altura dos condutores: condutores mais baixos resultam em um nível 

maior de campo elétrico; 

� Configuração e número de condutores: estes fatores influenciam a taxa de 

decaimento do campo elétrico em função da distância em relação à linha; 

� Presença de objetos próximos: a existência de objetos próximos ao ponto 

de medição, como árvores e estruturas metálicas, contribui para a redução 

do campo elétrico. 

É importante observar que o campo magnético gerado por uma linha de 

transmissão não é constante ao longo do tempo, uma vez que a corrente na linha 

muda em função das variações de carga. O campo elétrico, por outro lado, é 

constante ao longo do tempo, já que é função da tensão da linha e independe da 

corrente. 

A presença de árvores, cercas, casas, edifícios ou outras estruturas atenua 

consideravelmente o campo elétrico produzido por uma linha de transmissão ou 

distribuição. Campos magnéticos, por outro lado, passam pela maioria dos materiais, 

sendo atenuados apenas por grandes quantidades de metais ferrosos. 

 

2.1.2.2 - Largura da faixa de servidão 

A norma brasileira NBR 5422 – “Projeto de linhas aéreas de transmissão de 

energia elétrica” – especifica as condições básicas para o projeto de linhas aéreas 

de transmissão, de modo a garantir níveis mínimos de segurança e limitar 

perturbações em instalações próximas, (ABNT, 1985). 

Dentre outros parâmetros, a norma estabelece uma metodologia para o 

cálculo da largura da faixa de servidão de uma linha aérea de transmissão. No caso 

de um único circuito, a largura mínima L da faixa é dada pela expressão abaixo: 

 

)Ddb(2L ++⋅=          (7) 

 
Onde: 

− b = distância horizontal do eixo do suporte ao ponto de fixação do condutor 

mais afastado deste eixo; 

− d = soma das projeções horizontais da flecha do condutor e do 

comprimento da cadeia de isoladores, após seu deslocamento angular 

devido à ação do vento; 

− D = DU /150, no mínimo igual a 0,5 m; 

− DU = tensão máxima de operação da linha, em kV; 
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A figura 4 mostra uma linha de transmissão com os parâmetros L, b, d e D. 

 

Figura 4 – Cálculo da largura da faixa de servidão de uma linha de transmissão 

 

 

2.1.3 – Efeitos do campo eletromagnético 

 

Os efeitos dos campos eletromagnéticos são classificados em efeitos de curto 

prazo e efeitos de longo prazo. Efeitos de curto prazo são efeitos imediatos, isto é, 

manifestados alguns segundos após o início da exposição ao campo. Efeitos de 

longo prazo são efeitos causados por exposições a níveis baixos de campo elétrico 

ou magnético durante um grande período de tempo, (FERREIRA SOBRINHO, 

2007). 

 

 

2.1.3.1 - Efeitos comprovados do campo eletromagnético  

Os únicos efeitos adversos à saúde humana comprovados cientificamente 

são os efeitos de curto prazo. Os efeitos imediatos provocados por campos elétricos 

ou magnéticos de baixa frequência são choques elétricos, queimaduras, estimulação 

muscular, estimulação dos nervos periféricos, eletrofosfenos e magnetofosfenos, 

(POLK, 1991). 

Os efeitos de curto prazo dos campos de baixa frequência são a indução de 

correntes no interior do corpo humano e choques elétricos. A indução de correntes 
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internas no corpo humano é decorrente do acoplamento direto com o campo elétrico 

ou magnético. Acima de um determinado nível, estas correntes, ao circular pelo 

organismo, podem resultar na estimulação dos nervos ou dos músculos. 

Eletrofosfenos e magnetofosfenos consistem na indução de correntes na 

retina do olho devido a campos elétricos ou magnéticos alternados elevados (da 

ordem de 10000 µt). O resultado deste efeito é uma sensação de luminosidade, 

mesmo com os olhos fechados. 

Os choques elétricos, por outro lado, resultam do acoplamento indireto com o 

campo, através do contato com um objeto a um potencial diferente do corpo 

humano. Ao ocorrer o contato, ocorre uma transferência das cargas elétricas 

acumuladas no indivíduo ou no objeto. O choque pode ocorrer, por exemplo, no 

ponto de contato entre uma pessoa não-aterrada e um objeto ou estrutura aterrada. 

A intensidade do choque e a sensação de dor resultante dependem de vários 

parâmetros, como o nível do campo, o aterramento do indivíduo e o tamanho e 

formato do objeto. Pequenos valores de densidade de corrente resultam apenas na 

percepção da corrente pelo corpo; valores elevados podem causar sensações de 

dor ou queimaduras. 

A interação indireta com campos elétricos ou magnéticos de baixa freqüência 

pode ainda resultar em descargas quando uma pessoa aproxima-se de um objeto, 

sem entrar em contato com ele. 

Os efeitos de curto prazo citados acima são classificados em:  

• Mecanismos bioelétricos, que podem ser utilizados para a previsão de 

um efeito biológico em seres humanos;  

• Modeláveis por equações ou relações paramétricas;  

• Verificados em seres humanos ou extrapolados a partir de dados 

referentes a animais;  

• Baseados em fortes evidências;  

• E por último os efeitos amplamente aceitos pela comunidade científica. 

Os efeitos imediatos servem como base para a definição dos limites de 

exposição para o público em geral e para os trabalhadores. Uma vez entendidos e 

comprovados cientificamente os mecanismos de interação entre os campos e o 

corpo humano, são definidos níveis máximos de campo para evitar a ocorrência de 

efeitos adversos. 
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2.1.3.2 - Efeitos não comprovados do campo eletromagnético  

A grande controvérsia em torno dos efeitos nocivos à saúde causados pelos 

campos eletromagnéticos de baixa frequência diz respeito aos efeitos de longo 

prazo. Estes efeitos seriam supostamente causados por exposições a baixos níveis 

de campos durante vários meses ou até mesmo anos. Os supostos danos à saúde 

seriam doenças crônicas, como câncer, mal de Alzheimer, disfunções sexuais e 

doenças reprodutivas. 

Devido ao surgimento desta polêmica, um estudo foi realizado pela OMS, 

buscando avaliar as consequências de uma exposição por um longo período a 

campos elétricos e magnéticos com baixas amplitudes. A maior parte das 

investigações concentrou-se na exposição a campos magnéticos, uma vez que 

estes, ao contrário dos campos elétricos, propagam-se facilmente pela maioria dos 

materiais. 

Os estudos sobre efeitos adversos de longo prazo causados pela exposição a 

campos elétricos e magnéticos de baixa frequência dividem-se em três categorias: 

estudos epidemiológicos, estudos teóricos e estudos em laboratório. 

Os estudos epidemiológicos têm como finalidade avaliar possíveis 

associações ou correlações estatísticas entre a exposição a campos 

eletromagnéticos e possíveis efeitos adversos à saúde. As pesquisas 

epidemiológicas analisam tanto a exposição de adultos e crianças da população em 

geral quanto a exposição ocupacional de trabalhadores. 

Existem vários métodos de avaliação de exposição a campos 

eletromagnéticos adotados por estudos epidemiológicos. Os principais modos de 

avaliação são: 

� Classificação da exposição através de códigos – esta classificação, criada 

por Wertheimer e Leeper, leva em conta a proximidade das residências a 

transformadores e a linhas de distribuição ou transmissão, além do tipo de 

linha (linha de transmissão, linha de distribuição primária, linha de 

distribuição secundária, etc.); 

� Cálculo dos níveis históricos de campo elétrico e magnético – alguns 

países possuem registros históricos contendo dados sobre a população e 

informações detalhadas sobre o sistema de transmissão e distribuição de 

energia elétrica (especificações de subestações e linhas de transmissão e 

distribuição). Alguns estudos utilizaram estes dados para calcular os níveis 

de campo elétrico e de campo magnético em residências e investigaram a 

relação entre o nível de exposição e a incidência de doenças crônicas; 
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� Medição de campo elétrico e magnético nas residências – Este método 

busca avaliar não apenas a exposição aos campos produzidos por linhas 

de transmissão ou distribuição, mas também a exposição a campos 

gerados pela rede elétrica residencial e por aparelhos eletrodomésticos. 

Enquanto alguns estudos realizaram medidas de curto prazo, outros 

efetuam medições de longo prazo, avaliando a exposição durante 24 

horas.  

� Medição de campo com medidores portáteis – Alguns trabalhos avaliaram 

a exposição de crianças utilizando medidores pessoais portáteis durante 

24 ou 48 horas, observando assim as variações da exposição em casa, na 

escola e em outros locais. 

Os estudos teóricos buscam propor mecanismos de interação entre os 

campos eletromagnéticos e o organismo humano. 

Os estudos laboratoriais têm como fim observar os efeitos dos campos 

eletromagnéticos em células, tecidos, animais ou indivíduos. Estas pesquisas 

dividem-se em estudos in vitro, realizados com tecidos de animais e de seres 

humanos, e estudos in vivo, isto é, análises com seres humanos ou animais. 

 

2.1.3.3 – Revisão da literatura sobre efeitos de longo prazo 

Diversos órgãos e instituições de respaldo estudaram e analisaram as 

pesquisas a respeito de efeitos de longo prazo de campos eletromagnéticos de 

baixa freqüência. Estas revisões procuraram verificar a consistência da metodologia 

dos estudos realizados e comparar entre si os resultados das diversas pesquisas, de 

forma a avaliar o conjunto da literatura como um todo. 

 

a) National Academy of Sciences 

Em 1997, um comitê do Conselho Nacional de Pesquisa (National Research 

Council), órgão da Academia Nacional de Ciências (National Academy of Sciences) 

dos Estados Unidos, publicou um relatório sobre possíveis efeitos à saúde de 

campos elétricos e magnéticos residenciais O relatório concluiu que, “baseado em 

uma avaliação abrangente dos estudos publicados a respeito dos efeitos de campos 

elétricos e magnéticos de 60/50 Hz em células, tecidos e organismos (incluindo 

seres humanos), o conjunto atual de evidências não mostra que a exposição a esses 

campos apresenta riscos à saúde humana. De maneira específica, nenhuma 

evidência conclusiva e consistente mostra que exposições a campos elétricos e 

magnéticos residenciais produzem câncer, efeitos neurocomportamentais adversos, 
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ou efeitos na reprodução ou no desenvolvimento. Uma associação entre 

configuração residencial de cabeamento (denominada wire code) e leucemia infantil 

persiste em diversos estudos, embora o fator causal responsável por esta 

associação estatística não tenha sido identificado. Nenhuma evidência conecta a 

presença de campo magnético a leucemia infantil”, (POLK, 1999). 

 

b) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

(ICNIRP) 

A Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não-Ionizantes 

(ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) foi 

fundada com o objetivo de estudar os efeitos nocivos à saúde causados por 

radiações não-ionizantes. O ICNIRP é formado por um corpo de cientistas 

especialistas independentes. Os membros do ICNIRP estão organizados em 4 

comitês – epidemiologia, biologia, física e óptica. O ICNIRP é um dos órgãos 

internacionais de maior autoridade no tocante aos efeitos dos campos 

eletromagnéticos no ser humano. As informações disseminadas pelo ICNIRP são 

divulgadas na forma de revisões da literatura, relatórios e anais de encontros 

científicos (ICNIRP, 1992). 

A “Abordagem Geral para a Proteção contra Radiações Não-Ionizantes” do 

ICNIRP traz a seguinte afirmação: “Idealmente, como a avaliação de risco é, em 

suma, dirigida à saúde humana, os dados deveriam ser derivados de estudos com 

seres humanos. A relação entre a exposição e certos efeitos biológicos de curto 

prazo pode, em alguns casos, ser avaliada a partir de estudos com seres humanos 

em laboratório. No entanto, apesar de sua relevância, os resultados dos estudos 

epidemiológicos não podem, por si só, fornecer evidências suficientes de relações 

causais sem o suporte de dados biológicos plausíveis provenientes de estudos 

experimentais, especialmente quando os riscos sugeridos são pequenos.” Para o 

desenvolvimento das Diretrizes para Limitação da Exposição a Campos Elétricos, 

Magnéticos e Eletromagnéticos Variantes no Tempo (até 300 GHz), o ICNIRP 

realizou uma avaliação profunda e crítica da literatura a respeito de campos elétricos 

e magnéticos e câncer. O ICNIRP concluiu que não existe evidência científica 

convincente de que campos de 50/60 Hz são mutagênicos e, portanto, estes campos 

não podem ser considerados como iniciadores de câncer. O ICNIRP também 

encontrou pouca evidência de estudos de laboratórios de que campos magnéticos 

de 50/60 Hz afetam a promoção de tumores. O ICNIRP concluiu que não existe 

evidência convincente dos estudos laboratoriais de efeitos carcinogênicos de tais 
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campos. A respeito da exposição a campos eletromagnéticos no ambiente 

residencial, o ICNIRP considera que “os resultados das pesquisas epidemiológicas 

sobre a exposição a campos eletromagnéticos de baixa freqüência e câncer, 

incluindo leucemia infantil, não são suficientemente fortes na ausência de suporte de 

pesquisas experimentais de modo a formar uma base científica para desenvolver 

diretrizes de exposição”. Sobre a incidência de câncer em adultos e exposição a 

campos magnéticos residenciais, a conclusão da comissão é de que “os poucos 

estudos publicados até o momento sofrem todos de um pequeno número de casos 

de exposição, e nenhuma conclusão pode ser tirada”, (ICNIRP, 1998). 

A respeito dos estudos mais recentes sobre uma possível associação entre 

exposição a campos magnéticos no ambiente ocupacional e incidência de câncer, as 

diretrizes consideram que “se existe realmente uma relação entre exposição 

ocupacional a campos magnéticos e câncer, uma maior consistência e associações 

mais fortes deveriam ser esperadas destes estudos recentes baseados em dados 

mais sofisticados de exposição”. 

Em 2001, o Comitê de Epidemiologia do IEEE realizou uma nova revisão da 

literatura epidemiológica a respeito de campos eletromagnéticos de baixa freqüência 

e a saúde humana. Com base nesta avaliação, o comitê concluiu que “na ausência 

de evidências experimentais e considerando as incertezas metodológicas na 

literatura epidemiológica, não existe doença crônica para a qual uma relação 

etiológica com campos eletromagnéticos de baixa freqüência possa ser considerada 

estabelecida”, (IEEE, 1999). 

 

c) Diretrizes do ICNIRP 

As Diretrizes para limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos variantes no tempo (até 300 GHz) – “Guidelines for limiting 

exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 

GHz)” - do ICNIRP recomendam níveis máximos de campo elétrico e magnético em 

função da freqüência de forma a evitar possíveis efeitos adversos à saúde. Ao 

contrário do IEEE, o ICNIRP possui um único documento englobando limites de 

exposição para baixas e altas freqüências, (IEEE, 2002). 

As recomendações destas diretrizes baseiam-se em uma revisão profunda da 

literatura já publicada, envolvendo resultados de estudos epidemiológicos e em 

laboratório. Assim como na norma C95.6 do IEEE, apenas efeitos a curto prazo, 

como choques, queimaduras e estimulação de músculos e nervos periféricos são 

considerados. Efeitos a longo prazo, como aumento do risco de incidência de 



 

 

32 

câncer, não foram levados em conta, uma vez que os dados disponíveis foram 

considerados insuficientes para estabelecer uma relação com os níveis de campo. 

Os limites estabelecidos levam em conta tanto efeitos diretos como efeitos 

indiretos. Os efeitos diretos resultam da interação direta dos campos 

eletromagnéticos com o corpo humano; efeitos indiretos são conseqüentes de 

interações do corpo com objetos em potenciais elétricos diferentes. 

 

d) Restrições básicas 

Assim como a norma C95.6 do IEEE, as diretrizes do ICNIRP estabelecem 

restrições básicas de forma a limitar a ocorrência de efeitos adversos à saúde. 

Entretanto, enquanto as restrições básicas da norma C95.6 baseiam-se no campo 

elétrico, as do ICNIRP baseiam-se, até 10 MHz, na densidade de corrente induzida 

no corpo humano. A tabela 3 apresenta as restrições básicas para baixas 

freqüências. Para a faixa de 1 a 4 Hz, os limites são expressos em função da 

freqüência f. 

De acordo com as diretrizes do ICNIRP, no intervalo de alguns Hz a 1 kHz, 

uma densidade de corrente acima de 100 mA/m2 provoca alterações drásticas no 

sistema nervoso central e outros efeitos graves no organismo. Assim, na faixa de 4 

Hz a 1 kHz, adotando um fator de segurança igual a 10, estabeleceu-se um limite de 

10 mA/m2. Para o público em geral, utilizando um fator adicional igual a 5, 

recomenda-se uma densidade de corrente igual a 2 mA/m2. Abaixo de 4 Hz, o nível 

de densidade de corrente aumenta progressivamente. 

Tabela 3 – Restrições básicas do ICNIRP para baixas freqüências 

Exposição Freqüência Densidade de corrente rms para a cabeça e o tronco (mA/m2) 

Ocupacional 

< 1 Hz 40 

1 a 4 Hz 40/f 

4 Hz a 1 kHz 10 

Público em 
geral 

< 1 Hz 8 

1 a 4 Hz 8/f 

4 Hz a 1 kHz 2 

 

As diretrizes do ICNIRP apresentam níveis máximos de exposição, chamados 

de níveis de referência. Estes valores são calculados a partir das restrições básicas 

e supondo uma condição de acoplamento máximo entre o campo e o indivíduo 

(condição de pior caso). O cálculo dos níveis de referência é feito utilizando modelos 

matemáticos ou realizando extrapolações de valores determinados em laboratório. 

As tabelas 4 e 5 apresentam os níveis de referência de campo elétrico e campo 
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magnético de baixa freqüência para exposição ocupacional e para o público em 

geral, respectivamente. Para freqüências abaixo de 1 Hz (campos praticamente 

estáticos), o ICNIRP não estabelece um limite de campo elétrico. Neste intervalo de 

freqüências, recomendam-se medidas de segurança para evitar choques elétricos e 

descargas elétricas. 

Em 60 Hz, para exposição ocupacional, um limite de campo elétrico igual a 

8,33 kV/m é recomendado para evitar a ocorrência de efeitos de estimulação devido 

a correntes de contato. Para o público em geral, adota-se um fator adicional igual a 

2, resultando em um limite igual a 4,17 kV/m.  

Para campos magnéticos até 100 kHz, o ICNIRP adota um fator de segurança 

igual a 5 para o cálculo dos níveis de referência para o público em geral. 

Tabela 4 – Níveis de referência do ICNIRP para exposição ocupacional em baixa freqüência 

Freqüência Campo elétrico (kV/m) 
Intensidade de campo 
magnético (A/m) 

Densidade de fluxo 
magnético (µµµµt) 

< 1 Hz - 1,63 x 105 2 x 105 

1 a 8 Hz 20 1,63 x 105 / f2 2 x 105 / f2 

8 a 25 Hz 20 2 x 104/f 2,5 x 104/f 

0,025 a 0,82 kHz 0,5/f 20/f 25/f 

 

Tabela 5 – Níveis de referência do ICNIRP para o público em geral em baixa freqüência 

Freqüência 
Intensidade de campo 

elétrico (kV/m) 
Intensidade de campo 
magnético (A/m) 

Densidade de fluxo 
magnético (µµµµt) 

< 1 Hz - 3,2 x 104 4 x 104 

1 a 8 Hz 10 3,2 x 104 / f2 4 x 104 / f2 

8 a 25 Hz 10 4000/f 5000/f 

0,025 a 0,8 kHz 0,250/f 4/f 5/f 

 

O ICNIRP ainda apresenta níveis de referência para correntes de contato. A 

tabela 6 lista os níveis de referência para freqüências abaixo de 2,5 kHz. 

 

 

 

Tabela 6 – Níveis de referência para corrente de contato de baixa freqüência 

Exposição Corrente de contato máxima (mA) 

Ocupacional 1,0 

Público em geral 0,5 
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e)  National Radiological Protection Board 

O Conselho Nacional de Proteção Radiológica (atualmente a Divisão de 

Proteção contra Radiação da Agência de Proteção à Saúde) é o órgão britânico de 

proteção contra radiações ionizantes e não-ionizantes. O NRPB publicou uma 

revisão da evidência científica para a limitação da exposição a campos 

eletromagnéticos (0 a 300 GHz). 

As conclusões principais desta revisão foram as seguintes: 

“Na opinião do NRPB, a evidência epidemiológica de que a exposição média 

a campos magnéticos de frequência industrial acima de 0,4 µt está associada a um 

pequeno aumento do risco de leucemia em crianças é, no momento, uma 

observação para a qual não existe explicação científica razoável. Não há evidência 

clara de efeito carcinogênico de campos eletromagnéticos de baixa freqüência em 

adultos, nem explicação biológica plausível da associação que pode ser obtida a 

partir de experimentos com animais ou com estudos celulares ou moleculares. 

Explicações alternativas para esta associação epidemiológica são possíveis. Assim, 

quaisquer julgamentos baseados na suposição de que a associação é causal 

estariam sujeitas a um alto nível de incerteza. 

Estudos a respeito de suicídio e de depressão têm apresentado resultados 

inconsistentes em relação à exposição a campos eletromagnéticos de freqüência 

extremamente baixa, e a evidência de uma conexão com doenças cardiovasculares 

é fraca. 

A evidência global de estudos da exposição materna a campos 

eletromagnéticos de freqüências extremamente baixas no ambiente de trabalho não 

indica uma associação com efeitos nocivos à gravidez. Os estudos da exposição 

materna no ambiente doméstico são difíceis de interpretar, (NRPB, 2004). 

Os resultados de estudos de fertilidade masculina, de efeitos reprodutivos e 

de câncer infantil em relação à exposição ocupacional dos pais a campos 

eletromagnéticos de baixa freqüência têm sido inconsistentes e não-convincentes. 

O NRPB conclui que: “os resultados dos estudos epidemiológicos, 

considerados individualmente ou analisados coletivamente por especialistas, não 

podem ser usados atualmente como base para restrições da exposição a campos 

eletromagnéticos”, (POLK,1999). 

 

f) Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) 

O Comitê Internacional de Segurança Eletromagnética do IEEE (ICES – 

International Committee on Electromagnetic Safety) é responsável pela elaboração 
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de normas para o uso seguro de energia eletromagnética na faixa de 0 a 300 GHz. 

O ICES é subdividido em cinco subcomitês. A norma C95.6 de exposição a campos 

de baixa freqüência, desenvolvida pelo subcomitê III, faz a seguinte declaração. 

“Os mecanismos humanos estabelecidos fazem parte da categoria de efeitos 

de curto prazo. Tais efeitos são compreendidos em termos de mecanismos de 

interação reconhecidos. Os limites de exposição definidos nesta norma não se 

baseiam nos efeitos potenciais de exposição de longo prazo. Isso se deve aos 

seguintes aspectos: 

1. Não existem evidências suficientes e confiáveis para concluir que a 

exposição de longo prazo a campos elétricos e magnéticos em níveis 

encontrados em comunidades ou ambientes ocupacionais é nociva à 

saúde humana ou causa alguma doença, como câncer; 

2. Não existe um mecanismo confirmado que forneça uma base firme para 

prever efeitos adversos causados pela exposição de longo prazo a níveis 

baixos (C95.6, 1989). 

Diversos organismos e instituições nacionais e internacionais possuem 

normas ou recomendações a respeito da exposição a campos eletromagnéticos. 

Dentre as várias recomendações, destacam-se a norma C95.6, do IEEE, e as 

diretrizes do ICNIRP. A norma C95.6 limita-se a campos de baixas freqüências, e é 

a norma mais utilizada nos Estados Unidos. As diretrizes do ICNIRP, que abrangem 

baixas e altas freqüências, formam a base da maioria das normas nacionais de 

exposição, tanto para o público em geral quanto para o ambiente de trabalho. 

 

g) Norma IEEE C95.6 

A norma IEEE C95.6 – Norma para níveis de segurança com respeito à 

exposição humana a campos eletromagnéticos de 0 a 3 kHz (“Standard for safety 

levels with respect to human exposure to electromagnetic fields, 0-3 kHz”) - 

estabelece limites de campo elétrico e magnético de baixa freqüência de maneira a 

evitar efeitos adversos à saúde humana. A norma leva em conta apenas 

mecanismos ou efeitos biológicos estabelecidos. A classificação de mecanismos 

como estabelecidos é dada a mecanismos bioelétricos (a) utilizáveis para a previsão 

de um efeito biológico em seres humanos; (b) modeláveis por equações ou relações 

paramétricas; (c) verificados em seres humanos ou extrapolados a partir de dados 

referentes a animais; (d) baseados em fortes evidências; e (e) amplamente aceitos 

pela comunidade científica. 
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Os mecanismos reconhecidos como estabelecidos são a eletroestimulação de 

células nervosas e musculares, dominantes de 1 Hz a 3 kHz, e os efeitos 

magnetohidrodinâmicos, preponderantes abaixo de 1 Hz. O processo de 

eletroestimulação é causado pela despolarização da membrana celular, isto é, pela 

modificação do potencial de repouso da membrana da célula devido a um estímulo 

elétrico. Os efeitos magnetohidrodinâmicos consistem na ação de forças em cargas 

movendo-se em fluidos, devido à presença de um campo magnético. 

A norma considera efeitos de longo prazo, causados pela exposição crônica a 

baixos níveis, como relacionados a mecanismos propostos. O conhecimento 

existente a respeito deste tipo de mecanismos é considerado insuficiente para 

classificá-los como estabelecidos. 

Ao contrário das diretrizes do ICNIRP, que se baseiam na densidade de 

corrente induzida no corpo humano, a norma C95.6 considera o campo elétrico 

interno como responsável pelos efeitos de eletroestimulação. 

A norma IEEE C95.6 busca evitar a ocorrência das seguintes reações de 

curto prazo (isto é, efeitos que resultam em reações manifestadas em poucos 

segundos): 

• Estimulação dolorosa de nervos sensoriais ou motores; 

• Excitação muscular que possa resultar em ferimentos durante a execução 

de atividades potencialmente perigosas; 

• Excitação de neurônios ou alteração direta da atividade do cérebro; 

• Excitação cardíaca; 

• Efeitos adversos associados a potenciais induzidos ou forças em cargas 

movendo-se rapidamente dentro do corpo. 

A norma C95.6 do IEEE apresenta níveis diferentes para a exposição da 

cabeça e do tronco e para a exposição dos braços e das pernas a campos 

magnéticos de baixa freqüência. 

A tabela 4 lista os níveis máximos permissíveis de densidade de fluxo (B) e de 

intensidade (H) de campo magnético para a exposição da cabeça e do tronco a 

campos senoidais. Para as faixas 0,153 a 20 Hz e 759 a 3000 Hz, os limites 

dependem da frequência f. Para um campo não-uniforme, o nível máximo do campo 

deve ser limitado aos valores da tabela 7. 
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Tabela 7 - Exposição máxima permissível de campo magnético (cabeça e tronco) 

Faixa de frequências 

(Hz) 

Público em geral Ambiente controlado 

B - rms 

(µµµµt) 

H – rms 

(A/m) 

B – rms 

(µµµµt) 

H – rms 

(A/m) 

< 0,153 118 x 103 9,39 x 104 353 x 103 2,81 x 105 

0,153 – 20 18,1 x 103/f 1,44 x 104/f 54,3 x 103/f 4,32 x 104/f 

20 – 759 0,904 x 103 719 2,71 x 103 216 x 103 

759 – 3000 687 x 103/f 5,47 x 105/f 2060 x 103/f 1,64 x 106/f 

 

Para a exposição dos braços e das pernas a campos magnéticos, os limites 

da densidade de fluxo magnético são dados pelas tabelas 8 e 9, que define os 

limites para o corpo inteiro.  

 

Tabela 8 – Níveis máximos de exposição a campo magnético (braços e pernas) 

Intervalo de frequência 

(Hz) 

Público em geral 

B – rms 

(µµµµt) 

Ambiente controlado 

B – rms 

(µµµµt) 

< 10,7 353 X 103 353 X 103 

10,7 a 3000 3790 x 103/f 3790 x 103/f 

 

Tabela 9 – Exposição máxima permissível a campo elétrico externo (corpo inteiro) 

Público em geral Ambiente controlado 

Intervalo de frequência (Hz) E – rms (kV/m) Intervalo de freqüência (Hz) E – rms (Kv/m) 

1 – 368 5,000 1 – 272 20,000 

368 – 3000 1,84 /f 272 – 3000 5,44 x 103/f 

3000 0,614 3000 1,813 

 

Os limites de campo elétrico externo listados na tabela 9 têm como finalidade 

evitar a ocorrência de efeitos adversos de eletroestimulação indireta (isto é, 

correntes de contato e descargas elétricas) em um indivíduo não-aterrado. Efeitos 

de estimulação indireta ocorrem pela transferência de carga entre uma pessoa e um 

objeto condutor localizado dentro do campo. 

Em ambientes ocupacionais, chamados pela norma C95.6 de ambientes 

controlados, a norma recomenda o uso de roupas de proteção, medidas de 
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aterramento, técnicas de contato ou outras práticas de modo a reduzir a 

probabilidade de descargas dolorosas. 

É importante observar que a norma C95.6 considera a faixa de servidão de 

uma linha de transmissão ou distribuição como um ambiente intermediário entre as 

definições de ambiente controlado e ambiente não-controlado, uma vez que a 

atividade do público pode ser circunscrita pela concessionária, mas o acesso público 

é muitas vezes permitido para o seu próprio benefício. Assim, a norma recomenda 

um limite intermediário de 10 kV/m para o público em geral. 

 

h) Limites de corrente de contato 

A norma C95.6 também estabelece limites de corrente de contato para várias 

condições, conforme a tabela 10. 

Tabela 10 - Valores limites de correntes induzidas e de contato para formas de onda senoidais 
contínuas 

Condições 
Público em geral 

(mA - rms) 

Ambiente controlado 

(mA – rms) 

Ambos os pés 2,7 6,0 

Cada pé 1,35 3,0 

Contato, agarramento - 3,0 

Contato, toque 0,50 1,5 

As condições “ambos os pés” e “cada pé” referem-se a correntes induzidas 

em um indivíduo sem contato com objetos metálicos. Os limites das condições de 

contato dizem respeito a um sujeito isolado do terra e tocando um caminho condutor 

para o terra. O limite de contato por agarramento refere-se a ambientes controlados 

em que os trabalhadores são treinados para usar contato por agarramento e evitar 

contato por toque; para aquele tipo, assume-se uma área de contato de 15 cm2. 

Para contato por toque, supõe-se uma área de 1 cm2. 

 

2.1.4 – OMS e o campo eletromagnético 

Os eventuais riscos só começaram a ser pesquisados a cerca de 30 anos 

atrás, quando passaram a ser objeto de estudos, inclusive sob patrocínio da 

Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Convém destacar que a OMS publicou, em 2002, o livro “Estabelecendo um 

diálogo sobre riscos de campos eletromagnéticos”, originalmente publicado na 

língua inglesa e traduzido para a língua portuguesa pelo Centro de Pesquisas em 
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Energia Elétrica (CEPEL), em um trabalho com União de Radiação e Saúde 

ambiental, Departamento de proteção do Ambiente Humano, Organização Mundial 

de Saúde, Genebra – Suíça, (OMS, 2002). 

Inicialmente, foi definido que o campo eletromagnético é formado por campos 

elétricos e magnéticos perpendiculares entre si propagando-se num dado meio.  

A luz visível é radiação eletromagnética, só que de energia maior que outros 

campos como os usados para telefonia celular, que são invisíveis aos nossos olhos.  

Esses campos também são chamados de radiação não ionizante, pois não 

possuem energia suficiente para arrancar elétrons de átomos ou moléculas (ou seja, 

realizar ionização). Apenas a radiação ultravioleta extrema, os raios X e os raios 

gama (também invisíveis) são radiações eletromagnéticas ionizantes, portanto mais 

danosas.  

As antenas emitem sinais de radiação eletromagnética que são recebidos 

pelos celulares, rádios e TVs para depois serem decodificados na informação 

desejada: som, imagem ou outro tipo de dado. Com a proliferação de antenas 

emissoras de todos os tipos, em especial de telefonia celular, aumentaram os 

estudos sobre os riscos destas radiações não-ionizantes.  

Vários estudos foram realizados acerca dos riscos sobre os malefícios dos 

efeitos dos campos eletromagnéticos sobre a saúde pública, a fim de averiguar qual 

o impacto, ou seja, avaliação do risco quanto à exposição ao CEM, já que estão 

interligados com o dia a dia da população, frente às inúmeras instalações de linhas 

de transmissão e estações rádio base de telefonia celular móvel, isto é, estão 

presentes nas antenas de rádio, televisão e o celular.  

O meio doméstico é repleto de emissores de radiações não ionizantes, tais 

como os eletrodomésticos em geral, incluindo o computador, o monitor e o celular.  

Os estudos do ICNIRP constataram que exposições a radiações não-

ionizantes acima do limite de 4,35 W/m² comprovadamente produzem (dependendo 

da potência e da frequência do campo, assim como do tempo de exposição): 

catarata, queimaduras, alterações em válvulas cardíacas e marca-passos, acidente 

vascular cerebral, parada cardíaca e má formação fetal e interferência em aparelhos 

eletroeletrônicos, (ICNIRP, 1997).  

Estão em estudo a possibilidade de também produzirem: cansaço, mudanças 

de comportamento, perda de memória, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, 

alterações genéticas, câncer e redução de fertilidade.  

A população aprendeu a temer as radiações ionizantes emitidas por 

radionuclídeos naturais e artificiais, aparelhos de raios-X e outras fontes. Essas 
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radiações estão entre as mais energéticas do espectro eletromagnético e são assim 

chamadas por possuírem energia suficiente para provocar ionização, o que afeta a 

ligação entre átomos e resulta em uma série de efeitos físicos, químicos e 

biológicos, como quebra de moléculas. Exemplo: o DNA humano.  

A exposição constante ao campo eletromagnético, seja ele ionizante ou não 

ionizante, está presente entre todos os seres vivos, em um mundo com campos 

elétricos e magnéticos naturais de baixa intensidade e frequência, mas há também o 

tecnoambiente que multiplicou as fontes emissoras, bem como sua potência.  

Atualmente, todos estão expostos a uma mistura complexa de campos 

elétricos e magnéticos em muitas frequências diferentes em casa, no trabalho, no 

trajeto entre um e outro.  

Essas radiações eletromagnéticas, isto é, as produzidas em todos os 

aparelhos em que há passagem de corrente elétrica, não são ionizantes, o campo 

eletromagnético criado por elas gera um fluxo de corrente elétrica no corpo que pode 

interferir nas correntes elétricas que existem naturalmente no organismo e que são 

parte essencial das funções corporais normais.  

Todos os nervos, por exemplo, enviam sinais por meio da transmissão de 

impulsos elétricos. A maioria das reações bioquímicas também envolve processos 

elétricos. 

As possibilidades de efeitos biológicos indesejáveis decorrentes da exposição 

às radiações, não teve grandes proporções de início, mesmo porque os notórios e 

inegáveis confortos trazidos por todos os eletroeletrônicos em constante evolução, 

tais como computadores e celulares. 

Com relação às doenças relacionadas aos campos eletromagnéticos, 

cientistas constataram como possivelmente carcinogênicos para humanos com base 

em estudos epidemiológicos de leucemia infantil.  

Os estudiosos da IARC (International Agency for Research on Cancer) da 

OMS, em 2001, reviu estudos relacionados com a carcinogenicidade de campos 

elétricos e magnéticos estáticos e de freqüências extremamente baixas, incluindo as 

linhas de transmissão, (IARC, 2001).  

Usando a classificação padrão da IARC que pondera as evidências humanas, 

animais e de laboratório, as evidências para todos os tipos de câncer em crianças e 

adultos foram consideradas inadequadas para a mesma classificação devido a 

informações científicas insuficientes ou inconsistentes, (OMS, 2002). 

Fizeram ainda constatações em relação ao celular, emissor móvel de campos 

de altas freqüências: Diversos estudos epidemiológicos recentes com usuários de 
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telefones móveis não encontraram evidência convincente de um aumento no risco 

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

possível desconsiderar efeitos de longo prazo.  

Ainda foram objeto de estudos as Linhas de Alta Tensão, onde enterrar as 

linhas de alta tensão, (linhas subterrâneas), seria uma solução possível para 

minimizar o risco associado à exposição a campos eletromagnéticos. 

No caso das linhas de alta tensão, seus opositores argumentam que, face às 

incertezas, recomenda-se usar o principio de precaução. Há soluções que reduzem 

drasticamente a exposição aos campos eletromagnéticos, tal como enterrar as 

linhas de transmissão.  

Naturalmente, essa solução custa mais caro, mas é exatamente a opção que 

está sendo reivindicada judicialmente a uma concessionária paulista, por uma 

associação de moradores de um bairro de classe média alta, cruzado por uma 

importante linha de transmissão. Em uma pesquisa realizada em 2003 pelo 

Observatoire de l’Énergie, na França, concluiu que 62% da população estaria 

disposta a aceitar um ligeiro aumento do custo da energia elétrica para financiar a 

instalação de linhas subterrâneas, em substituição às torres de metal que os 

temporais muitas vezes derrubam, deixando milhões de pessoas sem energia.  

Mas o tema foi objeto de debate público no senado francês em 2003 e, em 27 

de junho de 2008, durante a Cúpula de Zaragoza, os governos de Espanha e França 

decidiram realizar uma conexão elétrica subterrânea em corrente contínua entre os 

dois países. Segundo as autoridades locais, a negociação relativa ao projeto “dará 

amplo espaço à expressão da população” e “se deterá sobre as opções de traçado e 

os aspectos ambientais e de saúde”.  

No Brasil, o estudo Internacional de Campos Eletromagnéticos, da OMS, tem 

como executores principais a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). 

 

2.1.5 – A Regulamentação Brasileira 

Em 2009, o Governo Federal publicou a Lei 11934/2009, que estabelece 

diretrizes relativas à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos 

no Brasil. Segundo esta lei, cabe à ANEEL estabelecer as diretrizes e fazer a 

fiscalização dos níveis de campos gerados por instalações do setor elétrico, 

(DECRETO LEI Nº 11934, 2009). 
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Em cumprimento a este decreto, a ANEEL publicou em 23 de março de 2010 

a Resolução Normativa 398 (R.N. 398/2010). Tal resolução é de extrema 

importância para o país e para a comunidade técnica, pois finalmente lança luz à 

polêmica sobre os níveis de exposição a serem respeitados pelo setor elétrico 

nacional, permitindo o julgamento de situações pertinentes ao assunto com mais 

clareza, (ANEEL, RESOLUÇÃO 398, 2010). 

Como é normal toda vez que uma nova regulamentação entra em vigor 

diversas questões têm sido levantadas por concessionárias que fazer parte do 

sistema de distribuição de energia e que ainda não foram totalmente respondidas 

pela ANEEL. 

O primeiro impasse gerado pela portaria foi a data dada para a execução dos 

serviços que foi o dia 31/12/2010. Como tal prazo mostrou-se insuficiente para a 

realização de todas as medições em 10/03/2010 a ANEEL editou a portaria 

413/2010 prorrogando o prazo para 31/12/2011 (ANEEL, RESOLUÇÃO 413, 2010).  

Os valores máximos de exposição da Resolução Normativa da ANEEL, RN 

398/2010 (Art. 3º) foram retirados do documento intitulado “Guidelines for Limiting 

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

GHz)”, (ICNIRP, 1997). Os limites estabelecidos neste documento não possuem 

caráter normativo e sim orientativo, sendo atualmente utilizados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como referência no assunto. 

A adoção dos limites da ICNIRP é orientada, ainda, pela Lei Federal 11934, 

de 5 de maio de 2009, e são apresentados na tabela 12. 

 

 

Tabela 11 – Níveis de CEM  

Níveis de Referência para 

campos elétricos e 

magnéticos variantes no 

tempo na freqüência de 

60 Hz 

 

Campo Elétrico 

(kV/m) 

 

Campo Magnético  

(µt) 

Público em Geral  4,17  83,33 

População Ocupacional  8,33  416,67  

 

Os limites da ICNIRP são baseados em efeitos conhecidos e reconhecidos 

cientificamente e são atualmente os mais adequados no âmbito internacional.  

Como a legislação brasileira está seguindo a ICNIRP, os limites de exposição 

nacionais podem ser alterados, inclusive com valores mais conservadores caso a 
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ICNIRP aponte neste sentido. Tal situação pode levar, eventualmente, o setor 

elétrico a respeitar limites muito mais restritos que os atuais. 

Outra dúvida das concessionárias é sobre quais empresas devem respeitar os 

limites da resolução da ANEEL, uma vez que não ficou claro no texto. A princípio e 

por segurança para evitar futuras sanções por parte do órgão regulador, todas as 

empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica instaladas no 

Brasil, mesmo aquelas que possuem apenas instalações de interesse restrito, 

devem medir suas instalações. O termo interesse restrito é usado para instalações 

que geram energia apenas para consumo próprio por exemplo as usinas de cana 

onde utiliza-se o bagaço da cana para a geração de energia. 

Algumas empresas estão optando pela realização de cálculos deixando de 

realizar as medições.  

A R.N. 398/2010, em seu Artigo 8º, estabelece que todas as empresas de 

geração, transmissão ou distribuição deverão encaminhar à ANEEL relatórios de 

cálculo ou medição de todas as suas instalações com tensão igual ou superior a 138 

kV. Algumas empresas estão interpretando este assunto de maneira que não são 

necessárias medições ou cálculos em instalações com tensão inferior a 138 kV. 

Porém, o parágrafo 2, do Artigo 8º, estabelece adicionalmente que as empresas 

terão que encaminhar à ANEEL documentos que garantam que suas instalações 

com tensão inferior a 138 kV também respeitam os limites de exposição 

estabelecidos.  

É sabido que algumas instalações com tensão inferior a 138 kV possuem 

campos magnéticos muito intensos como, por exemplo, centrais geradoras, 

subestações de distribuição em 13,8 kV ou 34,5 kV ou mesmo alimentadores de 

média tensão.  

Frente ao exposto, algumas das empresas que possuem instalações deste 

tipo somente conseguirão garantir à ANEEL o cumprimento dos limites caso façam 

cálculos ou medições sob pena de não poderem comprovar a veracidade das 

informações quando do envio do referido documento à agência reguladora.  

Outra dúvida sobre a R.N. 398/2010 diz respeito ao chamado Relatório de 

Conformidade. Em uma análise aprofundada da resolução pode-se entender que o 

Relatório de Conformidade (Art. 2º, XI) é idêntico ao memorial de cálculo ou medição 

(Art. 8º) a ser apresentado inicialmente à ANEEL.  

Sobre a calibração dos Instrumentos de Medição no Artigo 3º, § 3º da R.N. 

398/2010 exige que os instrumentos a serem utilizados nas medições devem ser 

calibrados em laboratório credenciado pelo INMETRO. Tal exigência não é aplicável 
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uma vez que não existe até o presente momento nenhum laboratório nacional 

credenciado para a calibração das grandezas campo elétrico e campo magnético em 

baixa freqüência.  

A R.N. 398/2010 deveria trazer que os equipamentos fossem calibrados em 

laboratório rastreado aos padrões internacionais de referência, o que é mais 

adequado do ponto de vista metrológico.  

Como o Brasil possui acordos internacionais de reconhecimento mútuo, por 

meio do INMETRO, acredita-se que a ANEEL aceitará medições feitas com 

equipamentos calibrados em laboratórios situados no exterior.  

Atualmente, o Brasil não possui uma legislação específica sobre a exposição 

do público em geral e dos trabalhadores a campos elétricos e magnéticos de baixa 

freqüência. A norma técnica NBR 5422, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) – “Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica” - 

fornece apenas um valor máximo de campo elétrico para o limite das faixas de 

servidão de linhas de transmissão: 5 kV/m. Tal norma não fornece o nível de campo 

magnético máximo nem o nível de campo elétrico no interior da faixa de servidão, o 

que torna sua aplicação questionável em regiões urbanas, nas quais existe uma 

grande circulação de pessoas sob as linhas, (BARBIERI, 2010). 

A norma NBR 5422 está atualmente em fase de revisão pela ABNT. A nova 

versão deverá incluir especificações mais completas de níveis máximos de campo 

elétrico e campo magnético dentro da faixa de servidão. 

Em altas freqüências, a Resolução n° 303, de 2002, da ANATEL, estabelece 

o “Regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos na faixa de radiofreqüências entre 9 kHz e 300 GHz”. Este 

regulamento adota como limites os níveis de referência das diretrizes do ICNIRP.  
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CAPÍTULO 3 

MEDIÇÕES DE CAMPOS 

ELETROMAGNÉTICOS 
 

3.1 – METODOLOGIA E RESULTADOS DAS MEDIÇÕES 

A fim de se investigar na prática os níveis de campos eletromagnéticos 

gerados pelas linhas de transmissão, foram realizadas medições em regiões de 

grande densidade populacional situadas nas proximidades destas linhas. Os 

resultados obtidos nas medições permitem principalmente a comparação com os 

níveis sugeridos internacionalmente pela Comissão Internacional de Proteção contra 

Radiações Não-Ionizantes e a obtenção de um panorama do sistema de distribuição 

frente ao assunto. 

As medições de campo elétrico e campo magnético foram realizadas no 

período compreendido entre os dias 13 e 16 de abril de 2004. A seguir são 

apresentados os principais detalhes do trabalho realizado. 

 

3.1.1 - Linhas de transmissão 

Para a execução das medições de campos eletromagnéticos foram 

selecionadas linhas de transmissão adotando-se os seguintes critérios: 

a) Carregamento: foram selecionadas as linhas com maior carregamento, de 

modo a observar os piores casos de campo. 

b) Localização: foram escolhidas linhas que atravessam regiões densamente 

povoadas. 

c) Configuração: foram selecionadas linhas de dois padrões construtivos 

básicos: Circuito simples e circuito duplo. 

A seleção das linhas de transmissão medidas foi baseada em dados de 

carregamento fornecidos pela área de operação do sistema da distribuidora. Estas 

linhas selecionadas foram analisadas e consideradas representativas para o estudo 

e são mostradas na tabela 12. 
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Tabela 12 - Linhas de transmissão selecionadas 

Número Tensão da Linha de transmissão Característica predominante 

01 69 kV Urbana, Circuito simples 

02 69 kV Urbana, Circuito simples 

03 69 kV Urbana, Circuito duplo 

04 69 kV Urbana, Circuito simples 

05 69 kV Urbana, Circuito duplo 

 

 

3.1.2 - Equipamento de medição 

As medições foram realizadas em conformidade com as recomendações 

estabelecidas na norma técnica ABNT NBR 15415.  

Para a execução das medições foi utilizado um medidor de campo 

eletromagnético de propriedade da Unidade de Tecnologia em Compatibilidade 

Eletromagnética, do LACTEC. 

O equipamento utilizado representa o estado da arte na medição de campos 

eletromagnéticos de baixa freqüência, sendo apresentado a seguir: 

 

� Electromagnetic Field Analyzer, fabricante Wandel & Goltermann, modelo 

EFA-300, n.s. G0031, com sonda para a medição de campo elétrico 

isolada oticamente, modelo 2245/90.31, n.s. F-0014 e sonda passiva para 

a medição de campo magnético, modelo 2245/90.10, n.s. S-0025. 

 

O medidor de campos eletromagnéticos EFA-300 possui capacidade para 

medir campos eletromagnéticos no intervalo de frequências situado entre 5 Hz e 32 

kHz, com possibilidade de utilização de diferentes filtros seletores e formas de 

análise, como valor de campo, análise espectral, campos harmônicos e exposição. 

Para a execução das medições foi utilizado um filtro que limita a operação do 

equipamento entre 50 Hz e 2 kHz, suficiente para obter valores confiáveis do campo 

de uma subestação ou linha de transmissão levando-se em consideração a 

freqüência fundamental (60 Hz) e harmônicas presentes nos sinais de tensão e 

corrente típicos dos sistemas de potência. A medição registrada no medidor refere-

se ao valor do campo elétrico ou do campo magnético. 

Os resultados das medições foram armazenados na memória do medidor 

EFA-300 para a posterior análise em laboratório. 

Durante o processo de medição de campo elétrico, tomou-se o cuidado de 

utilizar um cabo óptico entre o medidor e a sonda, de modo que o operador 
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estivesse a 1 metro de distância, evitando-se assim distorções nos valores medidos 

causadas pela presença do corpo humano nas vizinhanças dos pontos de medição. 

As figuras 5 e 6 apresentam, respectivamente, o medidor EFA-300 e as 

sondas de campo elétrico e magnético utilizados. 

 

  

 

Figura 5 – Medidor de campos eletromagnéticos Wandel & Goltermann EFA-300 

 

  

Figura 6 - Sondas de medição de campo elétrico e magnético 

 

Seguindo-se os procedimentos estabelecidos pela norma ABNT NBR 15415, 

as medições foram realizadas a uma altura de, aproximadamente, 1,5 metros em 

relação ao solo, posicionando-se o medidor sobre um tripé dielétrico. 

O campo elétrico e o campo magnético foram medidos através da 

combinação resultante das três componentes vetoriais do campo, representadas 

pelos eixos x, y e z. Ambos os sensores (e eixos coordenados) estão representados 

na figura 7. 
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(a) (b) 

Figura 7 - Sondas para medição de campo elétrico (a) e campo magnético (b) 

 

Para a medição de campo magnético o mesmo procedimento foi repetido, 

substituindo o sensor de campo elétrico pelo sensor de campo magnético. Nas 

medições de campo elétrico, o sensor é colocado sobre um tripé, e o operador, de 

posse do medidor, permanece a um metro de distância, pois a presença de qualquer 

corpo nas proximidades do sensor pode afetar as medições realizadas. Para a 

medição de campos magnéticos, tal cuidado não é necessário, pois o campo 

magnético não é afetado desta maneira. 

A figura 8 mostra a bobina de medição do campo magnético de um medidor. 

 

 

Figura 8 – Bobina de medição de campo magnético 
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3.1.3 - Procedimento de medição de campo eletromagnético 

Seguindo-se os procedimentos estabelecidos pela norma, as medições foram 

realizadas a uma altura de, aproximadamente, 1,5 metros em relação ao solo. Em 

cada linha de transmissão foram selecionados, ao longo da linha, 2 pontos para a 

execução das medições. Em cada ponto foi traçada uma linha perpendicular ao 

traçado dos cabos (dita linha de medição). Foram realizadas medições a cada metro 

de distância sobre a linha de medição conforme as condições locais. 

Para as medições de campo elétrico, foram realizadas medições da 

componente vertical do campo, representado pelo eixo coordenado x na figura 9. O 

campo magnético foi medido através da combinação resultante das três 

componentes vetoriais do campo. 

 

Figura 9 - Eixos coordenados e linha de medição de campo 

 

 

3.1.4 - Resultados das medições de campo eletromagnético 

Os resultados obtidos das medições realizadas são apresentados a seguir na 

forma de tabelas e gráficos. De modo a facilitar a interpretação dos resultados para 

cada um dos pontos de medição, é apresentado um mapa geográfico simplificado. O 

valor da corrente de cada linha citada nas tabelas foi obtida no centro de operações 

da COELCE.  
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3.1.4.1 – Linha de transmissão 01 – Circuito simples 

Abaixo os resultados obtidos na linha de transmissão 01. 

 

• Ponto de medição 1: 

 

Tabela 13 – Dados da LT 01 – Medição 01 

Linha de Transmissão: 01 - Ponto de medição 01 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 113 e 114 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Simples Altura do cabo mais baixo: 8,15 m 

Data da Medição: 13/04/2004 Temperatura: 33,9 °°°°C Umidade: 51 % 

Horário da Medição: Início: 15:15          Término: 15:20 Corrente na linha: 438 A 

Detalhes: Rua ao lado da Subestação 

 

 

 

   
 

Figura 10 – Croqui da LT 01 - Medição 01 

Tabela 14 - Resultados da medição da LT 01 - Medição 01 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,301 3,225 

0 0,428 3,288 

1 0,436 3,087 

2 0,447 3,017 

3 0,401 2,943 

4 0,310 2,730 

5 0,241 2,741 

6 0,156 2,192 

7 0,094 1,034 

8 0,052 1,741 
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 Linha de transmissão 01 - Ponto de medição 01
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Gráfico 2 – Perfil dos campos elétrico e magnético – LT 01 - Medição 01 

 

• Ponto de medição 2: 

 

Tabela 15 – Dados da LT 01 – Medição 02  

Linha de Transmissão 01 - Ponto de medição 02 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 92 e 93 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Simples Altura do cabo mais baixo: 8,10 m 

Data da Medição: 13/04/2004 Temperatura: 34,9 °°°°C Umidade: 52 % 

Horário da Medição: Início: 15:35          Término: 15:45 Corrente na linha: 438 A 

Detalhes: Ruas de loteamento novo, sem nomes. 

 

 

 
 

      

Figura 11 – Croqui da LT 01 - Medição 02 
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Tabela 16 - Resultados da medição da LT 01 - Medição 02 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-9 0,052 1,550 

-8 0,089 1,796 

-7 0,132 2,010 

-6 0,197 2,247 

-5 0,263 2,459 

-4 0,336 2,694 

-3 0,431 3,012 

-2 0,514 3,213 

-1 0,571 3,441 

0 0,619 3,553 

1 0,572 3,442 

2 0,513 3,202 

3 0,434 2,982 

4 0,358 2,725 

5 0,280 2,458 

6 0,204 2,204 

7 0,098 1,979 

8 0,069 1,807 

9 0,048 1,554 
 

 

 

 Linha de transmissão 01 - Ponto de medição 02

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

Posição [m]

C
a
m
p
o
 E
lé
tr
ic
o
 [
k
V
/m
]

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

C
a
m
p
o
 M
ag
n
é
ti
c
o
 [
�� ��
T
]

Campo Elétrico [kV/m]

Campo Magnético[uT ]

Gráfico 3 – Perfil do campo elétrico e magnético - LT 01 - Medição 02 
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3.1.4.2 – Linha de transmissão 02 – Circuito simples 

Abaixo os resultados obtidos na linha de transmissão 02. 

 

 

• Ponto de medição 1: 

 

Tabela 17 – Dados da LT 02 – Medição 01 

Linha de Transmissão 02 - Ponto de medição 01 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 210 e 211 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Simples Altura do cabo mais baixo: 9,1 m 

Data da Medição: 14/04/2004 Temperatura: 32,9 °°°°C Umidade: 61 % 

Horário da Medição: Início: 09:50          Término: 10:10 Corrente na linha: 362 A 

Detalhes: Saída da Subestação 

 

 

 

 

Figura 12 – Croqui da LT 02 - Medição 01 
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Tabela 18 - Resultados da medição – LT 02 - Medição 01 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,093 2,392 

0 0,138 2,366 

1 0,135 2,367 

2 0,135 2,342 

3 0,121 2,255 

4 0,102 2,153 

5 0,081 2,027 

6 0,058 1,902 

7 0,039 1,751 

8 0,022 1,629 

9 0,011 1,488 

10 0,009 1,372 

11 0,005 1,213 
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Gráfico 4 – Perfil do campo elétrico e magnético - LT 02 – Medição 01 

 

• Ponto de medição 2: 

 

Tabela 19 – Dados da LT 02 – Medição 02  

Linha de Transmissão 02 - Ponto de medição 02 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 152 e 153 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Simples Altura do cabo mais baixo: 9,35 m 

Data da Medição: 14/04/2004 Temperatura: 34 °°°°C Umidade: 60 % 

Horário da Medição: Início: 10:55          Término: 11:05 Corrente na linha: 362 A 

Detalhes: Rua Bahia x Rua Columbia. 
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Figura 13 – Croqui da LT 02 – Medição 02 

 

 

Tabela 20 - Resultados da medição da LT 02 - Medição 02 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,010 2,164 

0 0,082 2,224 

1 0,150 2,215 

2 0,176 2,198 

3 0,173 2,114 

4 0,144 1,984 

5 0,120 1,892 

6 0,094 1,758 

7 0,069 1,613 

8 0,049 1,432 

9 0,030 1,295 

10 0,026 1,153 
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Linha de transmissão 02 - Ponto de medição 02
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Gráfico 5 – Perfil do campo elétrico e magnético - LT 02 – Medição 02 

 

3.1.4.3 – Linha de transmissão 03 – Circuito duplo 

Abaixo os resultados obtidos na linha de transmissão 03. 

 

• Ponto de medição 1: 

 

Tabela 21 – Dados da LT 03 – Medição 01 

Linha de Transmissão 03 - Ponto de medição 01 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 175 e 176 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Duplo Altura do cabo mais baixo: 7,8 m 

Data da Medição: 14/04/2004 Temperatura: 32 °°°°C Umidade: 58 % 

Horário da Medição: Início: 15:25          Término: 15:40 Corrente na linha: 466 A 

Detalhes: Poste com circuito duplo.  
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Figura 14 – Croqui da LT 03 – Medição 01 

 

Tabela 22 - Resultados da medição – LT 03 - Medição 01 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,896 6,985 

0 1,021 7,292 

1 1,060 7,358 

2 1,034 7,310 

3 0,956 7,022 

4 0,859 6,638 

5 0,701 6,388 

6 0,552 5,916 

7 0,404 5,454 

8 0,268 5,003 

9 0,165 4,500 

10 0,113 4,104 
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 Linha de transmissão 03 - Ponto de medição 01
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Gráfico 6 - Perfil do campo elétrico e magnético – LT 03 - Medição 01 

 

• Ponto de medição 2: 

 

Tabela 23 – Dados da LT 03 – Medição 02  

Linha de Transmissão 03 - Ponto de medição 02 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 02 e 03 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Duplo Altura do cabo mais baixo: 9,0 m e 9,3 m 

Data da Medição: 15/04/2004 Temperatura: 32,0 °°°°C Umidade: 64 % 

Horário da Medição: Início: 09:10          Término: 09:20 Corrente na linha: 216 A e 214 A 

Detalhes: Postes com circuito duplo, próximo a subestação. 

 

 

Figura 15 – Croqui da LT 03 - Medição 02 



 

 

59 

Tabela 24 - Resultados da medição – LT 03 - Medição 02 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,335 1,610 

0 0,428 1,900 

1 0,462 2,060 

2 0,517 2,230 

3 0,543 2,350 

4 0,530 2,450 

5 0,481 2,500 

6 0,441 2,480 

7 0,374 2,480 

8 0,297 2,440 

9 0,221 2,340 

 

 Linha de transmissão 03 - Ponto de medição 02

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Posição [m]

C
a
m
p
o
 e
lé
tr
ic
o
 [k
V
/m
]

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

C
a
m
p
o
 m
a
g
n
é
ti
c
o
 [
u
T
]

Campo elétrico [kV/m]

Campo magnético [uT]

 

Gráfico 7 - Perfil do campo elétrico e magnético – LT 03 - Medição 02 
 

 

3.1.4.4 – Linha de transmissão 04 – Circuito simples 

Abaixo os resultados obtidos na linha de transmissão 04. 

 

• Ponto de medição 1: 

Tabela 25 – Dados da LT 04 – Medição 01  

Linha de Transmissão 03  - Ponto de medição 01 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 149 e 150 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Simples Altura do cabo mais baixo: 9,3 m 

Data da Medição: 14/04/2004 Temperatura: 32 °°°°C Umidade: 58 % 

Horário da Medição: Início: 15:45          Término: 15:55 Corrente na linha: 466 A 

Detalhes: Rua Cedro x Av Naviraí 
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Figura 16 – Croqui da LT 04 - Medição 01 

 

Tabela 26 - Resultados da medição – LT 04 - Medição 01 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,495 3,656 

0 0,491 3,699 

1 0,471 3,634 

2 0,410 3,510 

3 0,339 3,208 

4 0,287 2,952 

5 0,221 2,686 

6 0,163 2,421 

7 0,122 2,181 

8 0,081 1,995 

9 0,042 1,824 

10 0,020 1,588 
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 Linha de transmissão 04 - Ponto de medição 01
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 Gráfico 8 - Perfil do campo elétrico e magnético – LT 04 - Medição 01 
 

• Ponto de medição 2: 

 

Tabela 27 – Dados da LT 04 – Medição 02 

Linha de Transmissão 04 - Ponto de medição 02 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 31 e 32 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Simples Altura do cabo mais baixo: 9,6 m 

Data da Medição: 15/04/2004 Temperatura: 36,0 °°°°C Umidade: 50 % 

Horário da Medição: Início: 12:05          Término: 12:15 Corrente na linha: 53 A 

Detalhes: Rua sem nome.  

 

 

Figura 17 – Croqui da LT 04 - Medição 02 
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Tabela 28 - Resultados da medição – LT 04 - Medição 02 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,193 0,730 

0 0,181 0,770 
1 0,169 0,790 

2 0,169 0,800 
3 0,177 0,810 

4 0,200 0,780 

5 0,226 0,750 
6 0,243 0,720 

7 0,254 0,670 
8 0,256 0,630 

9 0,253 0,580 
10 0,240 0,540 

11 0,226 0,500 

12 0,210 0,440 
13 0,199 0,410 

14 0,180 0,370 
15 0,164 0,340 

16 0,151 0,310 

17 0,137 0,300 
18 0,128 0,270 

19 0,118 0,250 
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Gráfico 9 - Perfil do campo elétrico e magnético – LT 04 - Medição 02 
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3.1.4.5 – Linha de transmissão 05 – Circuito duplo 

Abaixo os resultados obtidos na linha de transmissão 05. 

• Ponto de medição 1: 

Tabela 29 – Dados da LT 05 – Medição 01 

Linha de Transmissão 05 - Ponto de medição 01 

Ponto de Medição: Entre as estruturas 259/260 

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Duplo  Altura do cabo mais baixo: 9,5 m da 02L1 e 7,4 m da 02L2 

Data da Medição: 15/04/2004 Temperatura: 34,0 °°°°C Umidade: 56 % 

Horário da Medição: Início:10:45          Término: 10:55 Corrente na linha: 216 A e 214 A 

Detalhes: Postes com circuito duplo. Saída da subestação 

 

 

 

 
 

Figura 18 – Croqui da LT 05 - Medição 01 

Tabela 30 - Resultados da medição – LT 05 - Medição 01 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,457 2,210 

0 0,584 2,360 

1 0,558 2,470 

2 0,463 2,550 

3 0,609 2,580 

4 0,526 2,580 

5 0,473 2,450 

6 0,398 2,300 

7 0,304 2,120 

8 0,199 2,010 

9 0,130 1,810 

10 0,038 1,600 
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 Linha de transmissão 05 - ponto de medição 01
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Gráfico 10 - Perfil do campo elétrico e magnético – LT 05 - Medição 01 

 

• Ponto de medição 2: 

 

Tabela 31 – Dados da LT 05 – Medição 02 

Linha de Transmissão 05 - Ponto de medição 02 

Ponto de Medição: Vão entre as estruturas 261 e 262  

Tensão: 69 kV Tipo de circuito: Simples Altura do cabo mais baixo: 10,3 m 

Data da Medição: 15/04/2004 Temperatura: 34,0 °°°°C Umidade: 52 % 

Horário da Medição: Início: 13:15          Término: 13:25 Corrente na linha: 53 A 

Detalhes:  

 

 

 

 
 

Figura 19 – Croqui da LT 05 - Medição 02 
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Tabela 32- Resultados da medição – LT 05 - Medição 02 

Posição [m] Campo Elétrico [kV/m] Campo Magnético [µµµµT] 

-1 0,262 0,470 

0 0,256 0,480 

1 0,266 0,460 

2 0,255 0,440 

3 0,240 0,420 

4 0,212 0,390 

5 0,174 0,360 

6 0,128 0,340 

7 0,115 0,310 

8 0,092 0,280 

9 0,067 0,240 

10 0,051 0,230 
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Gráfico 11 - Perfil do campo elétrico e magnético – LT 05 - Medição 02 
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3.1.5 - Medição de campos eletromagnéticos nas residências 

Uma das atividades previstas no escopo deste estudo foi a realização de 

medições de campos eletromagnéticos dentro de residências para que seja feita 

uma comparação dos níveis medidos com os campos encontrados nas proximidades 

das linhas de transmissão da Concessionária.  

 

3.1.5.1 - Campos eletromagnéticos em residências 

Uma primeira parte do levantamento de campos eletromagnéticos em prédios 

residenciais ou comerciais consistiu na medição de campos no interior de 

instalações escolhidas de forma aleatória.  

As medições foram realizadas em 22 edificações residenciais e 

estabelecimentos comerciais situados próximo às linhas de transmissão. 

O campo eletromagnético foi medido em 10 pontos no interior de cada prédio. 

Foi utilizado o medidor de campo elétrico e magnético EFA-300, com filtro para 

integração do campo em freqüências situadas entre 5 Hz e 2 kHz. Na figura 20 está 

representada a leitura de campo magnético e a de campo elétrico respectivamente 

em uma residência. 

 

 
Figura 20 – Método de medição nas residências 

 

3.1.5.2 - Resultados das medições de campos eletromagnéticos em 

residências 

Na tabela 33 são apresentados os resultados das medições realizadas no 

interior das residências. Para cada residência ou estabelecimento comercial, foi 

registrado o valor médio e o valor máximo dos campos elétrico e magnético. Os 

valores de campo elétrico, por serem muito baixos, estão expressos em V/m. 
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Tabela 33 – Campo medido em residências 

Residência 
Campo Magnético [µµµµT] Campo Elétrico [V/m] 

Média Máximo Média Máximo 

1 0,046 0,103 2,69 9,53 

2 0,064 0,102 1,97 4,38 

3 0,091 0,098 0,45 0,60 

4 0,089 0,096 1,06 2,20 

5 0,089 0,119 5,99 26,04 

6 0,013 0,019 3,18 3,93 

7 0,065 0,073 0,40 0,41 

8 0,058 0,064 0,44 0,49 

9 0,072 0,074 7,43 21,24 

10 0,051 0,055 2,29 4,87 

11 0,057 0,067 1,20 3,61 

12 0,060 0,072 12,78 42,80 

13 0,104 0,119 5,47 20,84 

14 0,095 0,099 1,64 3,02 

15 0,065 0,077 0,45 0,59 

16 0,064 0,072 1,04 1,64 

17 0,143 0,159 2,44 2,82 

18 0,032 0,105 4,22 8,17 

19 0,131 0,156 2,37 3,10 

20 0,147 0,170 1,53 5,08 

21 0,141 0,173 2,80 5,07 

22 0,197 0,221 2,59 4,87 

 

Em negrito estão representados os maiores valores medidos de campo 

elétrico e de campo magnético. 

 

3.1.6 - Preenchimento do questionário  

Esta atividade do estudo teve por finalidade investigar a percepção da 

população a respeito da proximidade de suas residências a linhas de transmissão da 

concessionária. Desta forma, esta avaliação poderá auxiliar a companhia na 

ocorrência de questionamentos judiciais referentes a estas instalações, uma vez que 

a pesquisa realizada fornece dados sólidos sobre os pontos a serem esclarecidos 

para a população. 
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3.1.6.1 - Procedimento para as entrevistas 

Para a execução da pesquisa, foi elaborado um questionário contendo 22 

perguntas que foram respondidas pela população.  

As perguntas elaboradas visam obter basicamente as seguintes informações: 

• Percepção de risco da população a respeito das linhas de transmissão; 

• Nível de informação da população; 

• Informação e divulgação requerida pela população; 

• Problemas observados pela população. 

 

As perguntas constantes no questionário foram divididas em grupos de 

informação da seguinte maneira: 

• Grupo I – Nível de informação da população; 

• Grupo II – Efeitos diretos sobre os moradores; 

• Grupo III – Efeitos indiretos; 

• Grupo IV – Demanda por informações. 

 

A seguir são apresentadas as perguntas da pesquisa. 

• Grupo I – Nível de informação da população 

o Pergunta 1 – Você sabe qual é a finalidade de uma linha de 

transmissão? 

o Pergunta 2 - Você já solicitou à Concessionária informações a respeito 

das linhas de transmissão? 

o Pergunta 3 - Se sim, os funcionários forneceram esclarecimentos 

suficientes? 

o Pergunta 4 - Você conhece alguma lei regulamentando as linhas de 

transmissão? 

o Pergunta 5 - Você sabe se existe fiscalização da construção de linhas 

de transmissão em locais habitados? 

o Pergunta 6 - Você já ouviu algum tipo de explicação ou reclamação 

sobre uma linha de transmissão? Se sim, de quem e por que? 

o Pergunta 7 - Caso tenha alguma reclamação sobre a linha de 

transmissão, você sabe a quem recorrer? 
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• Grupo II – Efeitos diretos sobre os moradores 

o Pergunta 8 – Você acredita que as linhas de transmissão trazem 

benefícios ao seu bairro? Se sim, quais? 

o Pergunta 9 - Você acredita que as linhas de transmissão causam 

algum transtorno em seu lar? Se sim, quais? 

o Pergunta 10 - Você acredita que a linha de transmissão causa alguma 

interferência em algum eletrodoméstico? 

o Pergunta 11 - Se sim, existe uma maior interferência durante algum 

horário específico do dia? Qual o horário? 

o Pergunta 12 - As linhas de transmissão geram ruído audível? Se sim, 

em que horário? 

o Pergunta 13 - Você acredita que as linhas de transmissão podem 

causar algum risco à sua saúde? 

o Pergunta 14 - Se sim, você atribui algum dano à sua saúde ou de 

conhecidos às linhas de transmissão? 

o Pergunta 15 - Se sim, que danos seriam estes? 

o Pergunta 16 - Você acredita que as linhas de transmissão podem afetar 

animais ou a agricultura? 

o Pergunta 17 - Se sim, que danos seriam estes? 

 

• Grupo III – Efeitos indiretos 

o Pergunta 18 - A linha de transmissão está integrada esteticamente ao 

seu bairro? 

o Pergunta 19 - Você acredita que a proximidade a uma linha de 

transmissão desvaloriza o seu imóvel? 

o Pergunta 20 - Você se mudaria para longe da linha de transmissão? 

 

• Grupo IV – Demanda por informações 

o Pergunta 21 - Você tem interesse em maiores informações sobre o 

assunto? De que instituição você gostaria de receber estas 

informações? Como deveriam ser fornecidas tais informações? 

o Pergunta 22 - Você tem alguma reclamação ou sugestão a respeito das 

linhas de transmissão? Quais? 

 

Foram impressos 150 questionários com as perguntas apresentadas acima. A 

pesquisa foi realizada com uma amostra de 146 pessoas. A pesquisa ocorreu nas 
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proximidades das 5 linhas de transmissão da concessionária. A figura 21 a seguir 

apresenta a realização da pesquisa. 

 

 

Figura 21 – Realização da pesquisa com a população 

 

 

3.1.6.2 - Resultados da pesquisa com a população 

As seções a seguir apresentam os resultados da pesquisa realizada com a 

população. Os dados são mostrados na forma de gráficos e, quando pertinente, uma 

análise das respostas é apresentada após os gráficos. 

 

a) Resultados do Grupo I – Nível de Informação da população 
 

Questão 1 
Você sabe qual é a finalidade de uma linha de transmissão? 

11,49%

87,84%

0,68%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 12 – Pergunta 01 
 

A maioria das pessoas respondeu que desconhece a finalidade das linhas de 

transmissão. Observou-se, durante as entrevistas, que tal pergunta era interpretada 

de várias maneiras pela população: enquanto alguns respondiam a finalidade das 
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linhas de transmissão em geral, outros entendiam que se perguntava a finalidade da 

linha específica (próxima à sua residência). 

 

Questão 2
Você já solicitou à Concessionária informações a respeito das linhas de 

transmissão? 

97,32%

2,68%

0,00%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 13 – Pergunta 02 

 

A maioria das pessoas residentes no entorno das LTs jamais solicitou 

qualquer tipo de informação à companhia. 

 

 

Questão 3
Se sim, os funcionários forneceram esclarecimentos suficientes?

95,95%

2,70% 1,35%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 14 – Pergunta 03 

 

Das pessoas que consultaram a concessionária, a grande maioria não se 

contentou com a resposta apresentada.  
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Questão 4 
Você conhece alguma lei regulamentando as linhas de transmissão? 

8,11%

91,89%

0,00%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 15 – Pergunta 04 
 

Questão 5 
Você sabe se existe fiscalização da construção de linhas de transmissão em 

locais habitados?

6,12%

91,84%

2,04%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 16 – Pergunta 05 
 

Questão 6
Você já ouviu algum tipo de explicação ou reclamação sobre uma linha de 

transmissão? 

10,81%

87,84%

1,35%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 17 – Pergunta 06 
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Das pessoas que responderam ter alguma reclamação, a grande maioria 

(41,67 %) afirma que o principal problema é a grande proximidade entre as linhas e 

as residências/comércio. 

 

Questão 7
Caso tenha alguma reclamação sobre a linha de transmissão, você sabe a 

quem recorrer? 

77,03%

22,30%
0,68%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 18 – Pergunta 07 
 

A grande maioria dos entrevistados afirmou que recorreria à concessionária 

no caso de alguma reclamação referente a uma LT. 

 

b) Resultados do Grupo II – Efeitos Diretos sobre a População 
 

Questão 8
Você acredita que as linhas de transmissão trazem benefícios ao seu bairro?

30,41%

60,81%

8,78%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 19 – Pergunta 08 

 

Nos casos em que a resposta foi sim, foi perguntado qual seria este benefício. 

O transporte de energia foi apontado pela maioria dos entrevistados como sendo o 

principal benefício. 
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Questão 9
Você acredita que as linhas de transmissão causam algum transtorno em seu 

lar?

10,81%

87,16%

2,03%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 20 – Pergunta 09 

 

Para as pessoas que responderam que sim, foi ainda perguntado qual seria o 

transtorno e a principal resposta foi interferência na imagem da televisão e sensação 

de falta de segurança devido à proximidade da linha. 

 

Questão 10
Você acredita que a linha de transmissão causa alguma interferência em algum 

eletrodoméstico?

8,11%

90,54%

1,35%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 21 – Pergunta 10 
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Questão 11
Se sim, existe uma maior interferência durante algum horário específico do dia?

5,59%

88,81%

5,59%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 22 – Pergunta 11 
 

As pessoas que responderam “sim” apontaram os períodos da noite e de 

chuva como os períodos em que mais se percebe interferência eletromagnética. 

 

Questão 12
As linhas de transmissão geram ruído audível?

45,95%

53,38%

0,68%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 23 – Pergunta 12 
 

As pessoas que indicaram presença de ruído audível proveniente das linhas 

de transmissão perceberam-no em dias úmidos (principalmente com chuva). Foram 

observados também faíscas e centelhamento. 
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Questão 13
Você acredita que a linha de transmissão pode causar algum risco à sua 

saúde?

23,13%

74,83%

2,04%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 24 – Pergunta 13 
 

Não é expressivo o número de entrevistados que acreditam que as linhas de 

transmissão podem causar algum tipo de risco à saúde. 

De acordo com a questão 13, pouco mais de 20% consideram as linhas de 

transmissão prejudiciais à saúde. No entanto, menos de 10% deste grupo apontou 

um caso concreto, o que confirma que existe um receio com relação às linhas 

mesmo sem evidências de qualquer tipo. Tal fenômeno é comumente chamado de 

“eletrofobia”. 

O principal medo apontado pelos entrevistados é a possibilidade de ferimento 

devido a choques elétricos. 

 

Questão 14
Se sim, você atribui algum dano à sua saúde ou de conhecidos às linhas de 

transmissão?

6,16%

92,47%

1,37%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 25 – Pergunta 14 
 

Questão 15 – Se sim, que danos seriam estes? Nenhuma resposta positiva 

para esta pergunta. 
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Questões 16 e 17 – Estas questões foram suprimidas da pesquisa, uma vez 

que as entrevistas foram realizadas apenas na zona urbana. 

 

 

c) Resultados do Grupo III – Efeitos Indiretos 
 

Questão 18
A linha de transmissão está integrada esteticamente ao seu bairro?

51,02%

31,29%

17,69%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 26 – Pergunta 18 
 

 

Questão 19
Você acredita que a proximidade a uma linha de transmissão desvaloriza o seu 

imóvel?

2,70%

85,14%

12,16%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 27 – Pergunta 19 
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Questão 20
Você se mudaria para longe da linha de transmissão?

8,84%

86,39%

4,76%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 28 – Pergunta 20  
 

 

d) Resultados do Grupo IV – Demanda por informações 
 

Questão 21
Você tem interesse em maiores informações sobre o assunto?

77,70%

20,27%
2,03%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 29 – Pergunta 21 
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Questão 22
Você tem alguma reclamação ou sugestão a respeito das linhas de transmissão?

11,56%

87,76%

0,68%

Sim Não Não Respondeu

 

Gráfico 30 – Pergunta 22   

A maioria expressiva da população gostaria de receber maiores informações 

sobre as linhas de transmissão, especialmente no que se refere à grande 

proximidade entre as linhas de transmissão e as residências/comércio. 

Foi perguntado ainda qual seria o melhor canal de comunicação entre a 

concessionária e os consumidores. A grande parte dos entrevistados afirmou que a 

distribuição de panfletos ou mesmo um informativo anexado à fatura de energia 

seria suficiente. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 – CONSIDERAÇÒES INICIAIS 

As revisões da literatura científica, assim como as recomendações de 

proteção contra exposição a campos eletromagnéticos de baixa frequência, 

consideram comprovados cientificamente apenas efeitos de curto prazo, como 

choques elétricos e a eletroestimulação de músculos e nervos.  

Os estudos disponíveis sobre efeitos epidemiológicos relatando uma 

associação entre exposição a campos eletromagnéticos e um aumento da incidência 

de efeitos adversos de longo prazo, o conjunto da literatura cientifica sobre efeitos 

epidemiologia é considerado inconsistente por apresentar resultados conflitantes 

entre si. Além disso, as pesquisas em laboratório não encontraram mecanismos 

biológicos que explicassem uma possível ação prejudicial dos campos no organismo 

do ser humano e de animais. 

Assim, as recomendações internacionais apresentam, tanto para o público em 

geral quanto para exposição ocupacional, limites de campo elétrico e magnético 

para evitar a ocorrência de efeitos de curto prazo. 

 

 

4.1.1 - MEDIÇÕES DE CAMPO ELÉTRICO E CAMPO MAGNÉTICO PRÓXIMO A 

LINHAS DE TRANSMISSÃO 

Nas tabelas a seguir são apresentados, de uma forma resumida, os níveis 

máximos de campo elétrico e magnético medidos nas linhas de transmissão da 

concessionária. Como se pode verificar, o campo elétrico máximo medido foi na 

linha 4, com o valor de 1,406 kV, que, segundo a RN 398/2010 da ANEEL, está 

dentro dos parâmetros normatizados, que é de até 4,17 kV para o público externo. 

Para o campo magnético, o valor medido foi de 7,36 µµµµt, sendo que o limite definido 

pela mesma norma é de 83,33 µµµµt. 

A tabela 34 apresenta os níveis máximos de campo elétrico, assim como uma 

comparação com o limite para a exposição do público, recomendado pelo ICNIRP.  

 

 

 



 

 

81 

Tabela 34 - Comparação dos níveis máximos de campo elétrico gerados pelas LTs com o limite 

para público em geral 

Linha de Transmissão Campo Máximo [kV/m] % do limite para o público 

01 0,619 14,9 % 

02 1,220 29,3 % 

03 1,060 25,4 % 

04 1,406 33,7 % 

05 0,734 17,6 % 

 

A tabela 35 apresenta os maiores valores de campo magnético encontrados, 

juntamente com uma comparação com o valor máximo recomendado pelo ICNIRP 

para a exposição da população. 

 

Tabela 35 – Comparação dos níveis máximos de campo magnético gerados pelas LTs  com o 
limite para público em geral 

Linha de Transmissão Campo Máximo [µµµµt] % do limite para o público 

01 3,90 4,7 % 

02 3,82 4,6 % 

03 7,36 8,8 % 

04 3,68 4,4 % 

05 1,88 2,3 % 

 

Todos os valores de campo elétrico e magnético medidos nas vizinhanças 

das LTs são muito inferiores aos níveis recomendados pela norma C95.6 do IEEE e 

pelas diretrizes do ICNIRP para a exposição do público em geral. 

O maior nível de campo elétrico encontrado, aproximadamente 1,4 kV/m, é 

cerca de 3 vezes menor que o limite de 4,16 kV/m, definido nas diretrizes do 

ICNIRP. Em relação à norma do IEEE, o valor do campo é mais de 3 vezes menor 

que limite de 5 kV/m estabelecido. 

O maior valor de campo magnético medido nas proximidades de linhas de 

transmissão foi de 7,36 µT. Este valor é mais de 10 vezes inferior ao limite 

recomendado pelas diretrizes do ICNIRP (83,3 µT). Em relação aos limites 

recomendados pela norma IEEE C95.6 para a exposição do público, o maior nível 

encontrado é cerca de 100 vezes menor que o limite para cabeça e tronco, e mais 

de 8000 vezes menor que o limite para os braços e pernas. 
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4.1.2 - MEDIÇÃO DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS RESIDENCIAIS 

 

Foram medidos os campos magnéticos de 60 Hz gerados por uma variedade 

de aparelhos eletrodomésticos. Para cada aparelho, foi medido o nível máximo 

criado ao redor do dispositivo. O maior valor encontrado foi o nível de campo 

magnético gerado por um forno microondas. Do lado direito deste dispositivo, 

registrou-se um campo magnético de 114 µt, valor superior ao limite recomendado 

pelo ICNIRP para a exposição do público. Na frente do dispositivo, no entanto, o 

valor do campo magnético é bem menor, caindo rapidamente com a distância. 

Deve-se salientar que o nível de campo medido próximo a este forno 

microondas constituiu uma exceção. Para os demais aparelhos, os níveis de campo 

magnético são muito mais baixos e inferiores aos limites recomendados pelo 

ICNIRP. O segundo maior valor de campo magnético, encontrado na parte inferior 

traseira do refrigerador 2, foi de 22 µt. 

Avaliou-se, também, o campo magnético a diversas distâncias dos aparelhos 

eletrodomésticos. Esta medição foi realizada em frente aos dispositivos, de modo a 

estudar a exposição típica de um usuário a várias distâncias. Os maiores níveis 

encontrados foram os campos criados pelo forno microondas. No entanto, os valores 

registrados são inferiores aos limites recomendados pelo ICNIRP. Todas as curvas 

de variação do campo magnético mostram um decaimento rápido com a distância ao 

dispositivo. Devido a este rápido decrescimento, a exposição a campo magnético 

dentro de uma residência é geralmente muito baixa. 

Verificou-se que os níveis de campo elétrico e de campo magnético medidos 

nas residências vizinhas às linhas de transmissão são muito inferiores aos limites 

recomendados pelo ICNIRP. O maior campo magnético encontrado foi de 0,221 µt; o 

maior campo elétrico medido foi de 42,80 V/m. 

É importante notar que o campo magnético próximo a aparelhos 

eletrodomésticos usados nas residências é, em alguns casos, próximo ou até 

mesmo maior que os valores de campo encontrados nas vizinhanças de linhas de 

transmissão. Assim, no ambiente doméstico, o ser humano pode estar exposto a 

níveis de campo similares ou até superiores aos campos gerados por linhas de 

transmissão.  
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4.1.3 - PESQUISA COM A POPULAÇÃO 

A pesquisa realizada com a população residente próximo a linhas de 

transmissão indicou que existe um total desconhecimento das pessoas com relação 

às linhas de transmissão, sua finalidade e importância. Tal fato deve ser levado em 

consideração quando da ocorrência de resistência da população a uma linha 

existente ou em fase de implantação. Deve-se, nesta situação, realizar a divulgação 

da importância do empreendimento e os impactos de sua não-construção. Existe 

ainda um total desconhecimento com relação a regras de construção de linhas de 

transmissão. 

A maior parte das pessoas entrevistadas jamais solicitou qualquer tipo de 

informação a qualquer instituição sobre o tema. Entretanto, a maioria dos indivíduos 

declarou interesse em maiores informações. É importante registrar que as poucas 

pessoas que solicitaram algum tipo de informação dizem não terem obtido as 

informações necessárias. 

Grande parte dos entrevistados que afirmaram nunca ter solicitado qualquer 

informação disse que, quando necessário, recorreria à concessionária na busca 

destas informações, o que demonstra o importante papel da companhia na 

divulgação de informações. 

A maioria dos entrevistados afirma que nunca observou interferência 

eletromagnética em sua residência ou estabelecimento comercial, supostamente 

causada pelas LTs. 

Cerca de 23% dos indivíduos entrevistados acreditam que as LTs podem 

causar riscos à saúde. No entanto, não foram encontradas, dentro da amostra 

populacional estudada, pessoas que afirmassem sofrer qualquer tipo de problema 

de saúde correlacionado com as LTs. 

A pequena distância entre as linhas de transmissão e as residências/comércio 

foi apontada como um problema gerado pelas linhas de transmissão, principalmente 

devido ao pequeno espaço de circulação que sobra nas calçadas devido à presença 

dos postes. 

A presença de ruído audível nas LTs foi observada por aproximadamente 

metade dos entrevistados principalmente após as 19h00. 

A presença de centelhamento nos isoladores também foi apontada.  

Tais fenômenos podem, em algumas situações, tornarem-se um fator de 

resistência da população com relação às linhas, principalmente devido à 

desinformação desta população. 
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O principal receio da população com relação às linhas de transmissão é a 

possibilidade de choques elétricos e queimaduras receio este que ficou mais intenso 

com o centelhamento das linhas. 
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 CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 – CONCLUSÕES 

 

Cada vez mais as pessoas estão se tornando mais questionadoras e 

buscando aquilo que julgam ser direito seu. A própria constituição federal no seu 

artigo V, garante a todo cidadão os seus direitos básicos. Estes direitos em sua 

grande maioria devem ser garantidos pelo Estado e um destes direitos diz respeito 

ao “princípio da prevenção”, onde na dúvida o cidadão deve ser resguardado de 

maneira preventiva e esta postura tem sido a adotada pela maioria dos juízes 

quando uma ação onde se questiona se LTs podem ou não causar danos no ser 

humano é julgada e como a literatura técnica existente não é conclusiva, por 

precaução muitas vezes a decisão final é favorável aos reclamantes. 

Ciente desta situação, a ANEEL solicitou às concessionárias de energia 

elétrica o mapeamento da intensidade dos campos eletromagnéticos em suas redes 

e subestações. Assim, este estudo vem ao encontro desta situação e buscou, 

concomitantemente, mostrar o procedimento de medição destas grandezas em 

campo e proporcionar às concessionárias informações sobre os níveis de campo 

elétricos e magnéticos gerados por suas linhas de transmissão. Isto foi comprovado 

pelo estudo de caso das medições realizadas em campo em uma rede elétrica em 

uma região fortemente povoada. 

Além disso, o trabalho mostrou claramente a posição dos estudos disponíveis 

e normas internacionais mais recentes sobre o assunto, principalmente os efeitos 

cientificamente comprovados dos campos eletromagnéticos de baixa freqüência. 

Observa-se que possíveis efeitos de longo prazo de campos eletromagnéticos de 

baixa freqüência não foram até agora comprovados. De modo global, os estudos 

epidemiológicos, que abordam a relação entre campos eletromagnéticos de baixa 

freqüência e doenças crônicas, não possuem consistência por apresentarem 

resultados conflitantes entre si. Ademais, as pesquisas em laboratório não 

encontraram mecanismos biológicos que forneçam evidências suficientes da 

adversidade da exposição a campos eletromagnéticos de baixa freqüência. 

Este trabalho apresentou um procedimento de medição de campos 

eletromagnéticos gerados pelas linhas de transmissão de energia elétrica, que 

atravessam regiões densamente povoadas, baseando-se nas principais normas e 
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recomendações internacionais sobre o assunto. O procedimento desenvolvido foi 

embasado em diversos aspectos relativos, como a natureza dos campos elétrico e 

magnético, a interferência eletromagnética em instalações e redes elétricas e o 

impacto das edificações, bem como a percepção de risco por parte da população, e 

a avaliação do seu impacto no ambiente urbano. 

A partir deste procedimento foi conduzido um estudo de campo para 

verificação da eficácia do procedimento e avaliação dos valores de campo elétrico e 

magnético nas linhas de transmissão de energia elétrica de uma concessionária de 

energia elétrica em uma grande cidade do país. Os resultados obtidos neste estudo 

de caso foram comparados com os níveis recomendados pelo IEEE e pelo ICNIRP, 

buscando-se avaliar efeitos imediatos e, caso necessário, a adoção de medidas 

corretivas. Constatou-se que os níveis de campo elétrico e campo magnético 

embaixo e próximo às linhas de transmissão são muito baixos. Os valores medidos 

são muito inferiores aos níveis estabelecidos pelas recomendações do IEEE e do 

ICNIRP. Em vários casos, os valores encontrados são comparáveis ou até mesmo 

inferiores aos campos observados próximo a aparelhos eletrodomésticos. 

Face à importância do tema e seu impacto na opinião da população, o 

trabalho também apresentou os resultados de uma pesquisa de opinião das pessoas 

junto à população, onde foi realizado o estudo de caso. Neste levantamento, foi 

elaborado e respondido um questionário com perguntas formuladas em conjunto 

com a concessionária local e que abordavam basicamente quatro tópicos à saber:  

• Nível de informação da população; 

• E efeitos diretos sobre a população;  

• Efeitos indiretos; 

• Demanda por mais informação.  

A partir das respostas obtidas, constata-se o desconhecimento da população 

sobre o assunto e seus potenciais efeitos e que nunca observaram algum tipo de 

interferência em suas residências. Estas indicaram, ainda, a importância do canal de 

comunicação com a concessionária para esclarecimentos sobre o assunto. Com o 

preenchimento dos questionários foi possível constatar que aproximadamente 85% 

dos entrevistados não tinham nenhuma restrição a existência das linhas próximas a 

suas casas. 

Portanto, com base nas medições realizadas e sua comparação com os 

limites recomendados pelas principais normas internacionais sobre campos 

eletromagnéticos, conclui-se que os campos elétricos e magnéticos de baixa 

freqüência, gerados pelas LTs medidas no estudo de caso apresentado por este 
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trabalho, não apresentam riscos à saúde ou à segurança da população residente 

nas proximidades das linhas. Esta conclusão não pode ser generalizada, pois 

diversos fatores tem impacto direto no resultado como, por exemplo, as 

características elétricas da instalação, o tipo de rede, os níveis de tensão, as 

características construtivas, o atendimentos aos critérios técnicos de projeto em 

termos de distâncias e segurança, dentre outros aspectos. Isto indica a importância 

de se conduzir um mapeamento caso a caso, sempre que necessário. 

Com base nos resultados deste trabalho, foi sugerido à concessionária que 

procure esclarecer a população em relação ao objetivo e à importância das linhas de 

transmissão, principalmente em regiões com grande densidade populacional, bem 

como a respeito dos verdadeiros efeitos reconhecidos pela comunidade científica.  

No tocante a futuros questionamentos, a empresa poderá apoiar-se nas 

avaliações de níveis de campo eletromagnéticos efetuadas neste estudo. 

Por fim, este trabalho apresenta as seguintes propostas para trabalhos 

futuros: 

• Estudar os tipos e configurações de rede e de instalações nos níveis de 

emissão dos campos eletromagnéticos a fim de aprimorar critérios de 

projeto e de segurança; 

• Mapear os diversos tipos de linhas e subestações da COELCE quanto aos 

níveis dos campos eletromagnéticos, principalmente em regiões de grande 

densidade populacional; 

• Fazer uma campanha de esclarecimento junto ao público em geral nos 

meios de comunicação sobre campos eletromagnéticos em linhas de 

transmissão; 

• Divulgar os resultados deste estudo, enfatizando que os resultados obtidos 

estão dentro das normas brasileiras e internacionais. 

 

 

 



 

 

88 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

  

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, (ANEEL). Resolução 398 de 

23/03/2010. Prazos para realização das medições de Campos 

Eletromagnéticos em instalações elétricas. www.aneel.com.br 

Acessado em 06/10/2010. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, (ANEEL). Resolução 413 de 

03/11/2010. Alteração dos prazos para realização das medições de 

Campos Eletromagnéticos em instalações elétricas. www.aneel.com.br 

Acessado em 06/12/2010. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, (ANEEL). Referências 

sobre Campos Eletromagnéticos e seus efeitos sobre o ser humano.  

www.aneel.com.br Acessado em 06/10/2010. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, (ANATEL). Resolução 

303/2002, da ANATEL estabelece: Regulamento sobre limitação da 

exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na 

faixa de radiofreqüências entre 9 kHz e 300 GHz. 2002. Disponível em:  

       http://www.anatel.gov.br/resolucao/303_2002.pdf. Acessado em: 6 ago. 

2009. 

 

ARDJOMAND, LEONARDO M., ARAÚJO, RICARDO LUIZ, KUSTER, 

ÁLVARO CLAUDINO E OUTROS. Grupo de Estudos de interferências, 

Compatibilidade Eletromagnética e Qualidade de Energia – GCQ. 

Medições de Campos Eletromagnéticos de Baixa Freqüência em 

Linhas de Transmissão e subestações. XVIII – SNPTEE- Seminário 

nacional de Produção e Transmissão de energia Elétrica, GCQ – 16 a 21 

de Outubro de 2005 – Curitiba – PR. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, (ABRICEM). 

FUNDACENTRO. I Seminário Exposição Ambiental e Ocupacional a 



 

 

89 

Campos Eletromagnéticos. 31 de agosto e 01 de setembro de 2000, 1º. 

Dia, 2º. Dia e Mini – Curso para Nivelamento de Conhecimentos: Efeitos 

Biológicos e Campos Eletromagnéticos – Conceitos Básicos. 2000. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, (ABNT). NBR 5422: 

Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica. Rio de 

Janeiro, 1985. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, (ABNT). NBR 5434: 

Redes de distribuição área urbana de energia elétrica - Padronização, 

Rio de Janeiro - RJ, 1982. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, (ABNT). NBR 10151: 

Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade – Procedimento. Rio de Janeiro, 1985. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, (ABNT). Revisão da 

norma NBR 5422. Disponível em: 

http://www.cemig.com.br/nbr5422/portal.htm.  Acesso em: 2 mai 2010. 

 

BARBIERI, FLAVIO E.; GOUVEIA, NELSON E OUTROS. Exposição a 

campos eletromagnéticos e saúde: Um estudo brasileiro. ABRICEM. 

Papirus editora. São Paulo. 2010. 

  

F.O.J-FATOKUN, E.R. Jayaratne, L. Morawska, R. Rachman, D. Birtwhistle, K. 

Mengersen, Characterization of the atmospheric electrical 

environment near a corona ionpemiting source. Elsevier Ltd. All rights 

reserved. Atmospheric Environment. Received. 2007. 

 

BELHADJ, C.A., FERIK, S. El. Electric and Magnetic Fields Estimation For 

Live Transmission Line Right of Way Workers Using Artificial Neural 

Netwok. King Fahd University of Petroleum & Minerals Dhahran, Saudi 

Arabia. 

 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, (COPEL). Informativo 

trimestral. Orientações sobre campos magnéticos. Junho 2009. 



 

 

90 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, (COPEL). Relatório anual de 

gestão e sustentabilidade. Dezembro 2008. 

 

CONGRESSO DOS ESTADOS UNIDOS, OFFICE OF TECHNOLOGY 

ASSESSMENT. Biological effects of power frequency electric and 

magnetic fields. Washington, DC, 1989. 

 

DECRETO LEI Nº 11934, DE 5 DE MAIO DE 2009. DIÁRIO OFICIAL DO 

BRASIL. Dispõe sobre limites à exposição humana a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 6 mai. 2009. Seção 1, p. 1. 

 

FARAG, A. S.; DAWOUD, M. M.; SELIM, S. Z.; CHENG, T. C.; MARCUS, A. 

M.; PENN, D. Electromagnetic fields in the home. Electric Power 

Systems Research, p. 73-89, v. 45, n. 2, mai. 1998. 

 

FOLASADE, J. F.; JAYARATNE, ROHAN E OUTROS. American Chernical 

Society. ILAQH, School of Engineering Systems, and School of 

mathematical Sciences, Queensland university of Technology Brisbane, 

GPO Box 2434, Brisbane 4001, Austrália. Corona Ions from Overhead 

Transmission Voltage Powerlines: Effect on Direct Current Electric 

Field and Ambient Particle Concentration Levels.Received August 6, 

2009. Revised manuscript received October 28, 2009. Accepted November 

8, 2009. 

 

FUCHS, R. D. Transmissão de energia elétrica: Linhas aéreas. Rio de 

Janeiro: Livros técnicos e científicos editora S. A., 1977.  

 

IARC PRESS LYON FRANCE. Iarc Monographs on the Evaluation of 

Carcinogenic Risks to humans, 2002, Non –Ionizing Radiation, Part 1: 

Static and Extremely Low – Frequency (ELF) Eletric and Magnetic Fields. 

 

ICNIRP. General Approach to Protection Against Non-Ionizing Radiation. 

Disponível em: < http://www.icnirp.de/documents/philosophy.pdf> Acesso 

em: 27 jun. 2009. 

 



 

 

91 

ICNIRP. STANDING COMMITTEE ON EPIDEMIOLOGY. Review of the 

Epidemiologic Literature on EMF and Health, 2001. Disponível em: 

< http://www.icnirp.de/documents/epireview1.pdf> Acesso em: 21 fev. 2009. 

 

ICNIRP. STANDING COMMITTEE ON EPIDEMIOLOGY. Guidelines for 

limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and 

electromagnetic fields (up to 300 ghz). Publicado em 1997 pela 

Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante 

(ICNIRP). 

 

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, (IEEE). 

430: IEEE Standard Procedures for the Measurement of Radio Noise 

from Overhead Power Lines and Substations. Nova Iorque, 1986. 

 

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ENGINEERS, (IEEE) C95.6: IEEE 

Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to 

Electromagnetic Fields, 0-3kHz. Nova Iorque, 2002.  

 

INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION 

PROTECTION. Guidelines for limiting exposure to time-varying 

electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). 

Oberschleissheim, 1998. 

 

INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION 

PROTECTION. Standing Committee on Epidemiology - Conclusion of 

the NIEHS Working Group. Disponível em: 

<http://www.icnirp.de/sc1view.htm> Acesso em: 27 jun. 2009 

 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE NACIONAL RESEARCH COUNCIL. 

Possible Health Effects of Exposure to Residential Electric and 

Magnetic Fields. Disponível em: 

http://www.nap.edu/books/0309054478html/index.html> Acesso em: 18 

jan. 2010. 

 

NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES. Report 

on health effects from exposure to power-line frequency electric and 



 

 

92 

magnetic fields, 1999. Disponível em: 

http://www.niehs.nih.gov.html/Report.htm> Acesso em: 27 out. 2010.  

 

NATIONAL RADIOLOGICAL PROTECTION BOARD. Review of the 

Scientific Evidence for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields. 

Disponível em  

//www.hpa.org.uk/radiation/publications/documents/absd15-3.htm> Acesso 

em: 24 jan. 2011. 

 

NOGUEIRA, A.F.L.. O uso da simulação numérica de campos 

eletromagnéticos como ferramenta de ensino. Revista Brasileira de 

Ensino de Física, v. 30, n. 4, 7 p., 2008. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, (OMS). Estabelecendo um Diálogo 

sobre Riscos de campos Eletromagnéticos. Radiação e Saúde 

Ambiental. Departamento de proteção do Ambiente Humano. Organização 

Mundial de Saúde, Genebra- Suíça. 2002. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, (OMS). What are electromagnetic 

fields? Disponível em: http://www.who.int/peh-emf/about/en/index3.html> 

Acesso em: 18 set. 2010. 

 

POLK, C.. Biological effects of low-level low-frequency electric and 

magnetic fields. IEEE Transactions on Education, p. 243-249, v. 34, n. 3, 

ago. 1991. 

 

SCHMIDT, W.. Materiais elétricos isolantes e magnéticos, 2a ed. São 

Paulo: Ed. Edgard Blucher Ltda, 1979. 2 v. 

 

SCUSSEL, T.P. Medição de campo elétrico e magnético em uma 

subestação de energia elétrica, 2002. Engenharia de Segurança no 

Trabalho). Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 2002. 

 

SOBRINHO, JOSÉ PINTO FERREIRA. Interferência Eletromagnética nos 

Centros Urbanos. Casos Analisados, Normas, Precauções no 

Planejamento e Controle da Poluição. 1ª. Edição – São Paulo – 2007. 



 

 

93 

TENFORDE, T. S. Interaction of extremely-low-frequency electromagnetic 

fields with living systems. In: IEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

ADVANCES IN POWER SYSTEM CONTROL, OPERATION AND 

MANAGEMENT, 1991, Hong Kong. 

 

WANDEL & GOLTERMANN GMBH& CO. Eletronische Mebtechnik. 

Eletrosmog? O que é? Quais são os riscos? Qual a solução 

adequada? Wandel & Goltermann Instrumentalização Ltda. & Cia. São 

Paulo – SP. 

 

WILLIAMS, T. The health effects of electromagnetic radiation. In: 

Electromagnetic Compatibility in Heavy Power Installations, IEE 

Colloquium, 1999. 

 

 


