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1. INTRODUÇÃO 

Por meio da criação de tecnologias, a humanidade vem melhorando a condição de vida 

da população. Com o passar dos anos novos produtos e serviços são lançados 

proporcionando assim um leque cada vez maior de possibilidades de forma a propiciar 

a melhoria da vida em sociedade frente às mudanças cotidianas ininterruptas. Assim, 

dentre as tecnologias mais recentes, ressalta-se a massificação da telefonia celular.  

 O uso da telefonia móvel tem tido um crescimento expressivo nos últimos anos. 

Segundo o Relatório Anual de 2017 da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), o número de acessos da telefonia móvel em 2017, era mais de 30 vezes 

superior ao de 1998, sendo acompanhado pelo aumento no número de Estações Rádio 

Base. Naquele mesmo ano, o Brasil encerrou o exercício com 236,5 milhões de 

acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP, a telefonia móvel). 

 Essa situação tem despertado atenção não só da comunidade científica, mas 

também das autoridades governamentais e população geral quanto aos impactos 

causados por esse tipo de empreendimento, principalmente, quanto aos riscos à saúde 

que as antenas presentes nas estações podem representar por constituírem fontes 

emissora e receptoras de radiação não ionizante.  

 Segundo Castro (2001), por meio de uma abordagem ambiental, é possível 

identificar, quatro impactos negativos relevantes: radiação eletromagnética, poluição 

visual, segurança das construções e emissão de ruídos. Castro (2001 apud SILVA, 

2009). 

 No entanto, conforme percepção de Sadycias (2008), o telefone celular tem 

facilitado à comunicação, oferecendo conforto e benefícios no exercício de algumas 

atividades profissionais, apresentando diversas vantagens, tais como, facilidade e 

atributos a comunicação; capacidade de manter-se conectado com localidades 

próximas e distantes; verificação de e-mails; uso da internet; a possibilidade de gravar e 

assistir vídeos; jogar videogame; ouvir música; trocar informações; e até na prevenção 
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de crimes, uma vez que ajuda na identificação de pessoas. Sadycias (2008 apud 

SILVA, 2009). 

 Assim, encontra-se um dilema entre os impactos gerados e os benefícios 

oferecidos. Segundo Padueli (2012), a sociedade científica mundial tem se empenhado 

no desenvolvimento de estudos sobre os efeitos à saúde humana, oriundos da 

exposição à radiação emitida pelas ERBs e, diante da incerteza de total segurança à 

saúde humana, faz-se necessário aplicar o Princípio da Precaução.  Esse princípio é 

usualmente aplicado quando existe um elevado grau de incerteza científica e uma 

necessidade de agir com relação a um risco potencialmente sério, sem esperar pelos 

resultados de mais pesquisas científicas. 

 Diante dos riscos, o governo busca estabelecer procedimentos de gestão e 

licenciamento para as Estações Rádio Base com o intuito de promover um ambiente 

seguro. Em um contexto nacional, o arcabouço legal se encontra disperso e 

diversificado com o estabelecimento de condicionantes diversas, dependendo da esfera 

competente pelo licenciamento (PADUELI, 2012) 

 Frente a esse contexto, este trabalho visa conhecer as legislações, 

condicionantes e restrições vigentes para o licenciamento das ERB’s em cinco capitais 

brasileiras e no Distrito Federal. Assim, objetiva-se avaliar os dispositivos legais 

existentes nas áreas de análise visando elencar a legislação mais restritiva e que 

assegura a proteção do meio ambiente.  

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E DOS OBJETIVOS 

O objeto de estudo deste trabalho é o arcabouço legal que regulamenta o processo de 

licenciamento das Estações Rádio Base, frente a aspectos e restrições urbanísticas e 

ambientais. Como objetivo geral tem-se a avaliação das legislações vigentes para este 

processo nas capitais seguintes capitais: Curitiba, Manaus, Goiânia, São Paulo, 

Salvador e Brasília. Para isto, foram traçados alguns objetivos específicos a serem 

alcançados, sendo eles: 
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● Avaliar comparativamente as legislações e condicionantes 

ambientais e urbanísticas do licenciamento de ERBs nas áreas em 

estudo; 

● Identificar possíveis lacunas nos processos de licenciamento; 

● Elencar a legislação mais restritiva e coerente. 

 Dessa forma, todos esses pontos propostos acima visam discutir o seguinte 

problema de pesquisa: 

● As condicionantes consideradas têm sido suficientes para gerir a 

implantação de torres e controlar/mitigar os impactos causados por elas? 

2. BASES CONCEITUAIS 

2.1. REDE DE TELEFONIA MÓVEL 

Baseado em dados publicados no “Histórico de acessos de Telecomunicações no Brasil 

1972-2017” (ANATEL, 2018) podemos observar o comportamento do acesso a 

telefones celulares ao longo do tempo em um âmbito nacional, de acordo com o Gráfico 

2.1 percebemos o crescente uso de telefonia móvel pela população, diante disso toda a 

rede que garante o funcionamento desse sistema deve ser ampliada a fim de atender a 

toda essa demanda. Vejamos: 
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Gráfico 2.1 - Acesso Móvel Pessoal (em milhões) no Brasil 

 

Fonte: Anatel (2018) adaptado pelo autor 

 2.1.1 Telefonia Celular e Componentes do Sistema 

A telefonia celular é um sistema que se baseia pela transmissão e escuta de ondas de 

rádio, formado pelo conjunto de antenas fixas e estações móveis. As antenas fixadas 

em superfície de controle e conectadas a outros equipamentos por meio de cabos 

coaxiais, constituem uma célula, e todo esse conjunto é denominado Estação Rádio 

Base (ERB), que tanto recebe quanto envia sinais de rádio (PADUELI, 2012). 

Ondas eletromagnéticas são o princípio fundamental para a transmissão via 

rádio, uma vez que considerando longas distâncias entre pontos com comunicação 

estabelecida (receptor e comunicador) as ondas transmitidas no espaço se dão de 

forma muito mais facilitada, já que a ausência de fiação entres esses pontos otimiza a 

operação. As antenas transformam a energia elétrica em ondas eletromagnéticas e as 

transmitem para o espaço. As ondas eletromagnéticas emitidas pelas antenas de rádio 

interligam o receptor com o comunicador, a comunicação entre ambos se dá pelas 

frequências de ondas utilizadas, ajustadas por uma corrente alternada (DODE; LEÃO, 

2004). 
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 Elas também podem se propagar em meio confinados como: linha de 

transmissão guia de ondas ou fibras ópticas (LIMA, 2005). 

 Temos que um sistema de telefonia móvel consiste basicamente em três partes, 

sendo elas a estrutura da central de comutação e controle, as estações rádio base e 

por fim as estações móveis, como ilustrado na Figura 2.1 a seguir. 

Figura 2.1 - Esquema do sistema de telefonia celular. 

 

Fonte: (Paulino, 2001) 

 2.1.1.1 Central de Comutação e Controle 

As Centrais de Comutação e Controle (CCC) gerenciam as chamadas e solicitações 

realizadas pelo sistema, ou seja, conectar o usuário com as operadoras telefônicas, 

chamadas com outros telefones fixos ou móveis dentre outras funções de controle, 

como faturação. 

 As CCC tem como funções principais dispor uma interface entre a rede telefônica 

e o sistema celular, estabelecer comunicação com estações móveis, emitir comandos e 

interligar as estações rádio base, monitorar e controlar chamadas, monitorar o estado 

do sistema, gerenciar todo o sistema, e por fim, realizar as transições de chamadas de 
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uma unidade móvel de uma célula para outra, de forma transparente ao usuário, 

conforme o mesmo se locomova, a esse procedimento se dá o nome de “hand off” 

(SILVA, 2009). 

 O sistema de comunicação celular opera da seguinte forma, quando a estação 

móvel envia sinal para a rede de telefonia móvel é enviado ondas de rádio do aparelho 

para a ERB mais próxima, que em seguida é repassada para as CCC. A partir desse 

momento a solicitação de chamada pode seguir dois caminhos distintos, um seria em 

situação de chamada para rede de telefonia fixa, onde a CCC enviaria a chamada 

diretamente para o destinatário, outra situação seria uma chamada para outra estação 

móvel, sendo assim a CCC envia o sinal para outras ERB, onde uma antena enviará a 

chamada por sinais de rádio para outro telefone celular (PADUELI, 2012). 

 2.1.1.2 Estação Rádio Base 

As estações rádio base são constituídas por um conjunto de equipamentos, e dentre 

eles o principal são as antenas que recebem e emitem radiação eletromagnética, sendo 

que esses equipamentos ocupam praticamente qualquer estrutura de suporte de 

elevada altitude, podendo assim citar as torres, postes, topos, fachadas de prédios 

públicos ou privados. Essas antenas são ligadas por meio de cabos coaxiais a 

equipamentos que transmitem e recebem comandos e informações do sistema. A este 

conjunto de equipamentos constituintes de cada célula, denomina-se ERB. As células é 

o termo utilizado para descrever as regiões cobertas por cada ERB (DODE; LEÃO, 

2004). 

 As ERBs são estruturas compostas por variados componentes, e que tem por 

objetivo receber e emitir as ondas eletromagnéticas produzidas por estações móveis, 

além de repassar todas informações para as centrais de comutação e receber 

comandos da mesma. 

 Como já citado anteriormente as ERBs tem como função principal realizam o 

trabalho de emissão e recepção dos campos eletromagnéticos, para a realização dessa 

tarefa a estrutura dispõe de alguns itens essenciais, como armários, onde ficam 
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alojados os equipamentos responsáveis pela transmissão, recepção, demais periféricos 

do sistema, conjuntos de antenas, instalados nas estruturas de suporte (torres, postes, 

topo de edifícios) (PAULINO, 2001). 

 Também segundo Padueli, as áreas de cobertura das ERBs são 

proporcionalmente ligadas a potência de transmissão, ou seja, potência elevadas 

acabam acarretando em uma maior área de cobertura. A operação sofre interferências 

de acordo com a potência de transmissão, onde em valores mais baixos de potência 

ficam menos suscetíveis ao mesmo. Por isso a potência de transmissão é um fator 

muito importante para as empresas que operam o sistema.  

 2.1.1.3 Estação Móvel 

Estação móvel é o terminal móvel do usuário composto de monofone, teclado, unidade 

de controle, bateria, unidade de rádio e antena. Sua função principal é fazer a interface 

entre o usuário e o sistema (ARAUJO et al., 2002). 

 Os dispositivos móveis na atualidade apresentam uma grande variedade de 

modelos, interfaces e comportamentos, desenvolvem diversas funções, de modo que 

podemos afirmar que a evolução da tecnologia nos trouxe equipamentos mais robustos 

e funcionais.  

 Todavia, a principal função da estação móvel é conectar o usuário da rede com 

as ERBs. A estação móvel transforma os sinais de áudio captados do usuário e 

transmite para as estações rádio base em forma de ondas eletromagnéticas, envia e 

solicita informações da rede, como nível de sinal recebido pelas estações, e por fim 

informa ao usuário sobre chamadas recebidas (SILVA, 2009). 

2.2. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVENIENTES DAS ERBS 

Sabemos que qualquer atividade antrópica gera uma alteração no comportamento e 

equilíbrio local, podendo elas serem positivas ou negativas, essas alterações são 

chamadas de impacto ambiental (SILVA, 2009). 
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 Segundo a Resolução Nº1, de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 

ambiental, em seu primeiro artigo fala sobre a definição de impacto ambiental. Veja-se: 

Art. 1º Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades 
sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 A Lei n° 6.938, de 1981, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, dá 

uma abrangente definição de poluição como sendo: 

A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 
ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e 
econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem a condições 
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia 
em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (BRASIL, 1981, 
s.p). 

 Como apresentado anteriormente no Gráfico 2.1, podemos observar um 

comportamento crescente no número de acesso móvel pessoal, com isso as estruturas 

existentes acabam ficando sobrecarregadas com a demanda, acarretando na 

construção de cada vez mais ERB’s para atender a população com melhor qualidade 

de sinal.  

 Com o crescimento do número de estruturas, observamos também o crescimento 

dos impactos gerados ao meio ambiente pela instalação dos mesmos, principalmente 

nas áreas urbanas, uma vez que a maior demanda de sinal se encontra nos centros 

urbanos. Logo devemos avaliar esses impactos e procurar mitigá-los, mas 

primeiramente devemos conhecer quais são os impactos causados por essas estações. 

 Antenas e torres de ERB’s são fontes de impactos negativos ao meio, e dentre 

os impactos que podemos elencar, temos como principais: emissão de radiação (ondas 

eletromagnéticas), poluição visual, segurança das construções, emissões de ruído 

(SILVA, 2001). 
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 2.2.1 Impactos à Saúde 

Os campos eletromagnéticos sempre estiveram presentes em todo o planeta, natureza 

e até no corpo humano, na presença de corrente elétrica essencial para um bom 

funcionamento dos órgãos. A maior preocupação em relação à saúde é a intensidade e 

o tempo de exposição a esses campos eletromagnéticos que um corpo possa ser 

exposto sem sofrer danos ou alterações (SILVA, 2009). 

 A radiação funciona basicamente pela transferência da energia eletromagnética 

ao espaço através das antenas de rádio existentes no sistema (SCUDELER, 2005). 

 As principais características apresentadas pelas radiações são seu comprimento 

de onda, frequência e energia radiada, energia essa que pode ser dividida em duas 

categorias, ionizantes e não ionizantes (SILVA, 2009). 

 Nesta pesquisa a radiação de maior enfoque são as não ionizantes, uma vez que 

as ondas de rádio e telefonia móvel presentes nas ERBs trabalham em frequências 

mais baixas como mostrado na Figura 2.2. A radiação não ionizante não possui energia 

suficiente para alterar o estado físico de um átomo, mas ainda sim apresenta riscos à 

saúde (SILVA, 2009). 
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Figura 2.2 - Espectro eletromagnético 

 

Fonte: http://marcosabadi.blogspot.com/2011/12/radiacoes-ionizantes-e-nao-ionizantes-o.html 
Acesso em: 04 de dezembro de 2018 

 2.2.1.1 Radiação Ionizante 

O processo de radiação ionizante tem capacidade de remover elétrons (ionizar) átomos 

da matéria com as quais interagem, essa capacidade depende da energia dos fótons e 

do material que está recebendo a radiação (SILVA, 2009). 

 A radiação eletromagnética ionizante tem a capacidade de destruir ligações, ou 

seja, remover elétrons de material biológico, essas ondas capazes de ionizar, 

necessitam ser constituídas por fótons com pelo menos 10 eV de energia, 

consequentemente podemos dizer que somente radiações com frequência igual ou 

superior a faixa do ultravioleta curto tem esse efeito (SENISE, 1996). 

 Os efeitos da radiação ionizante são estudados a mais tempo que as não 

ionizantes, uma vez que elas acarretam maior impacto à saúde humana, em função da 

quantidade de energia que é irradiada e sua capacidade de penetração. Os efeitos que 
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podem ser causados pela radiação ionizante dependem diretamente do sistema que 

irradia e do tempo em que o indivíduo fica exposto a tal (SILVA, 2009). 

 Os efeitos maléficos a saúde mais observados, proveniente da exposição a esse 

tipo de irradiação são leucemia e outros tipos de câncer, cataratas, redução de 

fertilidade, envelhecimento precoce, entre outros. Segundo estudos mais recentes, 

houveram ainda relatos em que contaminantes químicos presentes no ar puderam ser 

potencializados por conta das irradiações (MORENO; MORENO, 2001). 

 Os efeitos que atingem o indivíduo, também perpetuam sobre as próximas 

gerações, ou seja, apresenta efeitos negativos sobre os descendentes, não sendo 

possível, porém, identificá-la como causa principal (MORENO; MORENO, 2001). 

 2.2.1.2 Radiação Não Ionizante 

As radiações não ionizantes são ondas eletromagnéticas que não possuem energia 

suficiente capaz de remover elétrons dos átomos ou moléculas, como o próprio nome já 

diz, não tendo ainda capacidade de ionizar a matéria atingida. De modo geral, são as 

radiações que possuam energias menores que 10 eV (SENISE, 1996). 

 As radiações não ionizantes se estendem desde o 0 (zero) Hz (campo estático) 

até a faixa de ultravioleta (1014 Hz) (TEJO, 2004). 

 Esse tipo de radiação a princípio não tem potencial de remover elétrons das 

moléculas ou átomos, mas apesar disso vários estudos mostram que a exposição a 

essa radiação ainda pode gerar efeitos negativos a população exposta. Diante disso as 

autoridades sanitárias empenham esforços em estudos e pesquisas para controle 

dessa radiação. Temos por enquanto, que ainda é difícil comprovar seus efeitos (TEJO, 

2004). 

 Os efeitos biológicos da radiação não ionizante podem ser divididos em efeitos 

térmicos e não térmicos, a seguir melhor explanados. 
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 2.2.1.2.1 Efeitos Térmicos 

Os efeitos térmicos estão associados a lesões como queimaduras, hemorragias, 

necrose e lesões locais. Para a OMS, esses efeitos já foram estudados e 

caracterizados, tanto quanto a forma de atuação, quanto aos efeitos sobre a saúde 

(PASSOS et al., 2007). 

 Os efeitos térmicos são aqueles que acabam gerando um aumento de 

temperatura, havendo ou não a alteração de calor pelo corpo. Os efeitos descritos que 

podem ser observados são alteração na temperatura do indivíduo exposto, alterações 

físicas como nos níveis de potássio e sódio no sistema, alterações químicas como 

alterações no sistema nervoso, e alterações biológicas YACOUB; SOUZA (2002 apud 

SILVA, 2009). 

 2.2.1.2.2 Efeitos Não Térmicos 

Os efeitos não térmicos são efeitos bioquímicos ou eletrofísicos, e que são causados 

diretamente pela exposição à radiação eletromagnética induzida, e por um aumento de 

temperatura, sejam eles localizados ou distribuídos no indivíduo (SALLES; 

FERNÁNDEZ, 2004). 

 Os estudos relacionados aos efeitos não térmicos ainda apresentam algumas 

dúvidas com relação à afirmação direta de alguns de seus sintomas no homem. Dentre 

os sintomas já apresentados na bibliografia temos alteração no sistema nervoso, 

transtorno neurofisiológicos e modificações na conduta, variações na pressão arterial e 

do ritmo cardíaco, transtornos hormonais e no equilíbrio iônico, alterações na resposta 

imunológica, efeitos genéticos e celulares, entre outros (PASSOS et al., 2007). 

 2.2.2 Poluição Visual 

A poluição visual se caracteriza pela ultrapassagem do limite de reconhecer o ambiente 

natural do meio pela visão, por conta da deterioração da paisagem existente e 

introdução de elementos não pertencentes a esse meio de forma natural. (MARQUES, 

2005).  
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 Ainda segundo o autor,  

A deterioração da paisagem já existente pode ocorrer pela má preservação de 

prédios (abandonados ou sem manutenção), que causam impacto negativo na 

paisagem, ou por meio de pichações, assim entendido as inscrições com tinta ou 

material similar em monumentos ou prédios públicos e particulares, que estejam 

em desacordo com o projeto inicial. Pode-se acrescentar nesse aspecto a 

instalação indiscriminada de postes, antenas, fios elétricos e telefônicos, assim 

como os terrenos abandonados, tomados por vegetação sem controle de insetos 

e outros pequenos animais nocivos, entre outros (MARQUES, 2005, p.156). 

 As estruturas de estação rádio base podem ser instaladas em diversos pontos, 

sendo que algumas estruturas podem chegar até 70 metros de altura, em torres como 

estrutura de suporte metálica. Mitigar o impacto visual de estruturas tão grandes é muito 

difícil, e na maioria dos casos quase impossível, porém, não podemos negar o fato de 

que as ERBs são indispensáveis para a prestação do serviço a que se destinam 

(MARSHESAN, 2004). 

 Algumas técnicas podem vir a ser aplicadas para minimizar o impacto visual 

causado pela estrutura, algumas técnicas básicas implementadas são as de integração, 

que visa integrar o formato da estrutura para que o contraste visual da estrutura se 

integre ao ambiente (PASSOS et al., 2007). 

 Outro método é o de camuflagem, sendo que ele é o grau máximo de integração 

com o ambiente, implementando pinturas ou estruturas no seu entorno como tijolinhos, 

pisos, azulejos, madeira, entre outros, outra técnica utilizada para mitigar seria a 

ocultação, com o uso de micro células, ocultações atrás de antes, vegetação ou painéis 

publicitários (PASSOS et al., 2007). 

 O mais comumente utilizado na atualidade, é o compartilhamento das estruturas 

ERB com diferentes empresas, o que não é uma ferramenta que visa diminuir o impacto 

direto visual da torre, mas reduz o número de torres instaladas na cidade. 
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 2.2.3 Emissão de Ruídos 

Um dos temas mais discutidos nos centros urbanos, tanto para regiões residenciais 

quanto os centros comerciais é a poluição sonora, sendo uma das maiores queixas da 

população habitantes desses locais, seja pela circulação dos automóveis, maquinários, 

ou qualquer outro tipo de ruído (SILVA, 2009). 

 Os aparelhos de ar condicionado, instalados para manter a temperatura dos 

equipamentos de telecomunicações, são fontes emissoras de ruídos em uma estação 

de telefonia celular (PASSOS; SOUZA; RIGHI, 2007) 

 Na década de 80, a Organização Mundial de Saúde já se pronunciava por meio 

de estudos relacionados a ruídos e seus efeitos no homem, sendo eles a perturbação 

do sono, trabalho, descanso e a comunicação nos seres humanos, pode prejudicar a 

audição e causar ou provocar reações psicológicas, fisiológicas e talvez até patológicas 

(FIORINI, 2004). 

 A Resolução 01/1990 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

estabelece ainda: 

I – a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 

obedecera no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e 

diretrizes estabelecidas nesta Resolução; II – são prejudiciais à saúde e ao 

sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos superiores aos 

considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151, Avaliação de Ruídos em Áreas 

Habitadas – visando ao conforto da comunidade – da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT (BRASIL, 1990, s.p). 

 Sabemos que em qualquer ambiente encontramos ruídos, sejam eles em 

diversos graus de intensidade, mas eles sempre estão presentes na maior parte dos 

ambientes. Sabendo disso, nem sempre é uma tarefa fácil atribuir e controlar a poluição 

sonora a seus respectivos emissores.  

Como efeitos do ruído sobre a saúde em geral registram-se sintomas de grande 

fadiga, lassidão, fraqueza. O ritmo cardíaco acelera-se e a pressão arterial 

aumenta. Quando ao sistema respiratório, pode-se registrar dispnéia e impressão 
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de asfixia. No concernente ao aparelho digestivo, as glândulas encarregadas de 

fabricar ou de regular os elementos químicos fundamentais para o equilíbrio 

humano são atingidas (como supra-renais, hipófise). (MACHADO, 2012, p. 779) 

 2.2.4 Risco a Segurança 

As torres, além de produzirem radiação eletromagnética, são suscetíveis a descargas 

atmosféricas como raios e relâmpagos. Estas descargas devem ser dissipadas da torre 

para o subsolo, através de uma conveniente malha de aterramento. Entretanto, se o 

aterramento não for adequado, os aparelhos eletrônicos na vizinhança das torres 

poderão ser danificados (DODE; LEÃO, 2004). 

 2.2.5 Desvalorização Patrimonial 

Regiões próximas a fontes geradoras de poluição no geral, não são muito atrativas para 

o público que o circundam, uma vez que a população do entorno é que sofre os 

impactos das atividades poluidoras. Dito isso, podemos concluir que no campo 

patrimonial a desvalorização da propriedade é uma realidade. A referida realidade 

mercadológica decorre, muitas vezes, o engajamento de proprietários de imóveis à luta 

dos ambientalistas pela proteção da saúde e do meio ambiente (BÜLLER; 

FIGUEIREDO, 2004). 

 O temor da população dos impactos gerados ao meio ambiente que circunda 

essas regiões atingidas por radiação das ERBs é a principal alavanca que gera a 

desvalorização dos imóveis na região (BÜLLER; FIGUEIREDO, 2004). 

2.3. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AS ERBS 

Todo e qualquer empreendimento está sujeito a normas e legislações pertinentes a sua 

atividade, variando conforme as especificidades e caracterização do objeto e do local a 

ser implantado.  Uma vez que as ERB’s têm potencial de impactar o ambiente que o 

circunda, se fez necessário a criação de leis específicas, a fim de controlar o 

comportamento das mesmas, prevenindo e mitigando os impactos no meio (PADUELLI, 

2012). 
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 A legislação como conhecemos é apresentada em níveis hierárquicos, sendo 

eles a esfera federal, estadual e municipal. Como o Brasil é um país que possui 

dimensões continentais, suas características são diferentes de uma região para outra, 

considerando a existência de diferentes biomas, culturas e especificidades locais 

(SCUDELER, 2005), o que também acontece na legislação aplicável. 

 O cenário atual justifica o nível de restrição existe apresentado nas leis, uma vez 

que no âmbito federal elas apresentam valores de parâmetros e requisitos menos 

restritivos, e conforme se afunila até as esferas menores, como estadual e municipal, os 

valores vão sendo mais restritivos. Isso se dá pelo fato de cada região responsável ter 

conhecimento sobre o local e suas características, podendo assim, exigir e controlar de 

maneira mais eficaz as especificidades de onde se encontram (SCUDELER, 2005). 

 Nos seguintes tópicos serão apresentadas as normas e regulamentos no âmbito 

internacional, a fim de contextualizar e contrapor o cenário brasileiro com o que está 

sendo discutido, estudado e utilizado no resto do mundo. 

 2.3.1 Normatização Internacional 

Principais órgãos responsáveis por normatizações, reconhecidos a nível internacional, 

tomaram como base estudos relacionados com efeitos biológicos decorrente de 

exposição a campo eletromagnéticos para estipular diretrizes de instalação e operação 

de ERBs. Os padrões de segurança mais difundidos e aceitos mundialmente foram 

desenvolvidos pelas entidades a seguir: 

● Institute of Electrical and Electronics Engineering – IEEE, em conjunto 

com a American National Standards Institute – ANSI; 

● International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP; 

● National Council on Radiation Protection and Measurements – NCRP. 

(PASSOS et al., 2007) 
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 No ano de 1977, foi montado o primeiro comitê internacional que tinha como 

área de estudo questões relacionadas a radiação não ionizante: o “INIRC - International 

Non-Ionizing Radiation Committee”: Comitê Internacional de Radiação Não Ionizante. 

Posteriormente, este comitê foi transformado em uma comissão nomeada de “ICNIRP - 

International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection”: Comissão 

Internacional sobre Proteção de Radiação Não Ionizante, que era responsável por 

realizar estudos e pesquisas relacionadas à exposição humana a radiação não 

ionizante, a fim de estabelecer diretrizes e orientar pesquisas científicas na área. 

(DODE; LEÃO, 2004) 

 No final da década de 90, mais especificamente em 1998, a ICNIRP publicou 

relatórios estipulando diretrizes com o objetivo de limitar a exposição humana frente a 

campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, variáveis no tempo, até 300 GHz. 

Esta publicação posteriormente veio a complementar as diretrizes estipuladas pelo 

“NRPB - National Radiological Protection Board: Conselho Nacional de Proteção 

Radiológica”, adotadas pelo Reino Unido. (DODE; LEÃO, 2004) 

 Os padrões estipulados em normas e diretrizes são expressos em densidade de 

potência, que é medido em mW/cm² (miliwatts por centímetro quadrado). 

 Quando nos referimos aos padrões de exposição humana a campos 

eletromagnéticos, podemos subdividi-los em dois grupos, sendo eles: 

● Exposição ocupacional (controlada): é uma situação onde o indivíduo 

exposto à radiação está ciente de sua exposição e seus riscos, seja por 

consequência do trabalho ou outra atividade, e tem controle sobre seu 

tempo de exposição e tomam medidas preventivas. 

● Exposição pela população em geral (não controlada): situação onde a 

população no geral está exposta a radiação, em qualquer situação, sendo 

decorrente de seu trabalho ou não, mas não está ciente de sua exposição, 

consequentemente não tomam medidas preventivas, como no caso dos 

indivíduos que circundam a área de atuação de uma ERB. 
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 De uma forma geral podemos observar diretrizes relacionadas a essa exposição 

com valores mais restritivos perante a situação da população em geral, uma vez que os 

mesmo não tem ciência dos riscos que estão submetidos e não tomam medidas 

protetivas, além disso em exposição não controlada os indivíduos expostos apresentam 

características fisiológicas e sistêmicas bem distintas como em crianças, idosos, dentre 

outros grupos mais sensíveis a radiação, podendo elas apresentarem diferentes 

intensidades de reações. Não se pode esperar que indivíduos do público em geral 

tomem precauções para minimizar ou evitar a exposição (TAVARES, 2004). 

 O Quadro 2.1 apresenta os limites máximos da densidade de potência para 

limitação da exposição do público em geral estabelecidos pelos organismos de 

padronização citados. Nos locais onde estão instaladas várias antenas radio base, os 

limites aplicam-se à radiação total por elas emitidas, senão vejamos: 

Quadro 2.1 - Limites máximos da densidade de potência para exposição do público em geral 

Organismo 

Densidade de potência (mW/cm2) 

800 – 900 MHz 1800 – 2000 MHz 

ANSI/IEEE 0,57 1,2 

ICNIRP 0,4 0,9 

NCRP 0,57 1 

Fonte: Salles e Fernandez, 2005. 

 Podemos observar que os limites de intervalos densidade de potência mais 

baixos são mais rígidos, uma vez que o corpo humano absorve mais radiação no 

intervalo de frequência entre 800 a 900 MHZ comparado ao intervalo de 1800 a 2000 

MHZ (TAVARES, 2004). 

 Mesmo com recomendações internacionais estabelecidas pela ICNIRP alguns 

países buscam estipular valores mais restritivos e adequados à realidade local a fim de 
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proteger sua população da exposição a campos eletromagnéticos. O mesmo pode ser 

observado em vários municípios brasileiros que não aceitaram os valores estipulados 

pela Anatel. 

 No quadro a seguir podemos observar os valores máximos de exposição e 

distâncias tipicamente utilizadas para ERB’s para algumas regiões de acordo com a 

normatização local. Observe-se: 

Quadro 2.2 - Normas e Limites de Faixa Celular 

Normas para 

exposição humana 

(fontes) 

Legislação/Norma 

Valores máximos de 

exposição 

Distância, para uma 

ERB típica 

Campo 

elétrico 

E (V/m) 

Densidade 

de 

potência 

S(W/m²) 

Horizontal 

(m) 

Vertical 

(m) 

IEEE/ANSI (1992/91). C95. 1 46 5,7 5,7 1,3 

ICNIRP/CENELEC 

(1998/96) 
ENV50166-2 40 4,3 6,3 1,5 

ANATEL (jul. 2002) Res. n° 303 36,37 3,5 6,3 1,5 

Itália (set. 1998) Decreto Lei n° 381 6 0,1 42,8 9,9 

Suíça (dez.1999) Lei nº 814.710 4 0,043 63,3 15,1 

Mun. de Porto Alegre 

(abr. 2002) 
Lei n° 8.896 4 0,043 63,3 15,1 

ABNT/IEC (out. 1997) 
NBR IEC60.601- 1-

2 
3 0,024 87,3 20,2 

 Fonte: Salles e Fernandez, 2004. 
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Ressalta-se ainda que durante a elaboração deste trabalho uma nova norma da 

Anatel entrou em vigor revogando assim a de julho de 2002. Passa a valer então, a 

Resolução de nº 700 de setembro de 2018.  

2.3.1 Normatização Federal 

A arcabouço legislativo referente às políticas públicas ambientais tem seu cerne na Lei 

6.938, de 31 de agosto 1981, que dispõe a respeito da Política Nacional do Meio 

Ambiente e tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando qualidade de vida e o desenvolvimento sócio-

econômico.  

 Nesse contexto, a poluição ambiental está relacionada a qualquer atividade 

humana que promova degradação ambiental, tendo dentre os impactos previstos, 

implicações à saúde e ao bem estar da população (SANTARÉM, 2012). Dessa forma, é 

importante que as Estações Rádio Base, que possuem um tipo de poluição 

característica, sejam adequadamente monitoradas pelos agentes públicos 

governamentais. 

 Até meados de 1997, a fiscalização do serviço de telefonia móvel cabia ao 

Ministério das Comunicações. Nesse período a instalação dos equipamentos pelas 

operadoras devia atender o Decreto nº 2056, de 44 de novembro de 1996 

(Regulamento do Serviço móvel Celular (AZEVEDO, 2003). 

 Com a aprovação da Lei nº 9472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre o 

novo modelo de exploração dos serviços de telecomunicação e cria um órgão 

regulamentador para o setor, essas competências foram transferidas para a Agência 

Nacional de Telecomunicações a quem, compete expedir e extinguir autorização para 

prestação de serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando sanções. Denominada 

como Lei Geral de Telecomunicações - LGT, a mesma estabelece que: 

Art. 1° Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das 
políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a 
exploração dos serviços de telecomunicações. 
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Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e 
a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação 
e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos 
recursos de órbita e espectro de radiofrequências. 

 Apesar das atribuições técnicas definidas nesta lei, a mesma não alcança 

questões locais, tais como o uso e parcelamento do solo, proteção do patrimônio 

histórico e cultural, nem faz referência à saúde da população e à proteção do meio 

ambiente. Neste sentido, algumas cidades brasileiras possuem uma legislação 

específica que obriga as operadoras dos serviços de telecomunicações a obter uma 

licença ambiental para operação destes sítios no espaço urbano.  

 Diante do exposto e da preocupação com a saúde da população, no que 

concerne à exposição humana a campos elétricos e eletromagnéticos, no Brasil a Lei 

Federal 11.934/2009 adota limites recomendados pelo ICNIRP e Organização Mundial 

de Saúde, o que também é feito pela ANATEL em sua Resolução 303/2002.  

 Como proteção, a Lei 11.934/2009 institui ainda uma área crítica de 50 

(cinquenta) metros, sendo esta a distância mínima permitida entre as ERBs e hospitais, 

clínicas, escolas, creches e asilos. A fim de se limitar o número de ERBs e 

consequentemente a exposição às mesmas, foi estabelecido também o 

compartilhamento obrigatório quando o afastamento entre elas for menor do que 500 

(quinhentos) metros.. 

 Por fim, em 2015 entrou em vigor a Lei 13.116 que estabelece normas gerais 

para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. No 

entanto, a mesma trata do licenciamento de forma genérica em relação às metas para a 

gestão da infraestrutura de redes de telecomunicações. 

3. MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado em quatro etapas distintas, todas expostas no Quadro 3.1., 

conforme se verifica: 

Quadro 3.1 - Normas e Limites de Faixa Celular 
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Etapas de realização do Estudo 

Etapa Atividades 

Etapa 1 Revisão bibliográfica sistemática 

Etapa 2 
Levantamento da legislação pertinente e dos procedimentos de licenciamento 

ambiental e urbanístico para as cinco capitais e distrito federal. 

Etapa 3 Análise dos dados obtidos 

Etapa 4 Determinação da legislação mais restritiva 

Fonte: o autor 

 No intuito de construir uma base de conhecimentos consistente ao entendimento 

do objeto de estudo, em uma primeira etapa foi realizado uma revisão bibliográfica 

sistemática. A Revisão bibliográfica sistemática é o processo de coletar, conhecer, 

compreender, analisar, sintetizar e avaliar um conjunto de artigos científicos com o 

propósito de criar um embasamento teórico-científico sobre um determinado tópico ou 

assunto pesquisado (Levy; Ellis, 2006). 

 Dessa forma, realizou-se a busca de artigos e documentos diversos que 

oferecessem informações sobre as Estações Rádio Base e seu processo de 

licenciamento nas diferentes esferas possíveis.  

 A etapa seguinte consistiu no levantamento das legislações especificas para 

ERBs nas capitais com maior número de Estações de Telecomunicação em cada região 

da federação, acrescentando ainda o Distrito Federal. Realizou-se então, as buscas 

para Curitiba, Manaus, Goiânia, São Paulo, Salvador e Brasília. Essa busca seguiu os 

seguintes passos: 
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1. Pesquisa no Google por meio de palavras-chave;  

2. Acesso aos sites dos órgãos competentes ao licenciamento 

em cada um dos municípios;  

3. Contato via telefone e e-mail. 

Caso não fosse possível obter as informações por meio da metodologia elencada 

acima, o município seria excluído da avaliação dando lugar ao segundo município com 

maior número de Estações. No entanto, encontrou-se a legislação vigente em todos os 

centros urbanos de análise.  

 Na terceira etapa do trabalho, foi realizado a avaliação qualitativa das 

condicionantes, ou seja, execução de quadros de análise e comparação de acordo com 

as legislações, normas e portarias levantadas. No Quadro 3.2 apresenta-se uma 

síntese dos aspectos e condicionantes avaliadas, sendo eles levantados a partir da 

análise da legislação federal. Veja-se: 

Quadro 3.2 – Condicionantes / Aspectos analisados 

Condicionantes/aspectos analisados 

Condicionantes/aspectos Questionamentos / Parâmetros 

Legislação específica para ERBs 
Existe legislação específica para ERBs no 

município? 

Distância entre ERBs 

Exige distância entre ERB’s?  

Maior ou igual a Legislação Federal? 

Aspectos Urbanísticos 

Recuos, área crítica, restrições de zoneamento, 

áreas vedadas, restrições quanto ao tipo e 

tamanho da estrutura   
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Aspectos Ambientais Existe legislação ambiental municipal? 

Estudos e Laudos para o licenciamento 

Urbanístico e Ambiental  

São solicitados projetos/estudos? 

Se sim, quais? 

Fonte: o autor 

 Com intuito de responder todas as perguntas anteriores e categorizar as 

legislações mais restritivas, utilizou-se também de uma análise quantitativa, atribuindo 

notas e pesos para cada condicionante levantada. 

Para cada restrição existente atribuiu-se o valor 1. Na ausência de restrição ou 

equivalência à da lei federal, considerou-se 0. Posteriormente a essas determinações, 

acrescentou-se ainda um peso, a fim de retratar o que foi considerado mais relevante. 

Dessa forma, por meio da soma dos valores resultantes, chegou-se na legislação mais 

restritiva dentre as analisadas.  

 O método adotado proporcionou a determinação da complexidade e os 

diferentes níveis de exigências das legislações frente ao licenciamento nas cinco 

capitais e no Distrito Federal. Na última etapa, foi possível identificar quais são as mais 

ou menos restritivas permitindo compreender e elencar os municípios que melhor 

gerem a implantação de torres e controlam/mitigam os impactos por elas causados. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. LEGISLAÇÃO ESPECIFICA ERB 

A Constituição Federal Brasileira estabelece que é de competência da União instituir 

normas gerais, e que em caso de inexistência de lei federal, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Dessa forma, 

obedecendo à hierarquia das normas, buscou-se por normas municipais especificas 



O Processo de Licenciamento Ambiental e Urbanístico Para ERB: A Diversidade das Legislações Vigentes 34 

GONÇALVES L. C.; COSTA L. B. 

para o empreendimento em análise, e na sua ausência, recorreu-se a esferas 

superiores, normas estaduais ou federais. 

 Diante disso, foram elencadas as legislações vigentes ao tema em cada um dos 

municípios estudados. Observe o Quadro 4.1 abaixo. 

Quadro 4.2 - Legislação especifica municipal para implantação de ERB 

Município Norma Caput 

Curitiba - PR 

Lei Nº 14.354 / 
2013 

Dispõe sobre o licenciamento e implantação de estações 
transmissoras de radiocomunicação. 

Decreto Nº 91 / 
2014 

Regulamenta os procedimentos administrativos do 
licenciamento de Estações de Transmissão de 

Radiocomunicação no Município de Curitiba relativos à 
Lei Municipal n.º 14.354, de 19 de novembro de 2013. 

Manaus - AM 
Resolução 

COMDEMA Nº 
8 / 2010 

Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento de 
estações de Telecomunicações no município de Manaus 

e dá outras providências. 

Goiânia - GO 
Decreto Nº 

3.268 / 2017 

Dispõe sobre normas para instalação de infraestrutura de 
suporte para redes de telecomunicações e equipamentos 

afins no Município de Goiânia. 

São Paulo - SP 
Lei Nº 13.756 / 

2004 
Dispõe sobre a instalação de Estação Rádio-Base - ERB, 

no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

Brasília - DF 
Decreto N° 

22.395 / 2001 

Regulamenta o inciso IV do artigo 8° da Lei 
Complementar n° 388, de 01 de junho de 2001, quanto à 

implantação e funcionamento de infra-estrutura de 
telecomunicações em áreas públicas no Distrito Federal, e 

dá outras providências. 

Salvador - BA 

Lei Nº 6976 / 
2006 

Dispõe sobre o licenciamento para construção de Estação 
Rádio Base - ERB e Estação de Telefonia Sem Fio - 

ETSF no município do salvador. 

Decreto Nº 
18.147 / 2008 

Regulamenta dispositivos da lei nº 6.976 de 28 de janeiro 
de 2006, que estabelece normas de licenciamento para 
construção de Estação de Rádio Base - ERB e Estação 
de Telefonia Sem Fio - ETSF no município de salvador. 

Fonte: o autor 
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 Podemos observar que as normas aparecem em forma de leis, decretos e 

resoluções. A lei passa por um processo rigoroso na sua elaboração, uma vez que ela 

deve ser aprovada em discussões no Congresso Nacional (se federal), ou nas 

Assembleias Legislativas (estadual ou municipal). Em seguida à votação e aprovação 

pelo órgão legislativo, ela é encaminhada para o Presidente da República, Governador 

ou Prefeito para sanção e publicação.  

 Já a Resolução, atribuição do poder executivo, é uma norma que trata de 

assuntos específicos e de competência privativa, como no caso das ERB’s. A 

Resolução, muitas vezes, regulamenta algo que já possui lei, de forma apenas a trazer 

orientação e indicação, e não estão, em princípio, sujeitas à promulgação. 

 Quanto ao processo de concepção de um decreto, o mesmo é uma ferramenta 

jurídica utilizada geralmente para eventos emergenciais e que demandam uma 

regulamentação rápida. O documento passa a vigorar diante da assinatura de um chefe 

do Poder Executivo (Presidente da República, Governador e Prefeito). 

 Temos que tanto o decreto quanto a resolução são elaboradas pela mesma 

esfera de poder, no entanto, em circunstâncias diferentes. Além disso, os processos de 

formação deles são mais frágeis, uma vez que a simples troca de governo poderia 

alterar a norma vigente, o que em alguns cenários poderia causar prejuízo ao meio 

ambiente e a população. 

 As legislações levantadas nos municípios estudados são dispostas a níveis 

municipais e no geral abordam de forma semelhante as questões a respeito da 

atribuição do licenciamento ambiental para a implantação e operação das unidades 

ERB, bem como parâmetros urbanísticos - espaçamentos, zoneamento, recuos, alturas. 

Porém, cada região administrativa corresponde a uma realidade operacional diferente, 

o que leva a disposições distintas. 

 A ressalva para este critério contempla Brasília e São Paulo. O município de 

Brasília não contempla legislação especifica relacionada à instalação de ERB, apenas o 

Decreto Nº 22.395/2001 que diz respeito à implantação e funcionamento de 
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infraestrutura de telecomunicações exclusivamente em áreas públicas no Distrito 

Federal. Sendo assim, ERBs a serem instaladas em áreas não publicas seguem a 

legislação federal, Lei nº 11.934/2009, que dispõe sobre limites à exposição humana a 

campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.  

 Para o município de São Paulo, vale ressaltar que o processo de licenciamento 

para ERB se encontra atualmente paralisado, com muitos pedidos aguardando 

liberação de seus processos (estima-se que mais de 700 processos estejam 

aguardando). Isso se dá por conta de um projeto de atualização na legislação 

especifica para implantação e licenciamento da atividade em questão, a fim de que a 

mesma seja mais simples e uníssona ao que preconizam as Leis Federais.  

4.2. DISTÂNICA ENTRE ERB 

A partir do instituído pela Lei 11.934/2009, ao analisar a legislação dos diferentes 

municípios em questão, verificou-se que com exceção de São Paulo, todos seguem a 

legislação federal obedecendo assim o compartilhamento obrigatório quando o 

afastamento entre elas for menor do que 500 (quinhentos) metros, sendo cabível arguir 

justificativa técnica. 

 A legislação de São Paulo prescreve em seu Capitulo IV, da Lei 13.756/2004, 

Art. 10, que: 

IV - observar a distância mínima de 100 m (cem metros) entre torres, postes ou 

similares, mesmo quando houver compartilhamento dessas estruturas, 

consideradas as já instaladas regularmente e aquelas com pedidos já 

protocolados; 

 Nesse caso, entende-se que a 100 metros de uma torre já existente e licenciada 

não é possível a implantação de outra, nem mesmo é cabível a interposição de 

justificativa técnica, como prevê a legislação federal. Sendo assim, infere-se que dos 

seis municípios, São Paulo é o que possui uma maior restrição para este parâmetro de 

análise. 
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4.3. ÁREA CRÍTICA 

Quanto à área crítica, a Lei Federal 11.934/2009 institui que: 

Art. 3° Para os fins desta Lei, são adotadas as seguintes definições:  

I - área crítica: área localizada até 50 (cinquenta) metros de hospitais, clínicas, 

escolas, creches e asilos; 

 Dessa forma, fica recomendado para todo e qualquer município da federação a 

não instalação de Estações Rádio Base (ERB’s) a distâncias menores que 50 metros 

de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos. Das legislações municipais em análise, 

todas seguem a recomendação acima.   

 Ressalta-se ainda que no caso de Brasília para áreas públicas, ficou definido 

uma distância horizontal mínima de 30 metros para onde ocorram atividades de ensino 

e creche; equipamentos de recreação e esporte; hospitais, clínicas médicas, centros e 

postos de saúde; edificações com uso residencial, dos tipos unifamiliar, coletivo ou 

misto. 

 Embora seja uma distância mais restritiva, o exposto acima não contempla as 

áreas privadas do Distrito Federal.  Assim, estas vão ser regidas pela federal como 

ocorre em Goiânia, São Paulo, Curitiba, Salvador e Manaus. 

4.4. RECUOS 

Os afastamentos ou recuos são as distâncias entre os planos de fachada da edificação 

e os respectivos limites frontais, laterais e de fundos dos lotes. Em geral, decorre de 

limitação urbanística ou de vizinhança imposta por ato legislativo à propriedade urbana, 

com a finalidade básica de preservar a ventilação e iluminação dos terrenos e vias, 

garantir a segurança da edificação em caso acidentes.  

 Sendo um aspecto de extrema importância para garantir o equilíbrio entre 

espaços construídos e vazios, os recuos e afastamentos são restrições que 

contemplam a implantação do empreendimento de estudo e estão, normalmente, 
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Município 

 

presentes nas leis para Estações de Transmissão de Radiocomunicação ou em outras 

que regem a ocupação urbana dos municípios (Plano Diretor, Código de Obras).  

 Veja no Quadro 4.2 os recuos estabelecidos para cada área de análise.  

Quadro 4.2 – Recuos 

 

Recuo Frontal Recuo de Fundo Recuo Lateral 

Goiânia 5 metros 2 metros 2 metros 

São Paulo 

Torres, postes ou 
similares com: 

 
H ≤ 40 m - 5 metros 

 
40 ≤ H ≤ 80 m - 5 

metros + 0,10 m/m 
 

H ≥ 80 m – análise 
específica (SEMPLA) 

Torres, postes ou 
similares com: 

 
H ≥ 40 m - 5 metros 

 
40 ≤ H ≤ 80 m - 5 
metros +0,10 m/m 

 
H ≥ 80 m – análise 

específica(SEMPLA) 

Torres, postes ou 
similares com: 

H ≥ 40 m - 2 metros 
 

40 ≤ H ≤ 80 m - 5 m 
metros + 0,10 m/m 

 
H ≥ 80 m – análise 

específica (SEMPLA) 

Distrito Federal 

Recuos Variáveis 
Conforme 

Uso/Zoneamento - Só 
Se Aplica Para Área 

Pública 

Recuos Variáveis 
Conforme 

Uso/Zoneamento - Só 
Se Aplica Para Área 

Pública 

Recuos Variáveis 
Conforme 

Uso/Zoneamento - Só 
Se Aplica Para Área 

Pública 

Curitiba 
Maior valor entre o 

recuo frontal mínimo, 
H/8 e 10 metros. 

H/8, atendido o 
mínimo de 5,00m 

H/8, atendido o 
mínimo de 5,00m 

Manaus 5 metros 2 metros 2 metros 

Salvador 
Deve-se solicitar AOP - Análise de Orientação Previa para que se 

obtenham os padrões urbanísticos a serem aplicados. 

Fonte: o autor 

 Conforme observado, para Salvador não há afastamentos específicos a serem 

seguidos, sendo necessário uma Análise de Orientação Prévia - AOP para obter os 

padrões executáveis. Já em Brasília, na ausência de algo que regulamente esse tipo 

empreendimento, não há parâmetros para áreas privadas, apenas em casos de áreas 

Recuo 
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públicas, onde há uma variação conforme o zoneamento. Para os demais municípios 

foram estabelecidos recuos fixos ou, no caso de São Paulo e Curitiba, que varia apenas 

em função da altura.  

 Ao analisar esse aspecto, é nítido que a especificação de recuos e afastamentos 

de forma objetiva evita pendências nos estágios de licenciamento e execução do 

empreendimento, colaborando assim, para processos não burocráticos. Por outro lado, 

a não especificação e necessidade de análise para um determinado projeto, pode 

colaborar para o melhor equilíbrio do meio em relação a realidade pontual da área de 

implantação e instalação.   

4.5. ZONEAMENTO 

De acordo com o Braga (2001), o zoneamento urbano consiste de um instrumento 

urbanístico, e sua forma mais tradicional é o zoneamento de uso e ocupação do solo, 

de matriz funcionalista, que prevê segregação de usos – industrial, comercial e 

residencial – com maior ou menor grau de flexibilidade. 

 O zoneamento de uso e ocupação do solo consiste no ordenamento do uso da 

propriedade do solo e das edificações, bem como de sua densidade de ocupação, nas 

zonas urbanas e de expansão urbana do município (Braga, 2001). 

 Foi observado nas normas especificas para implantação de ERB de cada 

município a questão da restrição quanto ao zoneamento. No município de Goiânia e 

Brasília não discorrem a respeito de restrições quanto zonas da cidade explicitamente 

para instalação de ERB.  

 Apesar do decreto nº 22.395 não dispor a respeito de zoneamento, para o 

município de Brasília é previsto restrição quanto ao zoneamento, disposto no Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, exclusivamente para ERB 

instaladas em áreas públicas. 

 Na Lei nº 13.756/2004, que dispõem sobre instalação de ERB no município de 

São Paulo, apresenta já em seu Capitulo I, art. 4º, que as ERB ficam enquadradas na 
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categoria de uso especial E4, podendo ser implantadas em todas as zonas de uso, 

desde que atendam ao disposto nesta lei, diante disso, não existem zonas especificas 

para essa atividade no município. 

 Quanto ao município de Manaus, a Resolução COMDEMA nº 8/2010 classifica a 

atividade exercida pela ERB como tipo 4, que segundo a Lei ordinária 1.838/2014 que 

dispõem sobre as normas de uso e ocupação de solo no município, no Art.40, item IV 

diz: 

IV - Atividades Tipo 4: exigem controle por meio de normas edilícias e exigências 

urbanísticas e por meio de consulta prévia aos órgãos responsáveis pelo meio 

ambiente e pela circulação viária e caracterizam-se: 

quanto à natureza, em atividades que podem oferecer riscos à segurança ou 

incômodo à vizinhança e impacto ao ambiente, à estrutura e à infraestrutura 

urbana; 

quanto à escala de operação, em atividades de pequena, média e grande escala. 

 Diante disso, fica estabelecido as zonas em que podem ser instaladas as 

estruturas ERB no município de Manaus. 

 Enquanto isso, o município de Curitiba, de acordo com o disposto na Lei nº 

14.354/2013, no seu art. 5º, admite a instalação de Estação Transmissora de 

Radiocomunicação, na modalidade de Torre, em lotes situados em zonas e setores 

urbanos específicos dispostos a seguir: 

Art. 5º É admitida a instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação, 

na modalidade de Torre, nos lotes situados nas seguintes zonas e setores 

urbanos: 

I - Zona de Serviço 1 – ZS – 1; 

II - Zona de Serviço 2 – ZS – 2; 

III - Zona Especial de Serviços – ZES; 

IV - Zona de Transição da Av. Mal. Floriano Peixoto – ZT – MF; 

V - Zona Industrial – ZI; 
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VI - Zona de Uso Misto – ZUM; 

VII – Pólo da Linha Verde-PÓLO –LV 

VIII - Setor Especial da Linha Verde-SE-LV 

IX - Zona de Transição da Linha Verde-ZT-LV 

X - Setor especial da Av. Mal. Floriano Peixoto – SE-MF; 

XI - Setor Especial da Av. Comendador Franco – SE-CF; 

XII - Setor Especial da Av. Pres. Wenceslau Braz – SE-WB; 

XIII - Setor Especial da Av. Pres. Affonso Camargo – SE-AC; 

XIV - Setor Especial da Rua Engº Costa Barros – SE-CB; 

XV - Setor Especial Linhão do Emprego – SE-LE; 

XVI - Setor Especial do Pólo de Software – SE-PS; 

XVII - Zona Especial Desportiva – ZE – D; 

XVIII - Zona Especial Militar – ZE – M; 

XIXI - Zona de Contenção – Z – CON; 

XX - Setor Especial Comercial – Umbará – SC – UM; 

Parágrafo único. Nos lotes que possuem testada para as vias classificadas como 

Setoriais e Coletoras 1, 2 e 3, com exceção da Zona Residencial 1 – (ZR – 1), 

fica admitida a instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação na 

forma do caput deste artigo, obedecido o disposto na regulamentação própria. 

 No que diz respeito a outras estações transmissoras de radiocomunicação, fica 

admitido todas as vias e zonas de uso, desde que instaladas em topos de edificações, 

caixa d’água, torres de iluminação, fachadas e empresas, respeitada a distância mínima 

do solo de 10 (dez) metros. 

 Já o município de Salvador, no Decreto 18.147/2008 dispõe sobre a observação 

do zoneamento como etapa do processo de licenciamento, que ocorre na Análise de 

Orientação Prévia – AOP de parâmetros urbanísticos. A partir dela será observado 
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zoneamento de ruídos e os planos de zona de proteção de aeródromos, helipontos e de 

auxílio à navegação aérea do município. 

 Observadas as legislações, pode-se estabelecer um parâmetro de comparação 

quanto ao seu nível de restrição. Observou-se que tanto a lei especifica de implantação 

de ERB em Goiânia quanto a de Brasília, nenhuma deixa explícito a questão do 

zoneamento para esse tipo de empreendimento, ou seja, não restringe áreas para 

instalação dos equipamentos. Sendo assim, a princípio essas normas seriam as menos 

restritivas frente a esta comparação, uma vez que não é nem citado qualquer referência 

a isso. 

 Em seguida, analisou-se o município de São Paulo, onde a legislação existente, 

contempla a questão do zoneamento para implantação das ERB e mostra uma atenção 

voltada para esse tipo de instrumento urbanístico. 

 Porem a atividade é enquadrada em um tipo especial, que confere a ela livre 

implantação para todas as zonas de uso do município, desde que, cumprida as outras 

diretrizes elencadas na norma atinente a sua implantação. Sendo assim podemos dizer 

que o nível de restrição quanto a esse parâmetro no processo de implantação e 

licenciamento no município de São Paulo é baixo, uma vez que não fixa zonas urbanas 

para a implantação de ERB. 

 A norma para o município de Salvador, cita o processo de análise do 

zoneamento estando dentro de uma Análise de Orientação Previa – AOP, etapa 

obrigatória no processo de licenciamento da atividade.  

 Já o que foi observado em resolução para o município de Manaus, temos uma 

classificação quanto as zonas de uso a serem implantadas para essa atividade. Essa 

classificação confere zonas de uso permitidas, e que podem ser conferidas na Lei nº 

1.838/2014 de uso de solo do município, explicitando as zonas de uso para o 

empreendedor que deseje implantar tal atividade no local. Podemos observar que com 

as zonas dispostas em norma a informação fica mais clara, além de conferir maior nível 

de restrição quanto a este parâmetro fixando zonas especificas. 
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 Por fim a município de Curitiba, traz explicitamente na própria lei que dispõem 

sobre implantação e licenciamento de ERB as zonas permitidas para uso da atividade, 

deixando assim mais clara as informações quanto a este parâmetro, bem como 

restringindo as zonas. Com isso observamos uma melhor disposição das informações 

frente às outras normas estudadas, e estabelecendo nível mais restritivo assim como o 

município de Manaus, uma vez que as outras localidades não dispõem de tal 

parâmetro. 

4.6. ÁREAS VEDADAS 

A identificação de áreas vedadas/proibidas está diretamente ligada à gestão do 

território da cidade e ao planejamento urbano da região. Ao realizar a vedação de uma 

área considera-se a necessidade maior de proteção e cuidado. 

 Analisando a legislação de Curitiba, Manaus e Goiânia não foi identificado em lei 

qualquer menção a áreas vedadas, sendo assim toda e qualquer vedação poderá ser 

verificada durante o próprio processo de licenciamento. Já em Salvador também não se 

encontra nada disposto em lei, no entanto deve-se aguardar resultado da Análise de 

Orientação Prévia (AOP) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo – 

SEDUR. 

 No caso de Brasília, em lei há restrição para áreas públicas, sendo elas 

referentes às áreas do conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília, construído a partir 

do Plano Piloto, estabelecida pela Portaria n° 314, de 08 de outubro de 1992, do 

Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC, atual Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional – IPHAN. Além disso, a mesma proíbe também a instalação de 

ERB’s e equipamentos similares em praças e parques infantis; canteiros centrais de 

vias de qualquer natureza. 

 Já para São Paulo, no Capítulo II, Art. 6º da Lei Nº 13.756/2004 dispõe-se que: 

Art. 6º - Fica vedada a instalação de Estações Rádio Base: 

I - em presídios, cadeias públicas e FEBEM; 
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II - em hospitais e postos de saúde; 

III - em estabelecimentos educacionais até o ensino médio, asilos e casas de 

repouso; 

IV - em aeroportos e heliportos quando não autorizada a instalação pelo 

Comando Aéreo (COMAR); 

V - postos de combustíveis; 

VI - a uma distância inferior a 100 m (cem metros) de outra torre existente e 

licenciada pela PMSP. 

 A partir do exposto acima, verifica-se que esse município acaba reafirmando a 

recomendação da área crítica impossibilitando toda e qualquer justificativa diante da 

possível implantação de ERB’s nas áreas de criticidade. Ressalta-se ainda que a 

mesma acrescenta outras áreas de restrição, como postos de combustíveis, presídios, 

cadeias públicas e Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor - FEBEM. 

4.7. RESTRIÇÕES QUANTO A ESTRUTURA 

Para melhorar a qualidade visual dos espaços urbanos é preciso entender como as 

características visuais desses espaços afetam os seus usuários diretos ou indiretos. O 

aspecto visual de um projeto é um dos aspectos considerados na análise de um 

impacto ambiental de qualquer projeto e pode ser a base para iniciativas públicas 

associadas à melhoria dos centros urbanos (REIS; LAY, 2010). 

 Nesse contexto, tem-se que a proliferação de torres de telecomunicação nas 

cidades pode criar e acarretar poluição visual, isso devido à implantação da estrutura 

vertical. Na tentativa de mitigar esse impacto recomenda-se o compartilhamento da 

Infraestrutura com outras operadoras e em alguns casos a padronização do tipo e 

tamanho da estação. No Quadro 4.3 abaixo, verifica-se as especificações existentes em 

cada município e sua respectiva legislação.  
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Município 

 

Quadro 4.3 – Restrições quanto a estrutura 

 

 
Especificação quantoao tipo 

de ERB 

 
Especificação quantoà altura 

da ERB 

Goiânia Não especificado Não especificado 

São Paulo Não especificado Não especificado 

Distrito Federal Não especificado Não especificado 

Curitiba 

Tipo tubular (concreto ou 
metálica), ou outro tipo de 

concepção que vise minimizar 
os efeitos do impacto visual 

Para Rooftops, só se admite 
mastros de até 6 m 

Manaus Não especificado 

- 5 m para a instalação de 
antenas acima da laje de 

cobertura do último pavimento; 
- Não será admitida instalação 
em edificações ou estruturas a 

uma distância inferior a 30 
metros de outra edificação com 

altura superior, salvo autorização 
da ANATEL. 

 

Salvador 
Sempre que tecnicamente 

viável, deverão ser utilizados 
postes tubulares 

Não especificado 

Fonte: o autor 

 Nota-se que no geral, não há limitações para o tipo de estrutura. Apenas em 

Curitiba e Salvador há restrições para esse aspecto levantado. Em Curitiba exige-se 

que seja do Tipo tubular (concreto ou metálica), ou outro tipo de concepção que vise 

minimizar os efeitos do impacto visual, já em Salvador há apenas uma recomendação 

para postes tubulares.  

 Quanto à altura das estações, em Curitiba e Manaus especifica-se limite máximo 

para aquelas estações instaladas no topo de prédios, mas não para aquelas 

implantadas diretamente no solo. 

Tipo e altura 
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4.8. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Segundo a Resolução CONAMA 237/1997, o processo de licenciamento ambiental é 

obrigatório para toda e qualquer atividade potencialmente poluidora ou daquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

 O órgão ambiental competente é o responsável por licenciar tais atividades, esse 

processo de licenciamento ambiental é estabelecido por três processos de licença, 

sendo elas a Licença Prévia, Licença de Instalação ou Ampliação e por fim Licença de 

Operação. Pode haver variação na nomenclatura das mesmas de acordo com o 

estipulado pelo órgão licenciador. 

 Em boa parte dos órgãos ambientais dos municípios analisados encontraram-se 

modelos específicos e termos de referência para o procedimento de licenciamento da 

atividade em questão. 

 Vale ressaltar que estudos ou documentos adicionais não dispostos em 

legislação específica e podem ser solicitados pelo órgão licenciador quando o mesmo 

achar necessário. 

 O presente estudo foi realizado analisando as disposições com relação ao 

processo de licenciamento ambiental nas legislações especificas para ERB, nos 

municípios abaixo elencados: 

4.8.1. Curitiba - PR 

A lei nº 14.354 dispõe sobre as regras gerais quanto ao processo de licenciamento e 

implantação de estações transmissoras de radiocomunicação para o município de 

Curitiba. Nesta lei podemos observar que o processo se divide em duas partes, como 

disposto no art.º 4 da mesma:  

Art. 4º O licenciamento da Estação Transmissora de Radiocomunicação ocorrerá 

em 2 etapas, sendo primeiramente aprovado o projeto de instalação e, 

posteriormente à execução da obra, será expedida a licença de operação da 

estação. 
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§ 1º A solicitação da licença de instalação deverá ser efetuada através de 

protocolo dirigido a Secretaria Municipal do Urbanismo pela operadora ou 

empresa de infraestrutura, a qual deverá obedecer ao contido no regulamento 

próprio. 

§ 2º A solicitação para licença de operação da Estação Transmissora de 

Radiocomunicação deverá ser dirigida a Secretaria Municipal do Urbanismo pela 

operadora, a qual deverá obedecer ao contido em regulamento próprio. 

 De acordo com o disposto em lei, podemos observar que o processo de 

licenciamento para tal atividade acontece prioritariamente em âmbito urbanístico, uma 

vez que o processo se dá pela Secretaria Municipal de Urbanismo, porém em casos 

específicos o processo passa pela SMMA, casos esses, dispostos a seguir no art.7º e 

art.12º da presente lei: 

Art. 7º A instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação em áreas de 

preservação ambiental, parques, bosques, praças, largos, jardinetes, áreas de 

lazer e demais locais públicos, será disciplinada por regulamento próprio. 

Art. 12. Além dos casos previstos no art. 7º desta lei, a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente também será ouvida no processo de licenciamento, desde que 

ocorra pelo menos uma das seguintes condições: 

I – presença de vegetação de qualquer porte ou natureza; 

II – presença de recursos hídricos e/ou atingidos por área de preservação 

permanente, conforme definição da legislação ambiental federal; 

III – a serem implantados em áreas de parques e bosques, unidades de 

conservação e Áreas de Proteção Ambiental – APA. 

§ 1º Será expedida a Autorização Ambiental para Execução de Obras – AEO, 

quando da aprovação do projeto de instalação e a Autorização Ambiental de 

Funcionamento – AFU, quando da conclusão das obras. 

§ 2º O prazo de validade da Autorização Ambiental de Funcionamento – AFU 

será de 10 anos. 

 Em seu Art.17º a lei dispõe que sempre que possível, as instalações devem ser 

feitas em estruturas compartilhadas. 
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 Por fim, a Lei traz também em seu Art.18º, a obrigatoriedade quanto ao 

cumprimento das diretrizes elencadas pela ANATEL, como pode ser observado a 

seguir: 

Art. 18. Além do contido nesta lei, é obrigatório o cumprimento das diretrizes 

emanadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, bem como 

nas demais leis municipais, estaduais e federais. 

 O Decreto Nº 91/2014 regulamenta os procedimentos para licenciamento de 

estações transmissoras de radiocomunicação no município de Curitiba relativos a Lei 

Municipal nº 14.354/2013. No presente Decreto podemos observar a presença de três 

etapas principais no procedimento, sendo a primeira delas uma etapa que precede a 

efetiva etapa de licenciamento, disposta no art.4º a seguir. Vejamos: 

Art. 4.º Os licenciamentos serão precedidos da solicitação da Prova de 

Representatividade que deverá ser feita junto à Secretaria Municipal de 

Urbanismo SMU direcionada ao Núcleo de Assessoramento Jurídico da 

Secretaria - NAJ/SMU, contendo os seguintes documentos: 

I - requerimento próprio devidamente preenchido e assinado pelo representante 

legal da empresa interessada; 

II - contrato social e última alteração contratual consolidada ou estatuto social 

consolidado e ata da assembleia geral nomeando o representante da sociedade, 

ou ainda ato constitutivo legal; 

III - RG e CPF do administrador (cópias simples); 

IV - se representante legal, anexar procuração pública original ou cópia 

autenticada e cópia simples do RG e CPF do procurador; 

V - cópia do CNPJ da empresa operadora de telefonia móvel. 

 Em seguida, temos as duas etapas subsequentes, sendo a segunda etapa das 

três, o processo de licenciamento de instalação da atividade, disposta no Art.5º: 

Art. 5.º A solicitação da Licença de Instalação (primeira etapa de licenciamento) 

deverá ser feita pelas operadoras de telefonia celular ou empresa de 

infraestrutura junto à Secretaria Municipal do Urbanismo, contendo a seguinte 

documentação: 
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I - requerimento específico; 

II - cópia da Prova de Representatividade, emitida pelo Núcleo de 

Assessoramento Jurídico da SMU, com validade de 90 (noventa dias) a partir de 

sua emissão; 

III - original ou cópia autenticada da Certidão de inteiro teor de Transcrição ou 

Certidão de inteiro teor de Matrícula do Registro de Imóveis, com validade de 90 

dias a partir de sua emissão; 

IV - consulta para Fins de Construção (Guia Amarela), com validade de 180 dias; 

V - cópia do contrato de locação do lote/área ou autorização do proprietário para 

fins do uso requerido; 

VI - caso a Estação Transmissora de Radiocomunicação esteja localizada em 

áreas comuns de condomínio, deverá ser apresentada cópia da ata da 

assembleia de aprovação da instalação da Estação, assim como cópia da 

convenção de condomínio que elegeu seus representantes legais; 

VII - caso se trate de compartilhamento de estrutura, deverá ser apresentado 

cópia da licença de operação vigente da detentora do site, emitida pela SMU; 

VIII - projeto de implantação do equipamento em escala 1:100, contendo: 

a) totalidade do terreno conforme registro de imóveis, com suas respectivas 

metragens; 

b) localização do sublote locado com suas dimensões; 

c) localização da estrutura de sustentação dos equipamentos, container ou 

gabinete;  

d) recuo frontal de todas as instalações (estrutura de sustentação dos 

equipamentos, container e gabinete); 

e) afastamento das instalações, em relação às divisas do lote (laterais e fundos); 

f) edificações existentes no lote, com respectivos afastamentos em relação à 

estrutura de sustentação dos equipamentos, container e gabinete; 

g) indicação do calçamento no passeio, na testada do sublote, o qual deverá 

atender às disposições do Decreto Municipal n.º 1066, de 25 de setembro de 

2006, somente para a modalidade de torre; 
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h) indicação de que as estruturas verticais, antenas e demais equipamentos, 

serão protegidos e isolados do acesso ao público; 

i) projeto da cobertura ou do nível em que se encontrar a estação com 

especificação de eventuais usos e acessos, somente para os casos de Estação 

Transmissora de Radiocomunicação em topo; 

j) indicação do RN - referência de nível oficial do lote; 

k) elevação da torre ou da edificação com a estrutura do mastro, com a indicação 

da altura máxima em relação ao piso; 

IX - a emissão da Licença de Instalação será precedida do recolhimento da Taxa 

de Expediente, da anexação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

relativa ao projeto da estrutura vertical e da Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART relativa ao projeto elétrico (rede elétrica, sistema de proteção 

contra descarga atmosférica e equipamentos de telecomunicações), e da 

apresentação da certidão negativa do(s) profissional(ais) ou da empresa(s) 

responsável(eis); 

X - a taxa de Licenciamento Ambiental (autorização para execução de obras - 

AEO) deverá ser recolhida somente quando se aplicar os casos previstos nos 

artigos 7.º e 12 da Lei Municipal n.º 14.354, de 19 de novembro de 2013. 

Parágrafo único. Será ouvida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA 

nos casos previstos nos artigos 7.º e 12 da Lei Municipal n.º 14.354, de 19 de 

novembro de 2013. 

 E a última das três principais etapas, o processo de licença de operação das 

ERB, disposto no art.6º a seguir. Veja-se: 

Art. 6.º A solicitação da Licença de Operação (segunda etapa de licenciamento) 

deverá ser feita pelas operadoras da Estação Transmissora de 

Radiocomunicação junto à Secretaria Municipal do Urbanismo, contendo a 

seguinte documentação: 

I - requerimento específico; 

II - cópia da Prova de Representatividade, emitida pelo Núcleo de 

Assessoramento Jurídico da SMU, com validade de 90 dias a partir de sua 

emissão. 

III - licença para funcionamento da estação de telecomunicações emitida pela 

ANATEL com data de validade vigente; 
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IV - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa à execução da 

estrutura vertical; 

V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa à execução do projeto 

elétrico (rede elétrica, sistema de proteção contra descarga atmosférica e 

equipamentos de telecomunicações); 

VI - certidão negativa do ISS do(s) profissional(is) ou da(s) empresa(s) 

responsável(eis); 

VII - caso a infraestrutura seja de propriedade de empresa terceirizada, deverá 

ser apresentada comprovação de relação comercial entre a empresa de 

infraestrutura e a operadora; 

VIII - atendimento às eventuais condições estabelecidas na Autorização para 

Execução de Obras - AEO por parte da SMMA; 

IX - a emissão da licença de operação será precedida do recolhimento da Taxa 

de Expediente. A taxa de Licenciamento Ambiental (Autorização Ambiental de 

Funcionamento - AFU) deverá ser recolhida somente quando se aplicar os casos 

previstos nos artigos 7.º e 12 da Lei Municipal n.º 14.354, de 19 de novembro de 

2013. 

Parágrafo único. Caso ocorra alteração na posição da infraestrutura instalada em 

relação ao projeto aprovado, a operadora de telefonia celular ou empresa de 

infraestrutura deverá obter novo licenciamento. 

 Diante do disposto anteriormente, podemos observar que as normas especificas 

para implantação de ERB no município de Curitiba, tratam a respeito do processo de 

licenciamento em suas diversas etapas (Licença de Instalação, Licença de Operação, 

Renovação de licença) de forma aprofundada, dando informação com relação a 

documentações obrigatórias para a abertura do processo e o respectivo órgão 

responsável pelo licenciamento. 

4.8.2. Salvador - BA 

O licenciamento ambiental para a implantação e operação das ERB em Salvador é um 

procedimento obrigatório, e que compete à Secretaria de Desenvolvimento e 

Urbanismo - SEDUR a análise do processo de licenciamento ambiental. 
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 A lei nº 6.976/2006 dispõe sobre o licenciamento de para construção de ERB no 

município de Salvador, e traz no Art.3º a obrigatoriedade do requerimento da AOP na 

atual SEDUR. 

 A necessidade de documentos ou estudos complementares ao processo de 

licenciamento de ERB já consolidadas pode ser requerido pelo órgão licenciador a 

qualquer momento, como disposto no art.13º a seguir: 

Art. 13 O órgão licenciador poderá solicitar das empresas concessionárias, a 

qualquer momento, novas informações e medições de emissão eletromagnética 

por meio de avaliação das ERB`s e ETSF`s já construídas, em face de justificada 

motivação técnica ou de requerimento de associação de moradores legalmente 

constituída precedida de análise técnica do órgão competente. 

§ 1º A avaliação a ser realizada nos termos do caput deste artigo será efetuada 

por empresa ou profissional habilitados, que deverão elaborar e assinar o 

Relatório de Conformidade para cada estação analisada, acompanhado de cópia 

de certificado de calibração emitido pelo INMETRO, laboratório credenciado ou 

por instituição técnica devidamente capacitada, que comprove que a calibração 

do instrumento se encontrava dentro de sua validade, na data das medições. 

§ 2º O órgão licenciador poderá exigir que a avaliação da ERB ou ETSF seja 

efetuada por entidade de terceira parte. 

 O Decreto nº 18.147/2008 regulamenta dispositivos da lei nº 6.976/2006, e traz 

ainda um capitulo exclusivo para tratar de licenciamento ambiental. 

 No Art.5º temos definido o órgão licenciador responsável pela análise do 

processo, bem como os documentos que devem ser juntados a abertura do processo, 

como disposto a seguir:  

Art. 5º Compete à Superintendência Municipal de Meio Ambiente - SMA a análise 

do processo de licenciamento ambiental, em conformidade com o Decreto nº 

15.561, de 18 de março de 2005, art. 2º, inciso IV, para implantação das ERBs e 

ETSFs, devendo o requerimento de licença vir acompanhado dos seguintes 

documentos: 

a) Fotocópia da AOP de Parâmetros, emitida pela SUCOM; 

b) Cartão do CNPJ; 
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c) Formulário de Licenciamento Ambiental, conforme padrão emitido pela SMA; 

d) Planta de localização do empreendimento; 

e) Projeto de implementação, observando a NT 02/03 do CRA, aprovada pela 

Resolução CEPRAM nº 3190/03 ou outra norma que vier a substituí-la; 

f) Roteiro de Caracterização do Empreendimento - RCE, com ART; 

g) Laudo Radiométrico Teórico, com ART; 

h) Comprovante de recolhimento da taxa para análise de licença ambiental. 

§ 1º O pedido de Licença Ambiental deverá ser apreciado no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, a contar do protocolo de requerimento acompanhado da 

documentação descrita no caput deste artigo. 

§ 2º Caso a documentação necessária à análise do pedido de licença ambiental 

esteja incompleta ou irregular, o empreendedor deverá ser convocado, mediante 

convite, pela SMA, para complementá-la. Nesta hipótese, o prazo previsto no 

parágrafo antecedente ficará suspenso até a regularização do processo. 

§ 3º Transcorrido o prazo consignado no parágrafo anterior, sem qualquer 

pronunciamento do órgão de licenciamento ambiental, a licença será considerada 

deferida, devendo a SMA emitir o respectivo certificado. 

§ 4º A SMA poderá, a qualquer tempo, verificar a regularidade dos projetos e 

documentos apresentados no processo de licenciamento, exigindo, se for o caso, 

a sua adequação ou complementação. 

§ 5º A Licença Ambiental terá validade de 03 (três) anos, devendo ser renovada 

nos termos deste Decreto. 

 O licenciamento para a modalidade de compartilhamento de ERB também é 

descrito no presente decreto, como podemos observar no Art.15º a seguir: 

Art. 15 - A implementação de ERB ou ETSF em regime de compartilhamento em 

estrutura vertical já licenciada sob o aspecto urbanístico, dependerá somente da 

obtenção de Licenciamento Ambiental junto à SMA, sendo seu licenciamento 

simplificado, na forma deste capítulo. 

§ 1º Para obtenção do licenciamento ambiental em regime de compartilhamento, 

a empresa deverá indicar o nível de radiação emitido no ambiente antes do seu 

funcionamento e o índice de radiação resultante da somatória dos índices após o 
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início do funcionamento da estação, comprovando que, com sua implantação, os 

limites previstos na Legislação Federal e na Norma Técnica 02/03 do CRA, 

aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3190/03, ou aquela que a substituir, foram 

atendidos. 

§ 2º Após a concessão de Licença Ambiental e concluída a implantação da ERB 

ou ETSF, a operadora deverá encaminhar à SMA, em 60 (sessenta) dias, o 

Laudo Radiométrico Prático, bem como à SUCOM, a ser juntado no processo 

original da detentora. 

§ 3º Fica dispensada a apresentação da AOP de parâmetros nos casos de 

licenciamento ambiental em regime de compartilhamento de infraestrutura já 

licenciadas sob os aspectos urbanísticos. 

 Podemos verificar assim, que a legislação especifica para ERB no município de 

Salvador, discorre especificamente a respeito do processo de licenciamento ambiental, 

sendo los aspectos urbanísticos são avaliados pelo SEDUR na AOP que deve preceder 

o processo de licenciamento ambiental. As etapas do processo de licenciamento 

ambiental não são detalhadas em lei, porém dispõem dos documentos necessários 

para o início do processo, ficando a cargo do órgão licenciador os demais documentos 

para cada etapa do processo conforme sua avaliação. 

4.8.3. Goiânia - GO 

O Decreto nº 3.268/2017 dispõe sobre normas para instalação de infraestrutura de 

suporte para redes de telecomunicação no município de Goiânia.  

 O Capitulo III do referido Decreto dispõe a respeito do Alvará de Autorização, 

procedimento obrigatório que antecede o licenciamento ambiental, no Art. 11º temos 

como se dá o requerimento para tal autorização, como podemos observar a seguir: 

Art. 11. O licenciamento das infraestruturas de suporte para redes de 

telecomunicações se dará por meio da expedição do Alvará de Autorização, 

mediante procedimento simplificado, observado o prazo estabelecido no art. 7º, 

da Lei Federal 13.116, de 20 de abril de 2015. 

§ 1º O requerimento deverá ser realizado via abertura de processo administrativo 

em unidade de atendimento específica do Município ou pela gerência de 
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protocolo do órgão de planejamento, e deverá conter os documentos listados no 

Anexo I deste Decreto. 

§ 2º Será dispensada de novo licenciamento da infraestrutura de suporte por 

ocasião da alteração de características técnicas decorrentes de processo de 

remanejamento, substituição ou modernização tecnológica, nos termos da 

regulamentação da Anatel. 

§ 3º Será dispensada de novo licenciamento a infraestrutura de suporte com 

padrões e características técnicas equiparadas a anteriores já licenciadas, nos 

termos da regulamentação da Anatel. 

 O referido decreto dispõe em seu Art. 10º etapas para o processo de 

licenciamento das ERB, podemos observar a seguir: 

Art. 10. O licenciamento das infraestruturas de suporte para redes de 

telecomunicações se dará por meio da expedição do Alvará de Autorização e 

Licença Ambiental, mediante procedimento único e simplificado, a ser iniciado no 

órgão municipal de planejamento, com posterior tramitação no órgão municipal 

de meio ambiente. 

§ 1º As Infraestruturas de suporte para redes de telecomunicações de pequeno 

porte, que não estejam instaladas em unidades de conservação ou que não 

dependam de autorização para extirpação arbórea, estarão dispensadas do 

licenciamento ambiental e terão sua aprovação urbanística através da Aprovação 

Responsável, nos termos da Lei Complementar nº. 302/2016. 

§ 2º Em casos de necessidade técnica, devidamente comprovada, que for 

necessária instalação de estações transmissoras de radiocomunicação em Área 

de Preservação Permanente, estarão sujeitos à análise do órgão ambiental, 

termos da Resolução CONAMA nº. 369, e não excluirá a necessidade de 

obtenção do Alvará de Autorização. 

 O Capitulo IV do decreto dispõe a respeito do licenciamento ambiental para a 

atividade no município, sendo que o Art. 20º estabelece o dever de obter junto ao órgão 

municipal de meio ambiente a licença de instalação, sendo que o requerimento da 

licença seve ser apresentado no mesmo processo administrativo em que for requerido o 

Alvará de Autorização, junto dos seguintes documentos:  

I. Requerimento; 
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II. Contrato Social da empresa detentora da infraestrutura de suporte; 

III. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

da empresa detentora pela infraestrutura de suporte; 

IV. Contrato de locação ou certidão de registro atualizada do imóvel onde a 

infraestrutura de suporte será instalada ou quando for o caso; 

V. Procuração, emitida pela empresa detentora da infraestrutura de suporte, com 

poderes para o signatário do requerimento, quando for o caso; 

VI. Documento legal que comprove a autorização do proprietário ou do possuidor 

do imóvel ou seus representantes legais, para instalação da infraestrutura de 

suporte; 

VII. Croqui com fotos e localização da infraestrutura de suporte, informando o tipo 

de infraestrutura a ser instalada; 

VIII. Declaração, devidamente atestada por (ART) Anotação de 

Responsabilidade Técnica ou (RRT) Registro de Responsabilidade Técnica de 

profissional do ramo, de que o projeto atende as diretrizes para a redução do 

impacto visual das instalações; 

IX. Projeto de implantação da infraestrutura de suporte no lote/área a ser 

instalada, obedecendo aos recuos previstos neste Decreto; 

X. Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto e da execução da 

infraestrutura de suporte; 

XI. Vistas/cortes explicativos da quantidade de elementos da infraestrutura de 

suporte; 

XII. Autorização do COMAR, no caso de infraestrutura do tipo torre, quando a 

esta estiver instalada em área de segurança e proteção dos aeródromos; 

XIII. Declaração do detentor de que as estações de transmissão de 

radiocomunicação a serem implantadas na infraestrutura de suporte estarão 

devidamente licenciadas pela Anatel; 

XIV. Publicação do Pedido de Licença, conforme Resolução 006/86 CONAMA; 

XV. Laudo de vegetação, quando for caso. 
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 A licença de operação para a atividade exercida pela ERB não é necessária para 

o processo de licenciamento ambiental do mesmo, como podemos observar no art. 23º 

disposto a seguir: 

Art. 23. A operação das estações de telecomunicação não estará sujeita a 

emissão da licença ambiental, entretanto, para o início das atividades, a 

prestadora deverá apresentar ao órgão municipal de meio ambiente a Licença de 

Funcionamento emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 

de sua(s) respectiva(s) antenas instaladas na Estação Radiobase (ERB). 

 Foi observado, em adendo, no Decreto nº 3.268/2017 que são listada as etapas 

do processo de licenciamento ambiental e alvará de autorização. O processo de 

licenciamento ambiental para o empreendimento estudado no município de Goiânia se 

dá de forma simplificada, com a supressão da licença de operação, uma das etapas 

usuais ao processo de licenciamento ambiental. 

 Estudos ambientais não foram citados em norma, ficando a cargo do respectivo 

órgão ambiental licenciador o requerimento dos mesmos após análise. 

4.8.4. Manaus – AM 

A resolução COMDEMA nº 8/2010 dispõe sobre normas especificas para o 

licenciamento de estações de telecomunicação no município de Manaus, e estabelece 

a abertura do processo de licenciamento perante a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, com os documentos elencados no art. 5º da norma, como 

disposto a seguir:  

Art. 5º O licenciamento será iniciado por requerimento do interessado perante a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - 

SEMMAS, acompanhado dos seguintes documentos: 

I - Requerimento próprio, assinado pelo empreendedor ou responsável legal; 

II - Comprovante de pagamento da taxa de formalização do processo e 

licenciamento; 

III - Cópia dos instrumentos societários e CNPJ do empreendedor; 
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IV - Certidão de Uso do Solo (tipo 4); 

V - Contrato de uso/locação com tempo de atividade da unidade no terreno; 

VI - Comprovante de propriedade da área a ser utilizada para a implantação ou 

documento expedido pelo proprietário, autorizando a intervenção; 

VII - Croqui de localização georreferenciada e nome da unidade; 

VIII - Projeto arquitetônico e elétrico do empreendimento; 

IX - Projeto da estrutura vertical de sustentação das antenas (torre ou poste) ou a 

demonstração técnica (fornecido pelo empreendedor) de que a edificação a ser 

utilizada suporta o peso adicional dos equipamentos a serem instalados; 

X - Cronograma de implantação da estação; 

XI - Relatório de Conformidade, atestando o atendimento aos limites de 

exposição aos campos eletromagnéticos previstos na Lei Federal nº 

11.934/2009; 

Parágrafo único. Os documentos a que se referem esta resolução, somente 

serão recebidos se acompanhados de suas respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART. 

 O capitulo III dispõe do licenciamento de novas ERB, nos trazendo em seu Art. 

11º que: 

Art. 11 Protocolado o pedido de Iicenciamento na SEMMAS, devidamente 

acompanhado dos documentos exigidos, no prazo de até 30 (trinta) dias, dever-

se-á instruir o processo com os pareceres técnicos necessários para julgamento. 

 O art. 13º da referida Resolução diz respeito a validade da licença de instalação 

e sua possível renovação. Vejamos: 

Art. 13. A licença de instalação expedida pela SEMMAS terá validade equivalente 

ao prazo previsto pelo cronograma de implantação a que aduz o inciso IX, do art. 

3º, desta Resolução, podendo, a requerimento do empreendedor ser prorrogado 

apenas uma vez, por igual período. 

Parágrafo único. Vencida a licença e não promovida a instalação da estação, 

caso o empreendedor pretenda instalar a estação no local proposto, fica obrigado 

a apresentar novo requerimento de licenciamento devidamente instruído. 
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 O Capitulo 5 da resolução, diz respeito ao licenciamento de ERB já implantadas, 

que ficam sujeitas a licenciamento de adequação e/ou readequação, por convocação 

da SEMMAS. Para a adequação das ERB’S já implantadas, serão exigidos os mesmos 

documentos elencados no Art. 5º, com exceção do inciso X. 

 Por fim, não será exigido atendimento dos critérios urbanísticos para ERB já 

implantadas e devidamente autorizadas ou licenciadas. 

 Podemos observar que o regulamento especifico para implantação e 

licenciamento de ERB no município de Manaus, não dispõe de estudos ambientais 

específicos para o processo de licenciamento ambiental, contudo apresenta 

informações com relação a documentação para abertura do processo, bem como o 

respectivo órgão responsável pela avaliação do processo, tanto para novas ERB’s a 

serem licenciadas, quanto para ERB já instaladas anteriormente a publicação da 

referida norma. 

4.8.5. São Paulo – SP 

A Lei nº 13.756/2004 dispõe sobre a instalação de ERB’s no Município de São Paulo, 

porém não contempla nenhuma instrução quanto a etapas, procedimentos, estudos ou 

documentos para abertura do processo de licenciamento ambiental da atividade. 

 Com isso podemos perceber certa falta de instrução quanto ao processo de 

licenciamento na legislação especifica para o município de São Paulo, tornando assim a 

lei deficiente quanto a seus procedimentos, e consequentemente desatualizada frente a 

outros municípios estudados. 

 Atualmente o processo de licenciamento para ERB no município de São Paulo 

se encontra paralisado, aguardando atualização da legislação pertinente atividade, que 

está em fase de projeto de lei para ser aprovado. 

 Por ser o município com maior número de ERB registradas em dados obtidos 

pela ANATEL, é de extrema importância a devida atenção com relação a 

regulamentação da atividade. Como mostrado neste trabalho podemos observar 
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diversos impactos referentes a tal atividade. Com o número de ERB’s elevado e os 

impactos ambientais intensificados com sua implantação, grande parte da população se 

encontra exposta aos riscos da atividade em discussão. 

4.8.6. Brasília – DF 

Não foi encontrado termo de referência ou relação de documentos específicos para 

licenciamento de ERB no município junto ao órgão licenciador, qual seja o Instituto 

Brasília Ambiental – IBRAM. 

 O Decreto nº 22.395/2001 dispõe quanto à implantação e funcionamento de 

infraestrutura de telecomunicações em áreas públicas no Distrito Federal, com isso, 

ERB’s instaladas em áreas particulares, ficam desfalcadas de legislação municipal 

especifica, sendo assim unicamente regulada por legislação federal. 

 A implantação desta atividade em áreas particulares não é passível de 

licenciamento ambiental no município de Brasília. 

 Quanto ao disposto no Decreto em áreas públicas, fica previsto no Capítulo V, do 

Decreto nº 22.395/2001, Art. 23 que: 

Art. 23° - Os projetos de infra-estrutura de telecomunicações em área pública, no 

nível do solo, em subsolo e em espaço aéreo, serão licenciados pela unidade 

orgânica responsável pelo licenciamento, da Administração Regional respectiva, 

por meio da Licença de Implantação de Infra-estrutura, nos termos estabelecidos 

no artigo 23 deste Decreto. 

 O Decreto dispõe ainda acerca da exigência dos seguintes documentos para 

requerimento do processo de licença de implantação, conforme dicção do Art. 24º: 

Art. 24° - A solicitação para Licença de Implantação de Infra-estrutura de 

telecomunicações em área pública dar-se-á mediante requerimento apresentado 

na Administração Regional, acompanhado dos seguintes documentos: 

I - três vias do plano geral da rede de infra-estrutura de telecomunicações, no ato 

do primeiro requerimento ou em caso de alteração deste; 
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II - três vias do projeto da infra-estrutura de telecomunicações, objeto de 

licenciamento; 

III - termo de autorização para prestação de serviço de telecomunicações ou uso 

de radiofreqüência, expedido pela ANATEL; 

IV - parecer do VI COMAR - Comando Aéreo Regional, para os casos de 

equipamentos localizados em rampas de aproximação de aeronaves; 

V - resposta de consulta aos órgãos e empresas de infra-estrutura urbana sobre 

a interferência com suas redes ou quanto à possibilidade de implantação sobre 

estas; 

VI - anuência do órgão ambiental; 

VII - anuência dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico 

e artístico nacional e do Distrito Federal, nos casos previstos na legislação 

específica; 

VIII - resposta de consulta à Subsecreteria de Urbanismo e Preservação da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SUDUR/SEDUH, quanto a 

interferências com projetos urbanísticos em elaboração; 

IX - memorial técnico do elemento da rede de infra-estrutura de 

telecomunicações que se pretende instalar, assinado por profissional habilitado, 

contendo as especificações básicas do mesmo e o nível máximo de radiação 

emitido; 

X - uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável técnico 

pela obra de implantação da infra-estrutura de telecomunicações, registrada no 

CREA/DF; 

XI - declaração do responsável pela obra de implantação da infra-estrutura de 

telecomunicações, comprometendo-se a efetuar a recuperação da área pública 

danificada, imediatamente após a conclusão dos serviços; 

XII - comprovante do pagamento de taxas previstas em legislação específica; 

 Ainda em se tratando da mesma norma, esta contempla também com as etapas 

detalhadas do processo de licenciamento de implantação de ERB’s em seu Art. 25º: 

Art. 25° - Os procedimentos administrativos para expedição da Licença de 

Implantação de Infra-estrutura de telecomunicações serão os seguintes: 
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I - o interessado apresentará à Administração Regional respectiva a 

documentação prevista no art. 23 deste Decreto; 

II - após a verificação da documentação apresentada, a Administração Regional 

procederá a chamamento público para apurar o número de empresas 

interessadas no compartilhamento da área pública requerida. 

III - o processo devidamente instruído, será encaminhado à Procuradoria Geral 

do Distrito Federal - PRG /DF, para lavratura do contrato de Concessão de Uso 

Onerosa; 

IV - a PRG/DF justificará a inexigibilidade de licitação, com a devida publicação 

no Diário Oficial do Distrito Federal; 

V - a PRG/DF publicará o extrato do contrato no Diário Oficial do Distrito Federal 

e o registrará em livro próprio; 

VI - o processo será devolvido à Administração Regional para expedição da 

Licença de Implantação de Infra-estrutura, que será emitida após a comprovação 

do pagamento do preço público devido; 

VII - a Administração Regional encaminhará à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH uma via do projeto já licenciado, 

em papel e em meio digital, conforme estabelecido nos §§ 1° e 2° do artigo 23 

deste Decreto, para fins de cadastramento junto ao Sistema de Informação 

Territorial e Urbana do Distrito Federal - SITURB. 

§1° - Nos casos de compartilhamento em estrutura já instalada, as demais 

empresas serão dispensadas da apresentação dos documentos previstos nos 

incisos IV a VIII do artigo 23. 

§2° - O chamamento público a que se refere o inciso II deste artigo dar-se-à 

mediante publicação em Diário Oficial do Distrito Federal, observado o prazo de 

5 (cinco) dias para manifestação das empresas interessadas. 

 O regramento legal acima, traz assim os documentos para abertura do processo 

de licenciamento para ERB e suas etapas, porém as etapas do licenciamento ambiental 

não foram elencadas, bem como estudos ambientais e demais peculiaridades que 

podem ser exigidas/aplicadas. 
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5. ANÁLISE COMPARATIVA 

Diante dos dados levantados quanto à legislação pertinente para ERB em cada 

município, estabeleceu-se uma comparação a partir dos parâmetros elencados. 

Inicialmente foram atribuídos valores representativos aos parâmetros, de forma que na 

existência de restrições foi dado nota 1, na ausência de restrições ou equivalência com 

diretrizes da legislação federal foi atribuído nota 0. 

 Posteriormente, atribuíram-se pesos para cada parâmetro elencado no estudo, a 

fim de ajustar o nível de restrição das normas com o grau de relevância que cada 

parâmetro recebeu na avaliação qualitativa. Diante disso, estabeleceram-se três fatores 

multiplicativos para a classificação do grau de relevância, sendo 3 (três) para alto, 2 

(dois) para médio e 1 (um) para baixo. 

 Usando os fatores multiplicativos, os parâmetros poderiam obter um valor 

numérico final entre 0 e 16, sendo 0 o valor indicativo de menor restrição e 16 para os 

mais restritivos. No Quadro 5.1 abaixo encontram-se os detalhes. Vejamos: 

Quadro 5.1 – Análise quantitativa das restrições 

Fonte: o autor 
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PESO 3 1 1 2 3 1 1 1 3 0 - 16 

Curitiba 3 0 0 2 3 0 1 1 0 10 

Manaus 3 0 0 2 3 0 0 1 3 12 

Goiânia 3 0 0 2 0 0 0 0 3 8 

São Paulo 3 1 0 2 0 1 0 0 3 10 

Brasília 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 

Salvador 3 0 0 2 3 0 0 0 3 11 

Classificação 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 
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 Como pode ser visto, foram atribuídos maiores pesos para os parâmetros de 

Legislação Especifica ERB, Restrição de Zoneamento e Licenciamento Ambiental.  

 A legislação especifica quanto à implantação de ERBs é de extrema importância 

para estabelecer diretrizes a respeito da atividade em questão. Em sua ausência o 

processo de licenciamento e controle pode ser comprometido, uma vez que a atividade 

fica a critério da legislação federal pelo fato de não contemplar as nuances locais dos 

municípios bem ainda do poder discricionário deste em avaliar a implantação da 

atividade. Sendo assim, atribuiu-se uma classificação alta para este parâmetro.  

 Como um instrumento amplamente utilizado nos planos diretores, através do 

qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o 

uso e a ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos (PAIXÃO, AIALA,2013) 

o zoneamento também recebeu classificação alta. Por meio dele, verifica-se que é 

possível verificar a categorização da atividade voltada a telecomunicação e as 

possibilidades de implantação nas áreas da cidade.  

 Já o licenciamento ambiental, como observado no presente estudo, é um 

procedimento administrativo de grande importância e obrigatório para atividades que 

gerem impacto ao meio ambiente que está inserido. O processo de licenciamento 

ambiental visa estabelecer procedimentos para adequação da atividade a ser 

licenciada, de forma a compatibilizar a localização do empreendimento e suas 

atividades, mitigar os possíveis impactos da instalação, e monitorar a operação do 

empreendimento.  

 Todas essas etapas do processo de licenciamento são analisadas por meio de 

estudos ambientais e documentações do empreendimento, respeitando as normas 

municipais, estaduais e federais. Diante disso é imprescindível o licenciamento 

ambiental, a fim de conhecer e mitigar possíveis impactos socioeconômicos e 

ambientais em suas diferentes áreas de abrangência. Sendo assim foi atribuída uma 

classificação alta quanto ao seu grau restrição. 
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 Diferentemente dos parâmetros acima, os recuos previstos em legislação 

receberam grau médio. Como um item urbanístico contemplado na maior parte das 

legislações estudadas, do ponto de vista urbanístico ele pode mitigar o impacto visual 

no ambiente, além de preservar a ventilação e iluminação dos terrenos e vias, e garantir 

a segurança da edificação em caso acidentes. 

 Já para os itens de áreas crítica, distanciamento entre Estações Rádio Base, 

áreas vedadas e tipo e altura das estruturas foi atribuído grau baixo.   

 As áreas críticas e o distanciamento entre ERB’s são parâmetros que na maioria 

dos casos permaneceram equivalentes a legislação federal, com exceção de São 

Paulo. Uma vez que o disposto em lei federal é um aconselhamento com brecha para 

justificativa técnica, como já explicitado anteriormente, não se viu a necessidade de 

estabelecer maior peso a esse parâmetro.  

 Para as áreas vedadas, considerou-se a realidade de que no geral, elas 

restringem poucas e pequenas áreas da cidade para a instalação de ERB’s. Por fim, as 

restrições quanto ao tipo e altura das estruturas discorrem apenas para casos de 

estações instaladas em topos de edificações (rooftop), que possuem um menor grau de 

impacto. Sendo assim foi atribuído um baixo grau de restrição quanto a esse parâmetro, 

por entender que tal limitação não afeta de forma significativa a implantação de ERBs, 

uma vez que a modalidade rooftop se encontra instalada em topos de edifícios que no 

geral possuem altura suficiente para o cumprimento da demanda de sinal. 

 A partir dos resultados obtidos na análise, na Figura XX podemos dispor em uma 

escala de cores os respectivos níveis de restrição para cada município estudado. 

Observe os detalhes abaixo: 
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Figura 5.1 - Mapa de análise dos municípios 

 

Fonte: o autor. 
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 Dessa forma, verifica-se que dentre as cidades analisadas, obteve-se a seguinte 

ordem decrescente de restrição: Manaus, Salvador, São Paulo, Curitiba, Goiânia e 

Brasília. Sendo assim, Manaus possui a legislação mais restritiva e Brasília apresenta a 

menos.  

 Tal resultado vai ao encontro da realidade analisada, já que Brasília dispensa o 

licenciamento em áreas privadas, e Manaus possui a maior quantidade de restrições e 

medidas de controle e monitoramento dispostas em lei. 

 Os resultados obtidos foram comparados ao Ranking das Cidades Amigas de 

Telecom (Telebrasil, 2018), que tem como objetivo identificar aqueles municípios 

brasileiros que facilitam a instalação de infraestrutura necessária à expansão de 

serviços de telecomunicação. O ranking contempla as 100 primeiras cidades mais 

amigas e para a sua composição são avaliadas as restrições, burocracias, prazo e 

onerosidade para a implantação de ERBs. Tudo isso com base na existência e 

elaboração de políticas públicas favoráveis a estes empreendimentos.   

 Embora a Telebrasil considere diversos outros aspectos, retirou-se da ordem das 

100 cidades analisadas os municípios estudados neste trabalho, colocando-as em uma 

ordem a parte das demais no ranking. Assim sendo, as três cidades mais restritivas 

seguiram a ordem das menos amigas às Estações Rádio Base, o que comprova mais 

uma vez a realidade dos dados obtidos na metodologia realizada. Veja os detalhes de 

posição na figura 5.2. 
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Figura 5.2- Ranking das cidades amigas 

 

Fonte: o autor. 

 Quanto às demais cidades, São Paulo, Brasília e Goiânia, elas não seguiram o 

raciocínio apresentado acima, o que pode ser justificado pelos outros aspectos não 

analisados neste trabalho, mas presentes na análise da Telebrasil, e considerações 

realizadas.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do trabalho realizado, observou-se divergência significativa nas legislações 

especificas analisadas para Estações Rádio Base. A comparação quanto às leis 

municipais das seis capitais mostrou o município de Manaus como o mais restritivo. 

Isso se dá devido a um número maior de parâmetros ambientais e urbanísticos, além de 

informações e diretrizes melhor estruturadas. 

 O licenciamento ambiental para implantação de ERB é obrigatório no município 

de Manaus, ficando a cargo do órgão licenciador a requisição de estudos e documentos 

pertinentes a análise do processo de licenciamento. A Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS dispõe de um procedimento / lista de 

documentos específicos para a atividade. Além disso, fica disposto em lei zonas 
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urbanas especificas para implantação das estações, mostrando a atenção voltada para 

a adequação das instalações com o local. 

 Em contrapartida, as legislações para Brasília e São Paulo se mostraram pouco 

restritivas, com diretrizes insuficientes a respeito do processo de licenciamento 

ambiental e urbanístico. Com exceção das áreas públicas, em Brasília há um vácuo 

legal e ausência de licenciamento para este tipo de empreendimento, o que demonstra 

uma facilidade na implantação sem ter direcionamento e acompanhando por parte da 

organização pública.  

 São Paulo foi o município identificado com maior quantidade de ERB’s no pais, o 

que exigiria uma demanda de regulamentação da atividade mais efetiva, a fim de 

mitigar os impactos causados pela implantação e funcionamento das estruturas. No 

entanto, verificou-se que embora uma nova lei esteja em aprovação, atualmente o 

procedimento de licenciamento se encontra paralisado.   

 Os parâmetros escolhidos para análise da legislação no presente estudo são 

condicionantes que visam estabelecer o mínimo controle e monitoramento dos impactos 

da atividade em questão. Se todos forem implementados corretamente, seria possível 

atenuar os impactos ambientais decorrente da atividade, porém o que foi observado na 

análise realizada, é que em muitos casos o arcabouço legal vigente não contempla os 

parâmetros mínimos ou nem existem. Sendo assim, podemos dizer que as 

condicionantes elencadas na maioria dos municípios estudados as leis não são 

suficientes para gerir, controlar e mitigar os impactos causados pelas Estações Rádio 

Bases.  
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