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“Cinco bilhões de celulares no
mundo é a maior experiência bio-
lógica já feita na humanidade”,
diz o professor Leif Salford, pre-
sidente do departamento de neu-
rocirurgia da Universidade de
Lund, na Suécia. Como muitos
outros cientistas, ele estuda há
décadas os efeitos da radiação
eletromagnética no corpo huma-
no e se preocupa com o fato de o

mundo usar cada vez mais tecno-
logias baseadas em ondas eletro-
magnéticas – rádio,TV, celula-
res, Wi-Fi – sem saber que efei-
tos elas podem ter na saúde.

A Organização Mundial de
Saúde (OMS), no dia 31 de maio,
deu um alerta: pode causar cân-
cer. O anúncio da Agência Inter-
nacional de Pesquisa sobre o
Câncer (Iarc, na sigla em inglês),
braço da entidade, classifi-
cou a radiação emitida
pela antena do telefo-
ne celular como
“possivelmentecan-
cerígena para huma-
nos”, o mesmo gru-
po de perigo em que
gases emitidos por au-
tomóveis, chumbo e clo-
rofórmio estão incluídos.

O estudo que motivou o anún-
cio relaciona o uso do celular ao
aumento de tumores malignos e
benignos no cérebro. Segundo a
pesquisa, quem usou o aparelho
por 30 minutos por dia durante
10 anos, apresentou 40% mais
chances de desenvolver glio-
mas, tumor encefálico maligno e
muito perigoso. Mas a divulga-
ção já veio com uma ressalva: os
resultados não são definitivos.
Ainda não há nenhum caso de

câncer comprovadamente causa-
do por celular e faltam estudos
epidemiológicos para compro-
var a ligação da doença com o
uso do aparelho.

Para Adilza Condessa Dode,
doutora em engenharia elétrica
pela Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, a classificação “possi-
velmente cancerígena” já basta
para a adoção do chamado Prin-

cípio da Precaução, que
diz que, se ainda não

há certeza sobre da-
nos que uma tecno-
logia causa à saúde,
émelhor adotarme-
didas restritivas do

que esperar até que
aconteça o pior.
Em sua tese de douto-

rado, defendida no ano pas-
sado, Adilza relacionou as mor-
tes por câncer acontecidas em
Belo Horizonte entre 1996 e
2006 com a proximidade da resi-
dência dos doentes a antenas de
telefonia móvel: 93% dos casos
das mortes ocorreram a até 500
metros de alguma antena. Fo-
ram analisados só casos de cân-
cer que a literatura médica já sa-
be estarem relacionados à ação
do campo elétrico gerado pela ra-
diação, como de mama, pele,

próstata, pulmão e fígado.
Com sua pesquisa, Adilza aler-

ta que o problema da radiação do
celular na verdade são dois: a al-
ta radiação emitida quando o
aparelho é usado para fazer liga-
ções e o longo tempo de exposi-
ção a campos eletromagnéticos
mais fracos criados pelo sistema
de antenas de celulares, radares,
rádios e TVs. Para a engenheira,
a poluição eletromagnética é o
maior problema ambiental do sé-
culo 21, principalmente porque
ainda não se tem certeza dos efei-
tos que ela pode causar.

No Brasil, quem determina e
fiscaliza os níveis de exposição
a campos eletromagnéticos é a
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel). Ela define
tanto a radiação máxima que
um celular pode emitir quanto
o valor máximo de campo ele-
tromagnético que um conjunto
de antenas pode gerar em área
habitada.

Os valores adotados pela Ana-
tel, em regulação de 2002, são os
mesmos definidos pela Comis-
são Internacional de Proteção
Contra Radiações Não Ionizan-
tes (Icnirp) e ainda indicados pe-
la OMS. Segundo Agostinho Li-
nhares de Souza, gerente espe-

cialista em regulação da Agên-
cia, todos os pontos de medição
do país estão com os níveis de
campo elétrico abaixo dos reco-
mendados pela legislação – difi-
cilmente as medições atingem
um sétimo do máximo permiti-
do, 28 volts por metro, em locais
onde a população está exposta a
combinadas frequências.

A questão levantada pela
OMS é se esses padrões são de
fato seguros. E quanto tempo
levará para revê-los antes que
saúde pública seja afetada. Paí-
ses como Suíça, Itália, Rússia e
China já adotam parâmetros
mais restritivos tanto para a
emissão de radiação por apare-
lhos como celulares e roteado-
res, como para antenas de tele-
fonia e radiodifusão. A cidade
de Porto Alegre, por decreto
municipal, também optou pela
cautela e adotou padrões 100 ve-
zes mais baixos que os recomen-
dados pela lei federal.

Segundo Leeann Brown, por-
ta-voz do Environmental Wor-
king Group, associação de pes-

quisadores sem fins lucrativos, a
classe científica ainda não conse-
gue determinar quais os padrões
seguros de exposição a radiação,
mas já é possível afirmar que os
parâmetros atuais são altos de-
mais e precisam ser revistos com
urgência. Leeann acredita que
apenas uma mobilização da po-
pulação pode acelerar a mudan-
ça da legislação em cada país, já
que as empresas de telecomuni-
cações já sabem dos perigos,
mas evitam falar sobre isso para
não assustar os consumidores.

E o que acontece se os padrões
forem mudados e as empresas fo-
rem obrigadas a diminuir a po-
tência do sistema de telefonia?
Em Paris e em Porto Alegre, cida-
des com legislações mais restriti-
vas, os serviços mantiveram o pa-
drão de qualidade. Agostinho
Souza também acredita que qua-
se nenhum impacto seria senti-
do pelos consumidores, pois os
níveis de campo elétrico hoje vis-
tos nos Brasil estão tão abaixo do
limite que não seria problema se
adequar a uma nova legislação.

● Níveisderadiação
estãodentro
dosparâmetros,
maseles podem
estarerrados

Carla
Peralva

SAÚDE

oque ocelular
FAZ A SUAS
CÉLULAS

REPRODUÇÃO

carla.peralva@
grupoestado.com.br

“Classificação de
‘possivelmente
cancerígeno’ é
suficiente para

elevar restrições”
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PEGADINHA

LOGIN ❙ Álvaro Salles,
engenheiro elétrico UFRGS

Por muito tempo, vídeos de uma
galera fazendo pipoca com seus
celulares bombaram na internet.
Todo mundo queria aprender a
radiação da antena do celular
para estourar uns grãos de
milho. Mas isso é fisicamente
impossível. Em um micro-ondas,
as ondas agitam as moléculas de

água até a pressão dentro do
milho ser tanta que ele explode.
Se celular fizesse isso, a água de
nossas células ia ferver e os
nossos dedos iam estourar.
O método, portanto, não passa
de um truque de edição. Para ver
o vídeo, procure por “Pop corn
cell phones” no Youtube.

Fone de ouvido já
resolve o problema

ENTREVISTA

ENCOSTAROAPARELHONA
CABEÇAAMEAÇAASAÚDE

REPRODUÇÃO

A epidemiologista americana De-
vra Davis, criadora do grupo En-
vironmental Health Trust, que
passou quatro anos estudando a
relação da radiação do celular
com o câncer cerebral, é enfáti-
ca: “Eu acredito que os celulares
realmente causam câncer. Acho
que, se esperarmos pela prova ab-
soluta para agirmos, eu estarei
morta e o mundo estará enfren-
tando uma epidemia global. Te-
mos três ou quatro anos para
agir e alertar as pessoas”.

Para Adilza Dode, engenheira
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, não é preciso esperar
mais para perceber os efeitos da
radiação na saúde humana: “A
saúde pública já foi afetada e já
estamos vivendo uma pandemia
de câncer há pelo menos dois
anos. O aumento de exposição
aos campos magnéticos foi a
grande mudança ambiental que
aconteceu desde então”.

E outros problemas podem es-
tar relacionados à longa exposi-
ção a campos eletromagnéticos:
enfraquecimento do esperma na
caso de homens que levam o apa-
relho no bolso da calça, altera-
ção do líquido amniótico em mu-
lheres grávidas, quebra ou muta-
ção da molécula de DNA, surgi-
mento de tumores benig-
nos em nervos cranianos
no canal auditivo e altera-
ção da barreira hematoen-
cefálica, uma membrana
que protege os neurônios.

O neurocirurgião Paulo
Issamu Sanematsu, do

Hospital do Câncer, em
São Paulo, discorda.

Segundo ele, não
há provas cien-

tíficas con-

clusivas que relacionem radia-
ção e câncer. Nem mesmo pes-
soas que já apresentam tumores
recebem a recomendação de evi-
tar falar ao celular ou frequentar
ambientes urbanos com grande
concentração de antenas trans-
missoras.

Segundo Devra, o problema to-
do é a distância – entre o celular e
o cérebro do usuário e entre as
antenas e os locais onde as pes-
soas passam grande parte do seu
dia. Afastando as fontes emisso-
ras das pessoas, o perigo diminui-
ria significativamente.

Om Gandhi, presidente do De-
partamento de Engenharia Elé-
trica da Universidade de Utah,
estuda a relação entre a força do
campo elétrico e a distância en-
tre a fonte e o receptor. De acor-
do com seus estudos, a cada cen-
tímetro que o celular é afastado
da cabeça, a absorção de radia-
ção diminui entre 10% e 12%. As-
sim, apenas usando um fone de
ouvido ou a função viva-voz, o
risco de desenvolver doenças re-
lacionadas à exposição ao cam-
po magnético cai para patama-
res mínimos. / C. P.

Criançasestão aindamais expostasaorisco

Os atuais parâmetros de
segurança para a exposição
humana a campos eletro-
magnéticos são de fato
seguros?
Não. Os estudos do meu gru-
po de engenharia elétrica na
Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS) mostram
que, quando o celular está a dois
centímetros da cabeça, as nor-
mas adotadas pela Anatel já co-
meçam a ser superadas. A um
centímetro, elas são superadas
de duas a quatro vezes. E encos-
tado na cabeça, de quatro a oito
vezes. O modelo de medição que
a Anatel usa para certificar os
aparelhos está completamente
equivocado.

E por que essa diferença?
Eles usam um modelo de teste
com uma cabeça muito maior do
que a média da população e com
um líquido homogêneo que não
simula bem o tecido cerebral.
Quanto menor a cabeça, maior a
energia absorvida da radiação. Um
outro absurdo é que essas medi-
das só consideram os efeitos térmi-
cos causados pela curta exposição
a altos campos magnéticos e não

levam em conta os problemas cau-
sados pelo longo tempo de exposi-
ção a campos mais fracos, como
aqueles a que estão expostos
quem mora perto de antenas.

E usar celular é seguro?
É uma tecnologia nova, importan-
te, mas que deve ser bem usada. O
celular operado encostado na ca-
beça é totalmente não recomendá-
vel. Mas existem soluções sim-
ples, como usar o fone de ouvido
mantendo o aparelho afastado de
qualquer parte do corpo. Mas es-
sas soluções infelizmente não são
divulgadas, porque a indústria não
tem interesse. A recomendação de
que o aparelho não deve ser aproxi-
mado mais de dois centímetros de
qualquer parte do corpo vem escri-
ta no meio do manual em letra pe-

quenininha. E se fosse para
proteger a saúde dos usuá-
rios, elas viriam em letras
maiores na capa. Isso só
serve para proteger as
empresas de possí-
veis processos judi-
ciais no futuro.

E para as crianças?
Se para os adultos, os limites de
segurança já estão errados, para
as crianças muito mais. Primeiro,
porque o cérebro das crianças é
menor. Segundo, o cérebro delas
possui maior quantidade de um
líquido salino que concentra mais
a energia eletromagnética. Tercei-
ro, o crânio delas é mais fino, o que
dá menos proteção. E quarto, elas
possuem maior taxa de reprodu-
ção celular, que é a fase em que os

efeitos da radiação mais aconte-
cem. Estão colocando roteado-
res de Wi-Fi em salas de aula
sem saber ao certo o que isso
vai causar. Isso é um absurdo,
era só usar cabos.

A partir de qual idade é segu-
ro ter um telefone celular?
Estudos dizem que entre 14 e
16 anos.

%HermesFileInfo:L-3:20110627:

O ESTADO DE S. PAULO SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2011 link L3

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 jun. 2011, Link, p. L2 e L3.




