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Resumo 
 

O monIT é um projecto português de comunicação de risco que disponibiliza informação pública sobre a exposição aos campos 
electromagnéticos (CEM) emitidos pelos sistemas de comunicações móveis (www.lx.it.pt/monit). Neste artigo apresentam-se os últimos 
resultados do programa de medidas de CEM do Projecto monIT. O objectivo principal destas medidas é o de verificar a conformidade com os 
limites de exposição à radiação dos níveis de campo em locais perto de antenas de estação base, em todo o território português. 

Apresenta-se uma avaliação global dos resultados obtidos, designadamente: a caracterização completa dos locais medidos, uma 
análise estatística detalhada das medidas, conclusões práticas relacionadas com o tempo de duração das medidas e com as variações temporais e 
espaciais dos CEM, uma comparação entre a exposição em vários tipos de ambiente e para diversas topologias de instalação, uma análise do 
impacto de outras fontes de emissão e resultados para espaços sensíveis, entre outros. 

 
Abstract 
 

monIT is a portuguese risk communication project that provides public information on population’s exposure to electromagnetic 
fields (EMF) from mobile communication systems. In this paper the last results from the extensive EMF sounding program are presented. The 
main objective of the measurements is to verify if the EMF exposure thresholds are complied near base station site, all over the portuguese 
territory. 

A global overview of the results is presented, such as: a complete characterisation of the measured locations, a detailed statistical 
analysis of the measurements, practical conclusions regarding the duration of the measurements and the temporal and spatial EMF variations. A 
comparison between the different kinds of environments and installation topologies is also made, as well as an analysis of the impact of other 
emission sources on the results. 

 
1. Introdução 

 
O Projecto monIT [1] é uma iniciativa de comunicação do risco, associado à exposição aos campos 

electromagnéticos provenientes de antenas de sistemas de comunicações móveis. O Projecto monIT decorre desde 
Maio de 2003 no Instituto de Telecomunicações / Instituto Superior Técnico, sendo patrocinado pelos três 
operadores de comunicações móveis Portugueses (Optimus, TMN e Vodafone). 

O principal objectivo do Projecto monIT é o de fornecer informação ao público em geral, sobre vários 
tópicos relacionados com a exposição à radiação electromagnética. Para tal, foi desenvolvido um portal 
(www.lx.it.pt/monit) onde é disponibilizada toda a informação sobre as actividades do Projecto. O conteúdo do 
portal contempla dois níveis de profundidade: um nível de informação básica para o público em geral, e um nível 
avançado para a comunidade técnica e cientifica. Para além disto, foi criado um sistema de medida de campos 
electromagnéticos em áreas públicas do País, baseado em dois tipos de medidas: medições pontuais e redes de 
monitorização contínua. Todos os resultados destas medidas são disponibilizados, de forma automática e dinâmica, 
no portal para consulta pública.  

Durante a primeira fase do Projecto monIT, foram efectuadas medidas pontuais essencialmente em locais 
situados em áreas públicas junto às antenas dos sistemas de comunicações móveis, abrangendo principalmente 
ambientes exteriores (jardins, ruas, praças, etc.). Numa segunda fase, deu-se preferência a locais públicos interiores 
(centros comerciais, aeroportos, metro, etc.) e aos chamados locais sensíveis, como escolas e hospitais. De salientar 
também que as medidas em escolas e hospitais foram realizadas em colaboração com os respectivos ministérios da 
educação e da saúde. Até ao momento foram efectuadas 432 medidas pontuais distribuídas pelos 18 distritos do País 
e pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, totalizando 2 280 pontos medidos.  

A campanha de medidas inclui igualmente a instalação de redes de monitorização contínua em colaboração 
com as câmaras municipais. No caso da monitorização contínua, foram instaladas 22 redes até ao momento, 
totalizando 121 locais medidos. Em qualquer dos dois tipos de medida, não foram detectados valores acima dos 
limites, estando a grande maioria dos locais analisados, várias ordens de grandeza abaixo dos referidos limites. 

Assim, este artigo descreve os principais resultados obtidos e retira algumas conclusões estatísticas das 
medidas efectuadas. Na Secção 2, apresentam-se os resultados referentes às medidas localizadas, enquanto que na 
Secção 3 se analisam os resultados referentes às medidas contínuas. Finalmente, na Secção 4 apresentam-se as 
principais conclusões. 
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2. Monitorização Localizada 
 
A monitorização localizada é efectuada pela equipa do monIT que se desloca aos locais escolhidos e realiza 

as medidas junto das antenas de estação base de sistemas de comunicações móveis. As medidas são efectuadas de 
acordo com o procedimento de medida adoptado pelo Projecto [2], que segue normas internacionais, utilizando 
equipamento de medida certificado [3]. O principal objectivo das medidas é o de quantificar os níveis de radiação 
electromagnética existentes nos vários locais analisados, possibilitando a comparação com os limites de exposição 
humana à radiação electromagnética adoptados em Portugal (que seguem recomendações internacionais, 
nomeadamente a nível europeu) [4]. 

Até ao momento, foram efectuadas medidas em 432 locais públicos, em todos os distritos do território 
nacional, incluindo ambas as Regiões Autónomas. Estas medidas totalizam 2 280 pontos medidos, em ambientes 
exteriores e interiores, e incluem locais como jardins, ruas e praças e também locais mais específicos como 
aeroportos (4 medidas, 59 pontos), estações de metro de Lisboa (8 medidas, 77 pontos), centros comerciais (11 
medidas, 146 pontos), estádios e recintos de espectáculos e exposições (9 medidas, 124 pontos) e locais chamados 
sensíveis como escolas (47 medidas, 293 pontos) e hospitais (10 medidas, 108 pontos), Figura 1. 

 
 

64.6%

2.8%

2.7%

6.4%

4.7%

2.6%

3.4%

12.9%

Hospital
Metro
Aeroporto
Escolas
Ruas/Praças
Centros Comerciais
Centro Cultural
Estádio

 
Figura 1 – Distribuição dos pontos medidos por tipo de localização. 

 
Sendo o equipamento utilizado de banda larga, comparam-se os valores obtidos com o limite mais restritivo 

dentro da banda de frequências do equipamento: 2 W/m2 (em termos de densidade de potência – S). Na Figura 2, 
mostram-se os resultados globais de todas as medidas localizadas realizadas. Como se pode verificar, os valores são 
apresentados relativamente ao valor limite mais restritivo já referido, podendo-se concluir que, apesar do elevado 
número de pontos medidos por todo o território nacional, não foram detectados locais onde os valores excedessem 
os limites estabelecidos. Pode-se igualmente verificar que a grande maioria dos pontos (cerca de 94 % dos pontos) 
está pelo menos 100 vezes abaixo do referido limite. 

Na Figura 3, apresentam-se os resultados globais de todas as medidas efectuadas, em termos de valor 
médio e máximo da densidade de potência, para cada distrito. Verifica-se novamente que não foram detectados 
valores acima do limite em nenhuma situação. Olhando para os valores obtidos, observa-se que na totalidade dos 
distritos, os valores médios estão pelo menos 100 vezes abaixo do limite. Na Figura 4 apresentam-se novamente os 
resultados globais, novamente em termos de valores médios e máximos, mas separando os resultados por cenário, 
i.e., Estádios, Hospitais, etc. 

As conclusões obtidas até ao momento tornam-se ainda mais relevantes, visto que no procedimento de 
medida está estabelecido que, em cada local, os pontos a medir são aqueles onde se registam os valores de campo 
mais elevados, ou seja, os valores apresentados representam já o pior caso de exposição nos locais analisados.  

Existem vários factores a influenciar os resultados obtidos, como o ambiente de instalação, e.g., interior ou 
exterior, a topologia da instalação das antenas (topo de edifício, fachada, etc.), o número de estações base ou a 
presença de outros emissores na vizinhança do local de medida, [5]. Na Figura 5 e Figura 6 apresentam-se todos os 
pontos medidos, em função da distância às antenas, para ambientes interiores e exteriores, respectivamente. 
Novamente, os resultados são apresentados relativamente ao limite mais restritivo e como se pode observar nas 
figuras, a distribuição dos pontos em ambos os cenários é quase independente da distância às antenas. Como seria de 
esperar nos ambientes interiores as distâncias envolvidas são mais reduzidas, mas em ambos os casos, para cada 
distância podem ser observados valores mais reduzidos e mais elevados dos níveis de radiação electromagnética. 
Ainda assim, uma recta majorante, incluída nas figuras, permite estabelecer os valores máximos observados em 
todas as medidas realizadas até ao momento. 
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 Figura 2 – Resultados globais, em termos de densidade de potência. 
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Figura 3 – Valores médio e máximo por distrito, em termos de densidade de potência, 

comparativamente ao limite mais restritivo. 
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Figura 4 – Resultados globais por ambiente. 
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Figura 5 – Resultados para ambientes interiores, em termos de densidade de potência,  

em função da distância à antena. 
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Figura 6 – Resultados para ambientes exteriores, em termos de densidade de potência,  

em função da distância à antena. 
 
Relativamente às diferenças observadas entre os ambientes exterior e interior, verifica-se que o 

comportamento é semelhante em ambos os cenários, apesar da grande diferença no número de pontos medidos em 
cada um dos ambientes, pois em ambos os tipos de cenário existem valores mais elevados e mais reduzidos. Estas 
semelhanças podem-se explicar pelo facto da potência de emissão mais reduzida nos ambientes interiores acabar por 
ser compensada pela menor distância até às antenas.  

Uma outra questão importante que se coloca relativamente às medidas localizadas, prende-se com a 
duração das medidas. O procedimento de medida estabelece que o equipamento deverá ser colocado durante 
6 minutos em cada ponto, sendo que o resultado da medida é a média quadrática (Root Mean Square) desses 
6 minutos. Em algumas ocasiões poderá não ser possível deixar o equipamento durante os 6 minutos num dado 
local, ou o objectivo poderá ser fazer apenas um teste rápido para verificar quais os valores nesse mesmo local. 
Nessas situações, interessa saber qual é o erro máximo associado ao facto de a medida não ter a duração estabelecida 
no procedimento. 



O erro relativo obtido quando se reduz a duração das medidas foi então calculado utilizando os resultados 
de todas as medidas localizadas feitas até ao momento (2280 pontos) e calculado separadamente para os ambientes 
interior (494 pontos) e exterior (1786 pontos). Foi calculado o erro quadrático médio para várias durações da medida 
com base em todos os pontos medidos. Para cada ponto, num dado minuto n, o erro ( nε ) é calculado como a 
diferença relativa entre a média do minuto n ( nμ ) e a média dos 6 minutos ( 6 minμ ), como se apresenta de seguida: 

 
6 min

6 min

n
n

μ μ
ε

μ
−

=  (1) 

 
 
Na Tabela 1, são apresentados os valores dos erros quadráticos médios por ambiente e por duração da 

medida, juntamente com o desvio padrão do erro. Os valores presentes na tabela foram calculados utilizando um 
valor de limiar igual à sensibilidade do aparelho de medida (0.3 V/m), i.e., apenas foram considerados os pontos 
cuja média dos 6 minutos seja igual ou superior ao valor de limiar. 

 
Tabela 1 – Erro quadrático médio e desvio padrão em função da duração da medida e do tipo de ambiente. 

Global [%] Interior [%] Exterior [%] 
Duração 
[minutos] 

Erro 
Quadrático 

Médio 

Desvio 
Padrão 

Erro 
Quadrático 

Médio 

Desvio 
Padrão 

Erro 
Quadrático 

Médio 

Desvio 
Padrão 

1 7.2 9.6 8.5 11.2 6.9 9.2 
2 5.4 7.3 6.9 9.3 5.0 6.8 
3 4.1 5.6 6.1 8.3 3.4 4.7 
4 3.2 4.4 5.7 7.9 2.2 3.0 
5 1.9 2.6 3.4 4.7 1.2 1.7 

 
Como se pode verificar, os resultados obtidos mostram que o erro é relativamente baixo, sendo inferior a 

10 % em todas as situações. No caso do ambiente interior, os valores obtidos são ligeiramente mais elevados, o que 
pode ser explicado pelo menor número de pontos e também por uma maior variação dos valores medidos. Em todas 
as situações, os valores de desvio padrão são ligeiramente mais elevados do que os valores da média, mas ainda 
assim relativamente baixos. A título de exemplo, pode-se verificar que, segundo os dados obtidos, numa medida 
exterior, basta que a duração da medida seja de 3 minutos para se obter valores de erro e desvio padrão inferiores a 
5 %.  
 
3. Monitorização Contínua 
 

A monitorização contínua tem como objectivo estudar a variação dos campos electromagnéticos de uma 
forma contínua do tempo, no local de instalação. Os valores medidos são comparados com os limites de exposição à 
radiação, utilizando-se um intervalo de 3 minutos entre amostras. 

As redes de monitorização contínua são compostas por várias estações programadas remotamente [6], que 
interagem com uma interface web responsável pelo armazenamento automático dos dados enviados pelas estações e 
pela sua publicação, com um mínimo de intervenção manual. Estas redes são instaladas em colaboração com as 
câmaras municipais, cabendo à autarquia a escolha dos locais onde se instalam os equipamentos. 

As estações medem os valores de radiação de forma contínua e em horas pré-programadas enviam os dados 
via GSM1 para um servidor do Projecto. Depois, os dados são recebidos e processados por um sistema automático 
de processamento sem qualquer intervenção manual, sendo de seguida disponibilizados para consulta pública no 
portal do Projecto 

Na Figura 7, apresenta-se um exemplo dos resultados diários de uma dada estação tal como são 
apresentados no portal do Projecto. O visitante do portal pode escolher entre visualizar os resultados do último dia, 
semana, mês ou de todo o período de medida. Como se pode verificar na figura, existe uma variação ao longo do 
dia, observando-se valores mais elevados durante o período diurno, pois é o período em que existem mais 
utilizadores activos nos sistemas de comunicações móveis. 

Já foram instaladas 22 redes de monitorização contínua, num total de 121 locais, em colaboração com 22 
autarquias. Cada estação fica instalada por um período mínimo de 3 meses, o que permite que a quantidade de dados 
obtidos pela equipa do Projecto seja já bastante elevada, permitindo a elaboração de alguns estudos sobre a variação 
temporal dos dados num dado local de instalação ou mesmo sobre a influência do ambiente de instalação nos 
                                                 
1 Do inglês, Global System for Mobile Communications 



resultados e na própria variação dos valores obtidos. Na Tabela 2, apresentam-se todas as instalações já realizadas, 
agrupadas por município, com indicação do número de estações instaladas em cada tipo de ambiente (rural ou 
urbano). Como se pode verificar, a grande maioria (cerca de 85 %) das estações foram instaladas em ambiente 
urbano. 

 

 
Figura 7 – Variação da densidade de potência ao longo de um dia, para uma dada estação, relativamente ao limite 

mais restritivo. 
 
 

Tabela 2 – Distribuição das medidas contínuas por tipo de ambiente, por município. 
 Ambiente 
 

Município 
Urbano Rural 

 Almada 5 0 
 Caldas da Rainha 4 0 
 Cascais 4 1 
 Coimbra 5 0 
 Faro 5 0 
 Guarda 4 1 
 Leiria 4 1 
 Lisboa 4 0 
 Loures 5 0 
 Maia 5 0 
 Montijo 4 1 
 Odivelas 5 0 
 Penafiel 2 3 
 Portalegre 4 1 
 Portimão 5 0 
 Porto 15 0 
 Setúbal 4 1 
 Sintra 5 0 
 Tavira 3 1 
 Torres Novas 5 0 
 Torres Vedras 4 5 
 Vila Nova de Gaia 5 0 

Total 22 106 15 
 
Na Figura 8, apresentam-se os resultados globais para todas as estações, em termos de valores médios da 

densidade de potência, ao longo das 24 horas do dia, para os dois tipos de ambiente. Como se pode verificar, nas 
estações instaladas em ambiente urbano, os valores medidos são mais elevados do que nas estações instaladas em 
ambiente rural, sendo, no entanto, os valores bastante baixos em qualquer um dos cenários, quando comparados com 



o limite mais restritivo de exposição. Pode-se também comprovar novamente a observação anterior de que os 
valores medidos durante o período diurno são mais elevados do que durante o período nocturno, acontecendo isto 
para ambos os tipos de cenários, mas sendo a variação mais pronunciada nas estações instaladas em ambiente 
urbano. 
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Figura 8 – Média da variação de densidade de potência por hora, por ambiente de instalação. 

 
Finalmente, apresentam-se os resultados globais de todas as medidas contínuas já efectuadas, quando 

comparadas com o limite mais restritivo, Figura 9, onde são considerados os valores medidos por todas as estações 
instaladas até ao momento. Como se pode verificar, todos os valores medidos estão pelo menos 10 vezes abaixo do 
limite, estando na sua grande maioria (mais de 70 %) pelo menos 1 000 vezes abaixo deste. 
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Figura 9 – Resultados globais das medidas contínuas, em termos de densidade de potência. 

 
 

4. Conclusões 
 

O Projecto monIT é uma iniciativa de comunicação do risco associado à exposição aos campos 
electromagnéticos provenientes de antenas de sistemas de comunicações móveis. Através de um portal desenvolvido 
para o efeito, www.lx.it.pt/monit, disponibiliza-se diversa informação relacionada com a exposição a campos 
electromagnéticos, bem como os resultados das medidas de radiação electromagnética efectuadas pela equipa do 
Projecto. 

São realizados dois tipos de medidas no âmbito do Projecto monIT. As medidas localizadas são um desses 
tipos de medidas, sendo realizadas pontualmente em locais públicos junto às antenas dos sistemas de comunicações 

http://www.lx.it.pt/monit


móveis (jardins, ruas, praças, centros comerciais, aeroportos, etc.). Até ao momento foram realizadas mais de 432 
medidas localizadas em locais distribuídos por todos os distritos do País e pelas Regiões Autónomas da Madeira e 
dos Açores, totalizando mais de 2200 pontos medidos. 

Os resultados das medidas localizadas mostram que não foram detectados quaisquer locais onde os limites 
fossem excedidos e que na grande maioria das situações (94 %) os valores estão pelo menos 100 vezes abaixo do 
limite mais restritivo (em termos de densidade de potência). Esta conclusão torna-se ainda mais importante tendo-se 
em conta que o procedimento de medida utilizado escolhe os pontos onde, em cada situação, são registados os 
valores mais elevados no local. 

O elevado número de medidas realizadas até ao momento permite igualmente retirar outras conclusões 
interessantes relativamente, por exemplo, aos efeitos que a distância às antenas ou o ambiente de instalação (exterior 
ou interior) têm nos resultados obtidos. Verifica-se que os resultados obtidos em ambos os ambientes são 
semelhantes, apesar das distâncias às antenas envolvidas nas medidas interiores serem mais reduzidas. De facto, em 
ambos os cenários podem ser encontrados valores mais elevados ou mais baixos para cada distância. 

Outra conclusão que se retirou prende-se com o erro obtido quando se reduz a duração das medidas. O 
procedimento de medida utilizado estabelece que a duração das medidas deve ser de 6 minutos, mas pode haver 
ocasiões em que, poderá não ser possível cumprir essa duração. Por isso, foi quantificado o erro associado à possível 
redução da duração das medidas tendo em conta todas as medidas efectuadas até ao momento. Verificou-se que este 
erro é inferior a 10 % em todas as situações analisadas, podendo-se também referir, que num ambiente exterior, 
bastam 3 minutos de medida para se obterem valores de erro e desvio padrão inferiores a 5%. 

A monitorização contínua é o outro tipo de medidas realizadas pela equipa do Projecto, caracterizando-se 
pela instalação de equipamentos autónomos que fazem uma medição dos níveis de radiação electromagnética em 
contínuo. Os dados das medidas são depois enviados e processados de forma automática, sem intervenção humana, 
sendo finalmente disponibilizados no portal do Projecto. 

Relativamente aos resultados da monitorização contínua, até ao momento já foram realizadas 121 
instalações em 22 municípios, por um período mínimo de 3 meses. Não foram detectados valores acima do limite 
em nenhum dos locais analisados, estando a grande maioria dos valores medidos, pelo menos 1 000 vezes abaixo 
deste (mais de 70 %). 

A elevada quantidade de dados obtidos permitiu estudar o efeito do ambiente de instalação nos resultados 
obtidos, bem como analisar as variações dos valores medidos ao longo do tempo. Verificou-se que existe alguma 
variação entre os resultados obtidos pelas estações instaladas em ambientes urbanos e rurais, sendo os valores mais 
elevados registados nas estações em ambientes urbanos. Em qualquer tipo de cenário é visível uma variação dos 
valores ao longo do dia, sendo os valores mais elevados durante o período diurno (período em que existem mais 
utilizadores activos nos sistemas de comunicações móveis). 

Em conclusão, em todas as medidas realizadas, contínuas e localizadas, nunca se observou um local onde o 
limite de exposição à radiação mais restritivo tenha sido ultrapassado. 

 
 
5. Referências 
 
[1] www.lx.it.pt/monit. 
  
[2] Procedimento de Medida, IT, Lisboa, Portugal, 2004. (http://www.lx.it.pt/monit). 
  
[3] PMM 8053A The Solutions for Every Electrosmog Problem, Catalogue, PMM Safety Products, Segrate, 

Italy, 2003.  
(www.pmm.it/main/safetyproducts.asp#8053)

  
[4] República Portuguesa, Portaria Nº. 1421/2004 de 23 de Novembro, Diário da República Nº. 275 

(Série I-B), Lisboa, Portugal, Novembro, 2004. 
  
[5] C. Oliveira, D. Sebastião, D. Ladeira, L. M. Correia; “Monitoring of EMF near mobile communications 

base station antennas”, monIT_Ext_Tec_0520_01_ResMeas, Novembro, 2007. (http://www.lx.it.pt/monit). 
  
[6] Narda, Remote Monitoring of Electromagnetic Fields, Narda Area Monitor System 2600, Catalogue, 

Narda Safety Test Solutions, Pfullingen, Germany, 2003. 
http://www.narda-sts.de/pdf/datenblatt/e_area_monitor_2600.pdf. 

 

http://www.lx.it.pt/monit
http://www.lx.it.pt/monit
http://www.pmm.it/main/safetyproducts.asp#8053
http://www.lx.it.pt/monit
http://www.narda-sts.de/pdf/datenblatt/e_area_monitor_2600.pdf

