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1. Objetivo e Âmbito 
O presente relatório tem por objetivo a apresentação dos resultados obtidos na Avaliação de Campos 

Eletromagnéticos de acordo com a proposta SEGAMB 1304/18/18 de 17/10/2018 realizada no dia 06 de 

novembro nas instalações do ISQ, no Taguspark, em Oeiras. 

O cliente procedeu à entrega do equipamento a avaliar nas instalações do ISQ, bem como da documentação 

relativa ao mesmo. 

2. Conceitos 
As grandezas medidas no âmbito da Avaliação de Campos Eletromagnéticos e respetivas unidades são as que se 

seguem: 

Campos eletromagnéticos: 

• Densidade de Fluxo Magnético (B) – Microtesla (µT); 

• Intensidade de Campo Elétrico (E) – Volt por metro (V/m). 

 

Os valores de referência aplicáveis, no âmbito a exposição ocupacional, de acordo com a Lei n.º 64/2017 são os 

seguintes: 

• NA (B) – Nível de ação para a Densidade de Fluxo Magnético:  

NA (B) baixos – Níveis de ação referentes aos Valores Limite de Exposição aplicáveis aos níveis sensoriais; 

NA (B) altos – Níveis de ação referentes aos Valores Limite de Exposição aplicáveis aos efeitos na saúde. 

• NA (E) – Nível de ação para a Intensidade do Campo Elétrico: 

NA (E) baixos – Níveis de ação referentes aos Valores Limite de Exposição aplicáveis aos níveis sensoriais; 

NA (E) altos – Níveis de ação referentes aos Valores Limite de Exposição aplicáveis aos efeitos na saúde. 

 

No âmbito da exposição da população a campos eletromagnéticos , os valores limite de referencia aplicáveis são 

os constantes  da Portaria nº 1421/2004 de 23 de novembro, que fixa os níveis de referência relativos à exposição 

da população a campos eletromagnéticos (0 a 300 GHz). 
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3. Referências 

3.1 Legislação 

• Artigos 127º e 281º da Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho, 

relativos aos deveres do empregador e princípios gerais em matéria de segurança e saúde no trabalho, 

respetivamente, alterada pela Lei 28/2015 de 14 de abril; 

• Artigo 5º da lei 102/2009 de 10 de setembro alterada pela Lei 3/2014 de 28 de janeiro, que regulamenta 

o regime jurídico da promoção da segurança e da saúde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 

284º, do código do trabalho, no que respeita à prevenção; 

• Lei n.º 64/2017 que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra 

riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos 

eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe a Diretiva 2013/35/EU do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 26 de junho de 2013. 

• Declaração de Retificação n.º 26/2017, que retifica valores apresentados na Lei n.º 64/2017. 

• Portaria nº 1421/2004 de 23 de novembro, que fixa os níveis de referência relativos à exposição da 

população a campos eletromagnéticos (0 a 300 GHz) 

• Despacho nº 19 610/2003 (2ª série), que aprova os procedimentos de monitorização e medição dos 

campos elétricos e magnéticos, na gama dos 0,025 kHz aos 3 kHz, no local, com origem em redes elétricas 

à frequência industrial; 

• Regulamento n.º 86/2007 – Procedimentos de monitorização e medição dos níveis de intensidade dos 

campos eletromagnéticos com origem em estações de radiocomunicações; 

• Decreto-Lei n.º 11/2018 de 15 de fevereiro que estabelece critérios de minimização e de monitorização 

da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos que devem orientar a fase 

de planeamento e construção de novas linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e a fase de 

exploração das mesmas. 

3.2 Outros 

• Guia não vinculativo de boas práticas para a aplicação da Diretiva 2013/35/EU – Voluma I: Guia prático. 
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4. Metodologia 

4.1 Avaliação de Campos Eletromagnéticos 

4.1.1 Metodologia de Medição 

Com vista ao cumprimento do objetivo da presente avaliação, procedeu-se à medição dos campos 

eletromagnéticos provenientes de um equipamento com função desumidificadora de edifícios Marca Drymat, M 

2030. 

A metodologia de medição utilizada foi adaptada ao funcionamento do equipamento em estudo: 

- Este equipamento que deve ser instalado numa parede, junto ao teto, no interior de edifícios, sejam 

para uso privado ou laboral. O funcionamento do equipamento a 50/60 Hz, é em contínuo e induz a 

despolarização das moléculas de água por meio de impulsos eletrónicos com gama de emissão entre 18 

e 30 mW. 

As medições foram efectuadas a várias distâncias do equipamento (10 cm, 1, 2 e 3 m), bem como com uma parede 

de alvenaria e uma parede falsa/divisória de escritório típica como obstáculos. 

Os resultados obtidos no dia da avaliação apresentam-se na tabela 1.  

 

4.1.2 Equipamentos Utilizados 

Os equipamentos de medição foram selecionados pelo ISQ com base na informação fornecida pelo cliente. 

Para o cumprimento da avaliação utilizaram-se os seguintes equipamentos: 

- Medidor de Campos Elétricos e Magnéticos, modelo PM 8053 A 

- Sonda HP50B (5 Hz aos 100 kHz); 

No anexo I encontram-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados. 
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5. Resultados 

5.1 Avaliação de Campos Eletromagnéticos 

Na tabela 1 apresentam-se os valores de Densidade de Fluxo Magnético (50Hz) e os valores de Intensidade de 

Campo Elétrico (50Hz). 

Os valores obtidos para os parâmetros em estudo foram comparados com os seguintes valores de referência: 

- Lei n. º 64/17 que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra riscos 

para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos 

eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe a Diretiva 2013/35/EU do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 26 de junho de 2013. 

- Portaria nº 1421/2004 de 23 de novembro, que fixa os níveis de referência relativos à exposição da população 

a campos eletromagnéticos (0 a 300 GHz) 

Os valores de referência, Threshold Limit Values (TLVs), são valores para os quais se considera que os 

trabalhadores podem estar expostos sem que haja efeitos adversos para a saúde.  

Estes valores devem ser utilizados como referências no controlo da exposição ocupacional e da população embora 

não devam ser encarados como limites estanques através dos quais se faz a separação entre uma situação que 

representa perigo para a saúde, ou não. 

Os valores registados que ultrapassem os valores de referência definidos, serão apresentados a Laranja na tabela 

que se segue. 
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5.1.1 Medições dos campos elétricos e magnéticos, na gama dos 0,025 kHz aos 3 kHz, com origem em redes 
elétricas à frequência industrial (50 Hz) 

 

Locais Avaliados / siatância ao equipamento 
Valores 

Obtidos β 
(µT) 

Lei n.º 64/17 β (µT) 

Portaria nº 
1421/2004 

Valores 
Obtidos  E 

(V/m) 

Lei n.º 64/17 E (V/m) 

Portaria nº 
1421/2004 

Conformidade NA (B) 

baixo 
NA (B) alto NA (E) 

baixo 
NA (E) alto 

 
Equipamento DRYMAT M2030 

 

 

Equipamento desligado 
- Valor da sala em vazio 

0.025 

1 000 (a) 6 000 (a) 100 (1) 

1.759 

10 000 (a) 20 000 (a) 5 000 

NA 

Equipamento ligado 
10 cm 

1.105 132.56 � 

Equipamento ligado 
1 m 

0.056 11.357 � 

Equipamento ligado 
2 m 

0.030 5.277 � 

Equipamento ligado 
3 m 

0.030 0.746 � 

Sala adjacente com 
parede falsa/divisória (2) 

0.051 8.675 � 

Sala adjacente com 
parede alvenaria (2) 

0.027 1.406 � 

(a) Valor limite para frequências entre os 25Hz e os 300Hz; (b) Valor limite para frequências entre os 1Hz e os 300Hz; 

 (1) Valor limite de referência igualmente utilizado no âmbito da exposição ocupacional aplicável a portadores de equipamentos médicos eletrónicos como pacemakers, ou equivalente. 

(2) medições efetuadas a 10 cm da parede, o mais próximo possível do equipamento. 

NA – Não aplicável 

Conformidade: 
� Conforme; 
� Requer medidas complementares; 
� Não conforme. 

Tabela 1: Valores de Densidade de Fluxo Magnético (B) e Intensidade de Campo Elétrico (E). 
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6. Conclusões e Recomendações 
Por análise da tabela 1 verifica-se que os valores obtidos para a intensidade de campo elétrico e densidade de 

fluxo magnético, se encontram muito abaixo dos respetivos valores de referência, não indiciando risco para a 

saúde dos ocupantes do espaço onde esteja instalado o equipamento ou operadores que venham a desenvolver 

a sua atividade na proximidade do equipamento avaliado. 
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ANEXOS 
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Anexo I. Certificados de calibração 














