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Por Roberto Menna Barreto*

Capítulo X

Radiação não-ionizante (exposição 
humana a campos eletromagnéticos)

	 Com	a	efetivação	da	Lei	nº	11.934,	de	5	de	maio	

de	2009,	que	dispõe	sobre	limites	à	exposição	humana	

a	 campos	 elétricos,	 magnéticos	 e	 eletromagnéticos,	

devemos	 incluir	 também	 as	 exigências	 de	

segurança	 para	 os	 trabalhadores	 expostos	 a	 campos	

eletromagnéticos,	no	que	diz	respeito	à	segurança	dos	

empregados	que	trabalham	em	instalações	elétricas.	

	 Com	 a	 alta	 exposição	 dos	 empregados	

que	 trabalham	 em	 instalações	 elétricas,	 pela	

proximidade	 de	 condutores	 de	 alta	 voltagem	

e	 alta	 corrente,	 é	 importante	 estar	 ciente	 dos	

efeitos	 da	 exposição	 a	 estes	 campos	 e	 dos	 níveis	

recomendados	de	segurança.

	 Existem	 vários	 mecanismos	 estabelecidos	 para	

descrever	os	efeitos	biológicos	de	campos	elétricos	e	

magnéticos	 de	 baixa	 frequência	 em	 seres	 humanos.	

Os	 padrões	 atuais	 de	 segurança	 dizem	 respeito,	

principalmente,	a	efeitos	agudos	e	de	curto	prazo.	

	 Atualmente,	 não	 existem	 evidências	

suficientemente	 confiáveis	 sobre	 os	 malefícios	 à	

saúde	ou	doenças,	incluindo	o	câncer,	resultantes	da	

baixa	exposição	a	campos	elétricos	e	magnéticos	de	

longo	prazo.	Não	existe	mecanismo	capaz	de	oferecer	

um	fundamento	para	se	prever	os	efeitos	da	exposição	

de	 longo	 prazo.	 As	 associações	 entre	 exposição	 de	

longo	 prazo	 e	 doenças,	 inclusive	 leucemia	 infantil,	

são	incertas	neste	momento.

Limites de segurança
	 Enquanto	 ainda	 existe	 uma	 grande	 discussão	

sobre	 os	 possíveis	 efeitos	 da	 baixa	 exposição	 a	

campos	 elétricos	 e	 magnéticos	 em	 frequências	

industriais,	já	existem	inúmeros	padrões	de	segurança	

que	foram	adotados	para	a	alta	exposição,	de	caráter	

imediato,	 dos	 trabalhadores.	 Esses	 padrões	 incluem	

as	normas	elaboradas	pela	International	Commission	

on	 Non-Ionizing	 Radiation	 Protection	 (ICNIRP)	 e	 a	

norma	 de	 segurança	 IEEE	 C95.6-2002,	 Standard	 for	

Safety	 Levels	 with	 respect	 to	 Human	 Exposure	 to	

Eletromagnetic	 Fields	 0-3	 kHz	 (Padrões	 para	 Níveis	

de	 Segurança	 com	 Respeito	 à	 Exposição	 Humana	

a	 Campos	 Eletromagnéticos).	 Estes	 padrões,	 junto	

com	a	 norma	 IEEE	C95.1-1999”	 Standard	 for	 Safety	

Levels	 with	 Respect	 to	 Human	 Exposure	 to	 Radio	

Frequency	 Eletromagnetic	 Fields	 3kHz-300	 GHz	

(Padrões	 para	 Níveis	 de	 segurança	 com	 Respeito	 à	

Exposição	 Humana	 a	 Campos	 Eletromagnéticos	 de	

Radio	Frequência)	cobrem	a	parte	não	 ionizante	do	

espectro	eletromagnético.

	 Os	limites	de	segurança	descritos	têm	a	intenção	

de	 evitar	 os	 seguintes	 efeitos	 biológicos	 (do	 IEEE	

C95.6	Safety	Standard):

•	 Estimulação	 dolorosa	 ou	 aversiva	 dos	 neurônios	

motores	ou	sensoriais;

•	 Excitação	 muscular	 capaz	 de	 conduzir	 a	 dano	

ou	 ferimento	 durante	 a	 execução	 de	 atividades	

potencialmente	perigosas;

•	 Excitação	 de	 neurônios	 ou	 alteração	 direta	 de	

atividade	no	cérebro;

•	Excitação	cardíaca;

•	 Efeitos	 adversos	 associados	 com	 potenciais	 ou	

forças	sobre	a	movimentação	rápida	de	cargas	dentro	

do	corpo,	tais	como	no	fluxo	sanguíneo.

	 Nos	 locais	 de	 trabalho,	 monitoramos	 as	

intensidades	 dos	 campos	 elétricos	 e	 magnéticos,	

porém	 estes	 não	 são	 os	 mecanismos	 importantes	

dentro	 dos	 nossos	 corpos	 que	 podem	 causar	

problemas	de	saúde.	As	medições	mais	importantes	
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de	possíveis	danos	à	 saúde	de	 trabalhadores	 são	chamadas	de	

“restrições	 básicas”.	 Usamos	 medições	 de	 campos	 externos	

(intensidades	dos	campos	elétrico	e	magnético)	para	prever	as	

restrições	 básicas	 internas.	 Em	 frequências	 de	 até	 100	 kHz,	 a	

restrição	básica	de	 segurança	é	o	campo	elétrico	 interno	ou	a	

densidade	 de	 corrente	 interna	 induzida	 no	 corpo.	 Acima	 dos	

100	kHz	e	até	cerca	de	6	GHz,	o	fator	dominante	de	segurança	

é	a	Taxa	de	Absorção	Específica	 (SAR-Specific	Absortion	Rate).	

Acima	de	6	GHz,	o	fator	passa	a	ser	mais	a	absorção	superficial	

de	energia	(um	efeito	sobre	a	pele).

	 Trabalhadores	de	 instalações	elétricas	podem	estar	expostos	

a	campos	eletromagnéticos	de	maior	frequência	(RF),	resultantes	

das	antenas	de	rádio-transmissão	próximas	às	linhas	de	energia,	

assim	como	dos	equipamentos	de	rádio	utilizados	no	seu	trabalho.	

Também	tem	se	tornado	mais	frequente	a	instalação	de	estações	

rádio-base	de	telefonia	móvel	em	torres	de	linhas	de	transmissão,	

o	que	pode	expor	o	 trabalhador	 a	 campos	eletromagnéticos	de	

radiofrequência.

	 Limitaremos	 nossa	 discussão	 ao	 âmbito	 da	 segurança	 que	

pode	 existir	 em	 face	 dos	 campos	 elétricos	 e	 magnéticos	 em	

frequências	industriais	(50	Hz	e	60	Hz).	Em	frequências	industriais,	

as	diretrizes	do	 ICNIRP	são	elaboradas	para	 limitar	as	correntes	

induzidas	no	corpo,	de	10	mA/m2	para	o	trabalhador	e	de	2	mA/

m2	para	o	público	em	geral.	

	 Para	 estas	 discussões,	 a	 intensidade	 de	 campos	 elétricos	 é	

expressa	 em	 unidades	 de	Volts/metro	 (V/m).	 A	 intensidade	 de	

campos	magnéticos	 é	 expressa	 em	unidades	 de	Ampères/metro	

(A/m)	e	as	densidades	de	fluxo	magnético	em	unidades	de	Tesla.	

A	 unidade	Tesla	 é	muito	 grande,	 em	 geral	 limitada	 à	 descrição	

de	campos	magnéticos	de	alta	intensidade	como	de	campos	DC	

(estático)	 em	 magnetos.	 A	 exposição	 a	 campos	 magnéticos	 de	

frequência	industrial,	relacionada	à	segurança	e	saúde	humana,	é	

geralmente	expressa	em	unidades	de	millitesla	[mT],	equivalente	

à	 1/1000	 tesla,	 ou	 em	 unidades	 de	 microtesla	 [μT]	 igual	 a	

1/1.000.000	Tesla.

	 As	diretrizes	do	ICNIRP,	adotadas	no	Brasil,	recomendam	os	

seguintes	limites	de	exposição:

	Entre	 25	 Hz	 e	 820	 Hz,	 o	 limite	 do	 campo	 elétrico	 é	 calculado	

como	500/f	[V/m],	em	que	a	frequência	é	expressa	em	unidades	de	

kilohertz	(kHz).	Em	60	Hz,	a	exposição	máxima	a	campos	elétricos	

passa	a	ser	500/0,060	=	8.333	V/m.	O	limite	de	exposição	para	o	

público	em	geral	é	de	250/f	e	a	exposição	em	60	Hz	passa	a	ser	

4.170	V/m.

	O	 limite	 de	 intensidade	 de	 campo	magnético	 (H)	 da	 ICNIRP	 é	

definido	como	25000/f	[μT],	que	resulta	em	um	valor	a	60	Hz	de	

417	μT.	O	 limite	de	exposição	para	o	público	em	geral	 é	 igual	 a	

5000/f	[μT],	que	equivale	a	83	μT.

	As	diretrizes	do	ICNIRP	não	fazem	diferenciação	das	exposições	na	

cabeça,	tronco	e	membros	(braços	e	pernas).
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s 	 Estes	valores	limites	ou	valores	de	Exposição	Máxima	Permitida	

(EMP)	são	resumidos	da	seguinte	maneira:

Pontos de 
medição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Campo 
elétrico
(V/m)

7,7	k

4,9	k

3,0	k

1,3	k

39,1

59,9

42,3

6,2

10,9

Campo 
magnético

(mG)

57,4

15,5

15,2

7,0

24,8

23,1

23,9

14,4

16,0

Pontos de 
medição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Campo 
elétrico
(V/m)

3,2	k

9,1	k

5,5	k

0,5	k

5,3	k

3,2

0,9

1,4

2,7

Campo 
magnético

(mG)

22,3

61,2

28,0

17,5

30,4

10,3

8,7

10,9

9,2

Subestação        #1 Subestação        #2

60 Hz – Limites 

de exposição 

humana

ICNIRP

Trabalhador

417

Trabalhador

8.333

Público

83

Público

4.170

Campo elétrico

(V/m)

Campo magnético

(μT)

	 Na	 faixa	 ELF	 do	 espectro	 eletromagnético	 (extremely	 low	

frequency),	a	exposição	a	campos	se	dá	sempre	na	região	de	campo	

próximo	(menos	de	um	comprimento	de	onda,	que	em	60	Hz	é	de	

5.000	km).	Por	causa	disso,	é	 sempre	necessário	 se	considerar	o	

monitoramento	de	ambos	os	campos	elétrico	e	magnético	porque	

estes	 campos	 não	 estão	 acoplados,	 como	 é	 o	 caso	 da	 faixa	 de	

radiofrequência.

Medições 
	 A	realização	de	uma	medição	exploratória	espacial	(survey)	já	

poderá	indicar	situações	de	risco	para	a	saúde,	como	nos	casos	das	

medições	 apresentadas	 a	 seguir,	 realizadas	 em	duas	 subestações	

elétricas	(os	valores	mais	altos	correspondem	naturalmente	a	locais	

no	pátio,	e	os	mais	baixos	são	referentes	à	casa	de	comando):

Exemplo de valores de intensidade de campo medidos em 

duas subestações

	 Campos	 elétricos	 de	 frequência	 extremamente	 baixa	 (ELF,	

como	no	caso	de	 frequências	 industriais)	são	medidos	usando-se	

medidores	de	corrente	de	deslocamento.	Um	sensor	de	corrente	

de	 deslocamento	 usa	 o	 princípio	 de	 que	 quando	 duas	 placas	

condutores	 planas	 paralelas	 são	 interconectadas,	 irá	 existir	

uma	 corrente	 de	 deslocamento	 fluindo	 entre	 elas	 quando	 as	

placas	 estiverem	 localizadas	 num	 campo	 elétrico.	 Isso	 pode	 ser	

exemplificado	 lembrando	 que	 o	 campo	 elétrico	 entre	 as	 duas	

placas	deve	ser	zero	quando	estão	interconectadas	(elas	estão	no	

mesmo	potencial	e	não	pode	haver	campo	elétrico	entre	elas).	Ao	

se	colocar	tal	sensor	num	campo	elétrico	conhecido,	a	corrente	de	

deslocamento	pode	ser	relacionada	diretamente	com	a	amplitude	

do	campo	que	a	causa,	permitindo	sua	calibração.

		 Ao	se	medir	campos	elétricos	de	baixa	frequência	é	importante	

lembrar	que	qualquer	material	não	condutor	 (dielétrico)	próximo	

afetará	a	indicação	do	campo	medido.	Isso	inclui	árvores,	plantas	

e	 pessoas.	 Para	 a	 realização	 de	 medições	 precisas	 de	 campos	

elétricos,	 o	 sensor	 deve	 estar	 orientado	 perpendicularmente	 às	

linhas	do	campo	incidente	para	a	obtenção	da	leitura	máxima.

	 Campos	magnéticos	 de	 baixa	 frequência	 variando	 no	 tempo	

(AC)	 são	 normalmente	 medidos	 usando-se	 “loops”	 (espiras)	

indutivos	de	núcleo	de	ar	alinhados	com	o	campo	magnético	a	ser	

medido.	A	saída	do	“loop”	é	calibrada	para	indicar	a	intensidade	

do	campo	magnético,	em	Ampères	por	metro,	ou	a	densidade	de	

fluxo	de	campo	magnético,	em	unidades	de	Gauss	ou	Tesla.

	 Um	 campo	 magnético	 variando	 no	 tempo	 induzirá	 uma	

corrente	 em	 uma	 espira	 (“loop”)	 condutora	 proporcional	 à	

amplitude	da	densidade	de	fluxo	de	campo	magnético	e	também	

à	 frequência	 do	 campo	magnético.	A	 compensação	 da	 saída	 da	

espira	pela	integração	do	sinal	ou	outros	meios	produz	uma	saída	

proporcional	 ao	valor	médio	da	amplitude	do	campo	magnético	

através	da	espira.	As	características	elétricas	da	espira	e	dos	seus	

circuitos	 associados	 determinam	 a	 faixa	 de	 frequência	 utilizável	

da	 espira.	 Uma	 faixa	 de	 frequência	 efetiva	 estendendo	 a	 partir	

da	fundamental	(50/60	Hz)	até	2.000	Hz	permitirá	a	medição	da	

maioria	dos	componentes	harmônicos.

	 Campos	 com	 forte	 conteúdo	 de	 harmônicas	 e	 de	 altas	

intensidades	poderão	necessitar	de	investigações	complementares	

para	 se	assegurar	que	as	 intensidades	de	campo	das	harmônicas	

não	excedam	os	 seus	 respectivos	 limites.	 Essa	 é	 a	 situação	geral	

quando	as	diretrizes	de	segurança	são	dependentes	da	frequência.	

Por	exemplo,	as	diretrizes	do	ICNIRP	para	exposição	ocupacional	é	

25.000/f	[μT].	Na	frequência	fundamental	de	60	Hz,	o	valor	limite	

é	417	μT.	O	valor	limite	na	terceira	harmônica	(180	Hz)	é	139	μT	

ou	33%	do	valor	limite	da	frequência	fundamental.

	 A	corrente	resultante	do	“loop”	é	mostrada	em	um	dispositivo	

de	leitura	adequado,	calibrado	para	indicar	as	unidades	desejadas.	

Um	sensor	de	espira	(“loop”,	bobina)	não	funciona	para	medição	

de	campos	magnéticos	DC	(estático	ou	0	Hz).

	 Na	configuração	mais	simples,	uma	única	espira	é	usada	para	

o	 acoplamento	 do	 campo	magnético.	 Como	 campos	 elétricos	 e	

magnéticos	são	quantidades	vetoriais,	com	amplitude	tanto	quanto	

direção,	a	orientação	da	bobina	em	relação	à	direção	do	campo	

afetará	o	resultado	medido.	O	sinal	resultante	será	máximo	quando	

o	 eixo	 das	 espiras	 estiver	 alinhado	 com	 a	 direção	 do	 campo	

magnético.

	 À	medida	que	se	faz	rotação	da	bobina	(o	ângulo	entre	a	bobina	

e	o	campo	aumenta	de	0	a	90	graus),	a	saída	da	bobina	mostrará	

uma	relação	senoidal	com	o	ângulo	(co-seno).

	 Quando	se	usa	um	sensor	com	bobina	de	eixo	único	é	necessário	

se	alinhar	a	bobina	com	o	campo	(obtendo	leitura	máxima)	ou	então	

obter	três	leituras	ortogonais	–	cada	leitura	ortogonal	(normal)	às	outras	

duas.	As	componentes	dos	três	campos	podem	então	ser	combinadas	

em	uma	soma	vetorial	para	obtenção	do	“valor	do	campo	resultante”.
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	 Alternativamente,	 três	 bobinas	 podem	 ser	 ordenadas	 em	 um	

único	 sensor,	 com	 as	 bobinas	 arranjadas	 de	 maneira	 ortogonal	

concêntrica.	Os	resultados	individuais	são	então	combinados	para	

fornecer	o	resultado	da	soma	vetorial	ou	medição	isotrópica.

	 Em	 um	 campo	 magnético	 monofásico	 (todas	 as	 correntes	

geradoras	de	campo	têm	a	mesma	fase),	o	vetor	campo	magnético	

tem	uma	direção	constante	e	muda	a	amplitude	na	frequência	do	

campo.	Quando	os	campos	são	resultantes	do	fluxo	de	correntes	

em	 um	 sistema	 trifásico,	 o	 campo	 magnético	 resultante	 pode	

parecer	em	rotação	no	espaço.

	 Enquanto	sensores	de	bobinas	com	núcleo	de	ar	são	utilizados	

tipicamente	 para	medições	 de	 campos	magnéticos	 no	 ambiente,	

a	 sensibilidade	 das	 medições	 pode	 ser	 aumentada	 usando-se	

um	 núcleo	 de	 ferro	 ou	 ferrite.	 Deve-se	 notar	 que	 tais	 sensores	

interagirão	mais	com	os	campos	e,	dependendo	das	variações	nos	

campos,	afetarão	as	leituras	observadas.

	 Diferente	 das	 medições	 de	 campos	 elétricos,	 medições	

magnéticas	são	menos	afetadas	pelos	instrumentos	de	medição	ou	

pelo	 inspetor.	Somente	material	 ferroso	 terá	efeito	 substancial	na	

distribuição	do	campo	magnético	e	na	precisão	das	leituras.	Não	é	

necessário	isolar	o	sensor	de	campo	magnético	da	leitura.

Figura 1 – Medição de campo magnético em 60 Hz

Ambientes típicos de exposição
	 Pela	 presença	 de	 duas	 áreas	 condutoras	 com	 potenciais	

diferentes	 (tensões	 diferentes),	 campos	 elétricos	 são	 gerados.	

Isso	 pode	 ocorrer	 entre	 dois	 condutores	 elétricos	 com	potenciais	

diferentes	ou,	mais	provavelmente,	entre	um	condutor	elétrico	e	o	

aterramento	(malha	de	terra).	

	 Campos	 elétricos	 com	 intensidades	 próximas	 dos	 limites	 de	

exposição	máxima	permitida	(EMP)	raramente	são	encontrados	em	um	

ambiente	 público	 comum.	 Campos	 elétricos	 desta	 intensidade	 estão	

geralmente	limitados	àqueles	embaixo	de	linhas	de	transmissão	de	alta	

tensão	e	dentro	de	subestações	elétricas.	Note	que	o	público	em	geral	

pode	ter	acesso	às	áreas	embaixo	das	linhas	de	transmissão.	Dependendo	

dos	padrões	de	segurança	adotados,	é	possível	o	público	ficar	exposto	a	

campos	elétricos	bem	acima	daqueles	recomendados	pelas	diretrizes	de	

segurança	do	ICNIRP.

	 Quando	necessário,	é	possível	blindar	campos	elétricos.	Como	

foi	 dito	 anteriormente,	 árvores	 e	 até	 um	 capim	 alto	 perturbam	

os	 campos	 elétricos.	 Diferentes	 materiais	 para	 a	 implantação	

da	blindagem	e	muitos	 tipos	de	 construções	de	prédios	 também	

oferecem	o	efeito	de	blindagem.

	 Campos	magnéticos	 resultam	do	fluxo	de	 correntes.	 Sem	fluxo	

de	corrente	não	há	campo	magnético.	Como	podemos	associar	altas	

correntes	a	circuitos	de	tensão	relativamente	baixa	(240-600VAC),	é	

possível	ficar	bem	próximo	a	um	condutor	elétrico	em	uma	área	em	

que	o	campo	magnético	é	relativamente	alto.	Grande	proximidade	e	

altos	níveis	de	corrente	são	necessários	para	se	encontrar	campos	da	

ordem	dos	níveis	máximos	de	exposição	permitida.

	 Diferentemente	 dos	 campos	 elétricos,	 campos	 magnéticos	 são	

muito	mais	difíceis	de	se	blindar.	Para	muitas	aplicações,	é	impraticável	a	

tentativa	de	se	obter	uma	redução	significativa	nos	níveis	de	intensidade	

de	 campo	 magnético,	 embora	 existam	 empresas	 de	 consultoria	 que	

afirmam	ter	sucesso	em	projetos	de	blindagem	em	larga	escala.

	 Uma	maior	preocupação	prática	é	a	exposição	a	campos	elétricos	e	

magnéticos	de	pessoas	com	aparelhos	médicos	eletrônicos	implantados,	

ou	externos.	Marca-passos,	desfibriladores	e	cardioversores	implantáveis	

estão	entre	os	aparelhos	que	podem	ser	mais	suscetíveis	a	este	tipo	de	

interferência	 devido	 ao	 campo	 presente.	 Um	 grande	 fabricante	 de	

aparelhos	médicos	 recomenda	 que	 a	 exposição	 de	marca	 passos	 ou	

aparelhos	eletrônicos	implantáveis	a	campo	elétrico	de	60	Hz	deve	se	

limitar	a	não	mais	do	que	6.000	V/m	e	a	exposição	a	campo	magnético	a	

não	mais	do	que	100	μT.	Níveis	de	campo	magnético	de	60	μT	–	80	μT	

podem	ser	medidos	na	superfície	de	um	transformador	de	480	V	/120	V	

encontrado	em	muitos	locais	acessíveis	de	fábricas.

	 Este	 fabricante	 recomenda	 que	 pessoas	 com	 implantes	 de	

equipamentos	médicos	mantenham	uma	distância	de	pelo	menos	dois	

metros	de	condutores	de	alta	corrente	e	uma	distância	de	8	m	de	linhas	

de	 transmissão	 que	 excedam	 100	 kV.	Mais	 informações	 sobre	 estes	

tópicos	estão	disponíveis	nos	fabricantes	de	equipamentos	médicos.

	 Normas	 de	 segurança	 relacionadas	 a	 campos	 elétricos	 e	

magnéticos	 na	 frequência	 industrial	 estão	 atualmente	 disponíveis	

para	avaliação	da	segurança	em	ambientes	de	 trabalho.	Medições	

e	monitoramento	criteriosos	geralmente	demonstram	que	a	maioria	

dos	 ambientes	 de	 trabalho	 está	 dentro	 dos	 limites	 de	 valores	

recomendados	por	estas	diretrizes.


