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RESUMO

O tema arquitetura ecológica ainda é pouco explorado no mundo e menos
ainda no Brasil. A preocupação com os impactos ambientais ainda é basicamente
restrita à poluição do ar, da água e do solo. A poluição visual por vezes passa
despercebida. O presente trabalho aborda o tema relacionando-o com a área de
telefonia celular. Para isso fez-se necessário o levantamento do estado da arte e de
ações existentes relacionados ao tema Arquitetura Ecológica – Integração das
Estações de Rádio Base ao meio ambiente. Para que houvesse entendimento
técnico básico foi necessário levantar o capítulo referencial teórico com noções
básicas de fundamentos da física, arquitetura do sistema móvel celular, arquitetura
ecológica e como este tema está inserido em algumas partes do mundo. Desta
forma foi possível conhecer soluções técnicas disponíveis para a redução desse tipo
de impacto visual. Além disso, a dissertação apresenta dois métodos utilizados para
definição ou avaliação de antenas para celulares. O desfecho é dado pelo
desenvolvimento do Estudo de Caso onde se avaliou duas antenas distintas em
questão de localização e tipo de antena, o que ilustrou de forma exemplar as
conclusões obtidas por meio do estudo realizado.
Palavras-chave: Estações de Rádio Base, ERB, Antena, Telecomunicações, Celular,
Poluição Visual, Impacto Visual, Arquitetura Ecológica, Integração, Camuflagem,
Método, Avaliação.

ABSTRACT
The subject of ecologic architecture is still under explored all over the word
and much less in Brazil. The concern with environmental impacts is still basically
restricted to water, air and soil pollution. Visual pollution sometimes remains
unnoticed. The present work deals with the theme relating it to the area of cellular
telephony. For this purpose, it became necessary the search for the state of art and
for existing actions related to the theme Ecologic Architecture – Integration of Radio
Base Stations into the environment. So that it could be basic technical understanding
it was necessary to find out the referential technical chapter with basic notions of
fundaments of physics, architecture of mobile cellular system, ecologic architecture
and how this theme is inserted in some parts of the world. This way it was possible to
know technical solutions available for the reduction of this type of visual impact.
Besides this, the dissertation presents two methods used for definition or assessment
of antennas for cellular. The result is given by the development of Study of Case
where two distinct antennas were assessed in terms of location and type of antenna,
which illustrated in an exemplar way the conclusions obtained through the study
performed.
Keywords: Radio Base Stations, RBS, Antenna, Telecommunications, Cellular,
Visual Pollution, Visual Impact, Ecologic Architecture, Integration, Camouflage,
Method, Assessment.
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1

INTRODUÇÃO
O presente trabalho materializa com o Plano de Pesquisa, enfocando o tema:

Arquitetura Ecológica - Integração das Estações de Rádio Base (ERB’s) ao Meio
Ambiente, como exigência da disciplina Metodologia da Pesquisa Tecnológica.
Esta pesquisa abordará a técnicas, propostas e métodos existentes
relacionados com a integração das ERB’s ao meio ambiente. Justifica-se a escolha
do tema diante das seguintes questões ambientais:
a) grande quantidade de ERB's existentes, sem nenhum cuidado de integrálas ao Meio Ambiente;
b) efeito visual desagradável ocasionado pelas ERB’s;
c) agressão visual das ERB’s à paisagem do local;
d) agressão visual das ERB’s à cultura do local;
e) existência de poluição sonora ocasionada pelas ERB’s.
A pesquisa terá como objetivo básico buscar soluções tecnológicas para a
integração das ERB’s ao meio ambiente, o que acarretará alguns ganhos, tais como
estabelecer diretrizes que visem à diminuição da poluição visual, a diminuição da
agressão à paisagem e cultura locais.
De acordo com o site Organização Governamental Vivaterra (2010), a
Poluição Visual é definida como sendo o excesso de elementos ligados à
comunicação visual (como cartazes, anúncios, propagandas, banners, placas, etc.)
dispostos em ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e de
serviços. Também é considerada poluição visual algumas atuações humanas sem
estar necessariamente ligada a publicidade tais como: grafite, fios de eletricidade e
telefônicos, as edificações de eletricidade e telefônicas, as edificações com falta de
manutenção, o lixo exposto não orgânico, e outros resíduos urbanos. Normalmente,
ela se soma aos outros tipos de poluição: do ar, das águas e a luminosa,
principalmente com esta última. Certos municípios, quando tentam revitalizar regiões
degradadas pela violência e pelos diversos tipos de poluição, baixam normas contra
a poluição visual, determinando que as lojas e outros geradores desse tipo de
poluição mudem suas fachadas a fim de tornar a cidade mais harmônica e
esteticamente agradável ao usuário.
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No caso específico do tema a ser tratado (integração das ERB’s ao meio
ambiente), pode-se dizer que de maneira geral a Europa e a América do Norte se
encontram em estágio adiantado em relação aos demais continentes. No Brasil
ainda não temos iniciativas neste sentido, o que deverá mudar nos próximos anos. A
primeira iniciativa neste sentido foi a Lei Cidade Limpa, que dispõe sobre a
ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do Município de São
Paulo.
Por exemplo, a França também demonstra sua preocupação com o meio
ambiente por meio de diversos órgãos e do Plano Nacional de Saúde Ambiental –
PNSE. Sendo que, a Prefeitura de Paris além de ações ligadas aos diversos tipos de
poluição, realizou um acordo, por meio de uma carta assinada entre a própria
prefeitura e as três operadoras de telefonia celular da cidade visando, entre outros
aspectos, o combate à poluição visual ocasionada pelas antenas de celulares (ver
Capítulo 4.4.2 – Iniciativas no Exterior com Foco em ERB’s).
Para ilustrar o trabalho, as Figuras 1 a 4 possibilitam a visualização da
integração das ERB’s ao meio ambiente:

Figura 1 – Antena camuflada como árvore.
Fonte: La Société Bouygues Telecom (2007).
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Figura 2 – Antena camuflada como chaminé.
Fonte: La Société Orange France SA (2007).

Figura 3 – Antena camuflada como farol.
Fonte: La Société Française Du Radiotéléphone – SFR (2007).
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Figura 4 – Antena camuflada como
ponte.
Fonte: La Société Française Du
Radiotéléphone – SFR (2007).
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2

OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa foram subdivididos em geral e específicos.

2.1

Geral
O objetivo geral visa relacionar técnicas utilizadas para integração das

estações de rádio base (ERB’s) ao meio ambiente, seja pela adequação das
quantidades de ERB's necessárias ou pelo compartilhamento das mesmas sem
influenciar o padrão de cobertura, seja pela integração das mesmas com as
paisagens e culturas locais e de acordo com a legislação e regulamentação
pertinentes, além da caracterização e aplicação dos dois métodos utilizados para
definição ou avaliação de antenas e o confronto entre os dois.
2.2

Específicos
Os objetivos específicos são os seguintes:
a) identificar possíveis soluções já utilizadas anteriormente;
b) sugerir diretrizes para a integração das antenas ao meio ambiente; e
c) caracterizar, aplicar e confrontar os dois métodos utilizados para definição
ou avaliação de antenas;
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3

MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método científico a ser utilizado será o indutivo, que parte de dados

particulares para chegar às conclusões gerais (universais).
Em alguns momentos da pesquisa será utilizado o método dedutivo que parte
de dados gerais para o particular.
No trabalho ora proposto essas utilizações se darão de tal forma:
a) o método indutivo será utilizado na obtenção de dados referentes ao
diagnóstico do problema enunciado, abrigando as técnicas disponíveis
para a integração das ERB’s ao meio ambiente; e
b) o método dedutivo será enfocado para obtenção da veracidade da solução
proposta, por meio dos testes e confronto de dados.
Os procedimentos metodológicos (passos da pesquisa) abrigarão as
seguintes iniciativas:
a) levantamento de bibliografias específicas;
b) levantamento de conceitos importantes para o desenvolvimento do
trabalho;
c) levantamento das técnicas de camuflagem existentes;
d) estudo sobre o funcionamento das ERB’s;
e) levantamento da legislação pertinente;
f) levantamento de dados de campo;
g) cruzamento dos dados obtidos; e
h) sistematização dos resultados.
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4

REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo foi adicionado ao estudo com o intuito de resgatar alguns

fundamentos técnicos envolvidos e demonstrar a complexidade e extensão do tema.
4.1

Funcionamento do Sistema Celular
O estudo realizado possibilita obter conhecimento técnico do que é telefonia

celular e de como se dá o funcionamento das ERB’s por meio de uma revisão de
alguns pontos como, por exemplo: ondas de rádio, freqüência e mostrar, em linhas
gerais como funciona o sistema de telefonia celular.
4.1.1 Breve histórico
Paulino, 2001 descreve um breve histórico sobre o sistema de telefonia, onde
cita

que

em

1864,

James

C.

Maxwell

propôs

a

existência

de

ondas

eletromagnéticas; em 1887, Heinrich R. Hertz propôs a possibilidade de se transmitir
energia ou informações entre pontos distantes e em 1895, Gugliemo Marconi fez a
primeira transmissão de voz (transmissão via rádio) e a partir desta data, a utilização
de ondas de rádio como meio de comunicação cresceu vertiginosamente (as
estações de rádio AM, FM, televisão e sistemas de comunicação civis e militares).
No início da década de 80, entraram em operação os primeiros serviços
públicos de telefonia celular móvel, sendo que, em 1979 no Japão - A NTT “Nippon
Telephone and Telegraph”- criou o 1º Sistema de telefonia celular móvel; em 1983
nos Estados Unidos, os 1º Sistemas de Telefonia celular analógica começaram a
operar em Chicago e em 1985 na Europa; e em 1991, entraram em operação os 1ºs
sistemas digitais. E, atualmente, já temos em operação a 3ª geração da tecnologia,
sendo que, já se fala em 4ª geração.
4.1.2 O que são ondas de rádio?
Paulino, 2001 define ondas eletromagnéticas originadas em cargas elétricas
aceleradas (correntes elétricas alternadas; fontes de luz; antenas; explosões solares etc.).
As ondas eletromagnéticas são ondas constituídas por campos elétricos e
magnéticos (Figura 5) e usualmente são geradas em circuitos especiais chamados
osciladores.
Mesmo quando não projetado para este fim, todo equipamento elétrico ou
eletrônico, que funciona com corrente elétrica alternada, pode gerar ondas
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eletromagnéticas. Os campos ou ondas eletromagnéticas são também conhecidos
como ondas de rádio ou, ainda, radiações eletromagnéticas.
As linhas de transmissão de energia elétrica mantêm os campos confinados a
uma pequena região em volta dos fios e apenas uma parcela muito pequena é
irradiada. Quando se quer utilizar a energia elétrica para se estabelecer um canal de
comunicação entre dois pontos e não se deseja usar cabos ou fios a energia tem de
ser espalhada no espaço (ar) e o equipamento que faz isso é chamado de antena.

Figura 5 – Campos e Ondas magnéticas gerados por
equipamentos eletro/eletrônicos.
Fonte: Paulino (2001).

4.1.3 O que é frequência?
Conforme Paulino, 2001 a frequência de uma corrente alternada significa o
número de vezes que a corrente elétrica no circuito (fio) muda de sentido em cada
segundo.
Em um circuito de corrente contínua (bateria) a frequência é zero, ou seja, a
corrente não muda de sentido.
A unidade de medida de frequência é o Hertz (cientista que descobriu as
ondas de rádio).
Um Hertz (1 Hz) significa uma mudança de sentido da corrente em cada
segundo. Em um sistema de 60 Hz a corrente muda de sentido 60 vezes por
segundo.
As Figuras 6 e 7 ilustram, respectivamente, a comparação entre fontes de
radiação e a representação gráfica da frequência.
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Figura 6 – Comparação entre fontes de radiação.

Fonte: Vivo S.A. (2007).

Figura 7 – Representação
Frequência.
Fonte: Paulino (2001).

Gráfica

da

4.1.4 Regulamentação
A regulamentação do uso de radiofreqüência é responsabilidade de entidades
reguladoras de cada país. No Brasil, por exemplo, temos a Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, enquanto nos Estados Unidos temos o Food And
Drug

Administration

-

FDA.

Há

uma

discussão

hoje

em

torno

dessa

responsabilidade, pois a maioria dessas agências reguladoras não tem autoridade
para legislar, somente para emitir recomendações. Normalmente quem legisla são
os municípios

ou estados, que acabam muitas vezes

promulgando leis
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excessivamente rigorosas e sem embasamento científico. Nos Estados Unidos está
acontecendo uma disputa judicial para saber se casos contra operadoras
relacionados à Radiofreqüência (doravante denominados RF) são de âmbito federal
ou estadual.


No Brasil:

A Lei no. 11934 de 2009 que dispõe sobre limites à exposição humana a
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos em seu artigo 10, obriga o
compartilhamento de torres nas situações quando o afastamento entre elas for
menor que 500 metros, sendo que os parágrafos 1º e 2º dispõem sob em quais
condições não se aplica.
A Recomendação 303 da ANATEL recomenda que sejam respeitados os
limites determinados pelo International Comission for Non-Ionizing Radiation
Protection - ICNIRP e pela Organização Mundial de Saúde - OMS, mas temos hoje
muitos municípios promulgando leis próprias e entrando em conflito com as
operadoras.
O governo federal criou em 2005, o Comitê Nacional de Bioeletromagnetismo,
com intenção de estudar melhor o problema das emissões RF. Outra ação
importante sendo tomada pelo governo federal é a tentativa de se criar uma lei de
âmbito nacional para regular todo o escopo dos sistemas celulares, desde
localização de instalação de antenas até os limites de emissões eletromagnéticas.


No Mundo:

No mundo a entidade máxima em termos de qualquer assunto relacionado
com saúde é a OMS, também conhecida como World Health Organization - WHO. A
OMS está diretamente envolvida com dezenas de organizações de pesquisa,
através de projetos e de suas subdivisões, como a International Association for
Research on Cancer - IARC e o projeto EMF-NET.
A OMS atualmente recomenda que sejam seguidos os limites estabelecidos
pelo ICNIRP, limites estes que tem um fator de segurança de 50 vezes.
Existem outras entidades extremamente influentes no meio, como o Institute
of Electrical and Electronical Engineers - IEEE, o International Radiation Protection
Association - IRPA, o Mobile Manufacturers Forum - MMF, o European Cooperation
in the Field of Scientific and Technical Research - COST281 e ainda o National
Radiation Protection Board – NRPB, no Reino Unido e o FDA nos EUA.
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4.2

Arquitetura do Sistema de Comunicação Móvel Celular
Em linhas gerais, será abordada a configuração básica da arquitetura do

sistema de comunicação móvel celular.
4.2.1 Configuração básica do sistema celular
Cruz e Siqueira (2005) descrevem que a idéia básica de um sistema celular é
a divisão de uma área de cobertura, em áreas menores, chamadas “células”. Cada
célula é atendida por uma Estação de Rádio Base - ERB, que por meio de
transceptores com potência de transmissão menores, antenas pouco elevadas e
com técnicas de reuso de frequências, permite a comunicação com as estações
móveis, dentro ou fora da própria célula.
A Figura 8 representa uma estrutura básica de um sistema móvel celular.
A arquitetura básica de um sistema celular, independente da tecnologia
utilizada, é composta por três componentes:
a) Estação Móvel - EM;
b) Central de Comutação e Controle - CCC; e
c) Estação de Rádio Base – E3RB.

Figura 8 – Estrutura Básica de uma rede Celular.
Fonte: Cruz e Siqueira (2005).
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Esta configuração interligada com a rede pública forma um sistema completo
de comunicação sem fio, possibilitando a comunicação entre telefones celulares e o
terminal fixo convencional conforme mostra a Figura 9.

Figura 9 – Arquitetura Completa de um Sistema Celular.
Fonte: Cruz e Siqueira (2005).

Neste sistema as unidades móveis estão em comunicação direta com as
ERB’s por meio de um enlace rádio. A ERB, por sua vez, é interligada à CCC por
meios físicos de transmissão (linhas de transmissão ou enlaces rádio). Uma ERB
pode trocar dados com uma única CCC, enquanto uma CCC pode se comunicar
com várias ERB’s. Além disso, a CCC faz conexão com a rede pública,
possibilitando o encaminhamento de uma chamada para terminais fixos e, com
outras CCC’s.
Cruz e Siqueira (2005) discorrem sobre a função de cada componente
presente no sistema celular, sendo eles: a estação móvel ou terminal, a central de
comunicação e controle e a estação rádio base.
A Estação Móvel (EM) ou Terminal (Figura 10) é um dispositivo compacto que
permite grande mobilidade ao usuário, além de:
a) prover a interface entre o usuário e o sistema;
b) converter sinais de áudio em sinais de RF, e vice-versa;
c) responder a comandos enviados pelo sistema;
d) alertar o usuário sobre chamadas recebidas; e
e) alertar o sistema sobre tentativas de originar chamadas.
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Figura 10 – Estação
(Aparelho Celular).
Fonte: Vivo SA (2007).

Móvel

A Central de Comutação e Controle (CCC) é a parte fundamental no sistema
de comunicação móvel, responsável por coordenar todas as funções e ações ligadas
ao estado de chamadas e ao sistema. As principais funções de uma CCC são:
a) realizar conexão entre a rede telefônica e o sistema móvel celular;
b) comunicar-se com outros sistemas celulares;
c) controlar as ERB’s;
d) monitorar e controlar as chamadas;
e) interligar várias ERB’s ao sistema;
f) supervisionar o estado do sistema;
g) comutar e controlar chamadas em andamento; e
h) administrar o sistema.
A Estação de Rádio Base (ERB) contempla um receptor e um transmissor que
podem operar simultaneamente em diversas frequências de modo a atender a
diversas comunicações ao mesmo tempo. As principais funções da ERB estão
descritas abaixo:
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a) prover a interface de rádio entre as EM’s e o sistema;
b) converter sinais de RF em áudio, e vice-versa;
c) controlar e informar as EM’s em sua área de cobertura;
d) verificar e informar a qualidade de sinal das chamadas sob seu controle;
e) verificar e informar a entrada em operação de novas EM’s sob seu
controle; e
f) responder a comandos recebidos da CCC.
A ERB está basicamente dividida em quatro partes:
a) sistema de controle de potência;
b) circuitos de sinalização e alarme;
c) circuitos de rádio frequência (RF); e
d) torres e antenas.
4.2.2 Tipos de antenas
As antenas são dispositivos capazes de irradiar ou captar ondas
eletromagnéticas no espaço, conforme o princípio da reciprocidade.
Define-se uma antena isotrópica como aquela que irradia uniformemente para
todas as direções.
As antenas para sistemas celulares são usualmente classificadas, quanto à
diretividade, em dois tipos:
a) omnidirecionais: são aquelas que têm um diagrama de radiação horizontal
essencialmente não diretivo e diagrama de radiação vertical diretivo, e
b) setoriais ou diretivas: são aquelas que têm um diagrama de radiação
horizontal projetado para cobrir uma determinada região angular dentro de
níveis pré-estabelecidos e também preencher uma possível área de sombra.
A Figura 11 mostra antenas omnidirecionais, enquanto que as Figuras 12 e 13
mostram as antenas diretivas e as Figuras 14 e 15 mostram, respectivamente, as
configurações com antenas diretivas e esquema ilustrativo da radiação das antenas.
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Figura 11 – Antena Omini com seus diagramas de radiação Horizontais e Verticais.
Fonte: Cruz e Siqueira (2005).

Figura 12 – Antena Diretiva com
seus
diagramas
de
radiação
Horizontal e Vertical.
Fonte: Cruz e Siqueira (2005)
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Figura 13 – Antena Diretiva com seus diagramas de
radiação Horizontal e Vertical.
Fonte: Cruz e Siqueira (2005).

Figura 14 – Possíveis configurações com Antenas Diretivas com
seus diagramas de radiação.
Fonte: Cruz e Siqueira (2005).
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Figura 15 – Esquema ilustrativo da radiação das antenas.
Fonte: Vivo SA (2007).

O funcionamento de um sistema de telefonia é bastante complexo e, para o
bom entendimento do detalhamento é essencial a bagagem técnica sobre o assunto
e por isso decidiu-se por manter a revisão de conceitos básicos.
Esse capítulo teve o intuito de mostrar apenas um overview dos fundamentos
técnicos envolvidos e da complexidade e extensão do tema.
4.3

Arquitetura Ecológica – Conceituações e Princípios
Para Sabatella et al. no artigo Arquitetura Ecológica da Revista Office Style,

2008, a Arquitetura Ecológica é a conjugação de recursos tecnológicos e naturais
admirados, sem ferir o ambiente e sem desperdiçar materiais, visando sempre a
otimização da qualidade de vida.
Desenvolvimento Sustentável: “A humanidade é capaz de tornar o
desenvolvimento sustentável – de garantir que ele atenda as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender também
às suas” (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987) apud
Revista Meio Ambiente (2009).
Eco-design é o termo usado para uma crescente tendência nos campos da
arquitetura, engenharia e design em que o objetivo principal é projetar lugares,
produtos e serviços que de alguma forma reduzam o uso de recursos nãorenováveis ou minimizem o impacto ambiental, segundo Sabatella et al. no artigo
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Arquitetura Ecológica da Revista Office Style, 2008. É vista geralmente como uma
ferramenta necessária para atingir o desenvolvimento sustentável.
Os princípios do Eco-Design são:
a) escolha de materiais de baixo impacto ambiental: menos poluentes, nãotóxicos ou de produção sustentável ou reciclados, ou que requerem menos
energia na fabricação;
b) eficiência energética: utilizar processos de fabricação que utilizem menos
energia;
c) qualidade e durabilidade: produzir produtos que durem mais tempo e
funcionem melhor a fim de gerar menos lixo;
d) modularidade: criar objetos cujas peças possam ser trocadas em caso de
defeito, pois assim não é todo o produto que é substituído, o que também
gera menos lixo; e
e) reutilização/reaproveitamento: Propor objetos feitos a partir da reutilização
ou reaproveitamento de outros objetos; projetar o objeto para sobreviver
seu ciclo de vida, criar ciclos fechados.
Segundo o documento “Metodología para evaluar el impacto de las torres de
comunicación en entorno urbano”, 2003 da Telefonica Moviles, entende-se por
impacto visual, impacto ambiental que afeta a paisagem e se manifesta por
excessivo contraste de cor, forma, escala, etc., entre os elementos visuais
introduzidos por uma atividade ou instalação e o meio no qual se encontram; pela
dominância visual dos elementos introduzidos em relação aos do meio; pela
ocultação de um elemento natural ou artificial ou pela falta de compatibilidade entre
os usos históricos que tenham caracterizado uma paisagem e o significado que
adquire a nova atividade ou instalação nesta paisagem.
De acordo com o artigo O Novo Tom da Arquitetura, a arquitetura desde os
primórdios, sempre pensou em utilizar os recursos da natureza para o conforto dos
usuários, pois existia uma dependência do homem com o meio ambiente. Cada vez
mais os recursos tecnológicos e artificiais distanciaram o homem da natureza em
vez de aproximá-los. Ao contrário do que se imagina, a arquitetura ecológica não é
um retorno às soluções primitivas, mas sim a conjugação de recursos tecnológicos e
naturais admirados, sem ferir o ambiente e sem desperdiçar materiais, visando
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sempre à otimização da qualidade de vida. Esse pensamento surgiu no final da
década de 80, quando se chegou à conclusão de que existe tecnologia suficiente
para utilizar os recursos naturais quando houver condições de uso. Pois,
dependendo da região condições climáticas e topografia, por exemplo, o conforto do
usuário do edifício pode ser restrito. Nesses casos, técnicas passivas possuem
limitações. Então, a solução é a utilização de sistemas mecânicos para atingir o
conforto desejável. Daí, o edifício ecológico é aquele com projeto de arquitetura
inteligente, que contempla um posicionamento correto do edifício no terreno,
tratamento das fachadas para controle do nível de insolação e tratamento de
materiais, utilizando sempre os recursos tecnológicos quando os naturais não forem
suficientes.
De acordo com o mesmo artigo, o primeiro passo é internalizar nos
participantes do processo de planejamento, construção e habitação os conteúdos
ecológicos, reconhecendo que os edifícios podem ter um funcionamento semelhante
ao dos ecossistemas ditos naturais. Um exemplo, o conceito de reciclagem, fruto da
observação de que os ecossistemas operam em ciclos e que na natureza tudo que é
produzido é consumido, e o que é jogado fora por uma espécie é recurso e fonte
para outra. A construção verde, ou green building é o conceito formado por uma
série de estratégias de utilização do solo, projeto arquitetônico e construção em si,
que reduzem o impacto ambiental, tendo como benefício o menor consumo de
energia, a proteção dos ecossistemas e mais saúde para os ocupantes. Resultado
disso é a presença cada vez mais marcante de edifícios orgânicos e estreitos
(principalmente na Europa), privilegiando a maior quantidade de fachadas possível,
para que se tenham mais espaços iluminados e ventilados naturalmente. O ideal é
que cada edifício possua arquitetura voltada para o tipo de uso e necessidades do
usuário, além de materiais admirados à função. Atualmente, no Brasil, em função de
normas e exigências legais, as empresas vêm adotando conceitos ecológicos desde
a ergonomia até implantação de pátios e áreas verdes para repouso e
descompressão de seus funcionários.
Muller (2006) faz as seguintes recomendações visando a Integração com a
paisagem:
a) começar o projeto estudando as particularidades do território: geografia,
geologia, cultura e tradições locais;
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b) levar em conta a topografia, as vistas e as características climáticas:
direção dos ventos dominantes, ângulos máximos e mínimos de incidência
do sol nas diferentes estações do ano, possíveis obstruções produzidas
pelo relevo ou pela vegetação;
c) considerar outras possíveis situações desagradáveis (presença de uma
via ruidosa, de uma via ferroviária e de atividades que gerem odores
desagradáveis);
d) estudar os recursos disponíveis localmente (bosques, canteiros, fábricas
de ladrilhos, etc.) e dar preferência aos produtos locais para reduzir o
transporte de materiais, fonte de contaminação;
e) adaptar o edifício ao terreno utilizando-se das possibilidades naturais,
limitar os aterramentos e muros de contenção;
f) preservar a vegetação existente e eleger as espécies locais para o plantio.
g) controlar o ciclo da água;
h) eleger instalações sanitárias que otimizem o consumo de água;
i) recuperar a água da chuva para regar o jardim, para utilização na cisterna
e para a lavadora de roupas;
j) tratar naturalmente a água proveniente da cozinha e do banho pela
filtragem em jardins;
k) escolher os materiais:
l) preferir os materiais renováveis (madeira), reciclados, recicláveis ou os
que precisam de pouca energia para sua fabricação;
m) utilizar materiais que se tenha certeza de que não são nocivos à saúde;
n) preferir materiais produzidos na região para limitar o transporte, fonte de
contaminação e favorecer a economia local.
o) reduzir a quantidade de resíduos e controlar a sua eliminação:
p) projetar e construir tendo a noção das dimensões de fabricação para
minimizar a quantidade de material residual;
q) selecionar os resíduos e reutilizados na própria obra sempre que possível.
r) controlar as necessidades energéticas para controle térmico (calefação,
água quente e refrigeração);
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s) otimizar os recursos de acordo com as características climáticas;
t) forma do edifício (compacta nas regiões com climas frios para reduzir as
perdas térmicas);
u) características dos vidros (duplos ou triplos para regiões com invernos
frios, que tenham pouca emissividade e alta transmissão);
v) proteções verticais e horizontais otimizadas para obstruir os raios solares
no verão e permitir a sua passagem no inverno;
w) eletrodomésticos e luminárias de alto rendimento (classe A na etiqueta de
energia), bem como lâmpadas de baixo consumo;
x) controlar as necessidades energéticas para o conforto visual (iluminação
natural e artificial); e
y) orientação e dimensionamento adequados das aberturas.
Por meio das recomendações anteriores pode-se verificar quão amplo é o
assunto: arquitetura ecológica e como é vasta a possibilidade de utilização e de
contribuição para com o meio ambiente por meio de projetos sustentáveis nesta
área.
Sendo que, as recomendações anteriores podem ser em grande parte,
adaptadas para os mais diversos tipos de construções e não especificamente para a
“casa ecológica”, que foi o foco de Muller (2006).
4.3.1 Exemplos de green buildings:
De acordo com o artigo O Novo Tom da Arquitetura, a sede do Commerzbank
(1991 - 1997), em Frankfurt, na Alemanha, é o primeiro e melhor exemplo de edifício
ecológico. Projetado pelo arquiteto Norman Foster, o prédio de 60 andares foi
baseado na economia de energia e no conforto humano - tanto físico quanto
psicológico. Para isso, ventilação e iluminação naturais e jardins são os principais
conceitos ambientais presentes no Commerzbank. Esses três itens interagem
diretamente com os sistemas mecânicos, sendo responsável também pela economia
de energia, tudo isso realizado pelo building management system - BMS. Durante
mais da metade do ano, o edifício opera com ventilação natural. Como o código
alemão especifica que os trabalhadores não podem ficar a mais de 7,5 metros de
uma iluminação natural, o design do edifício contempla a profundidade dos
pavimentos em, no máximo, 15 metros. Um átrio triangular provê as áreas internas
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com a luz do dia. As janelas, com camadas duplas têm a função também de
controlar a quantidade de luz e calor que entra no ambiente. O edifício conta, ainda,
com nove jardins, com design e vegetação diferentes - parte da cultura alemã
garante o conforto psicológico dos usuários. No Brasil, exemplos recentes são o
Parque Dom Pedro Shopping e a nova sede do BankBoston. O Parque Dom Pedro
shopping - maior centro comercial da América Latina, localizado em Campinas,
aproximadamente 100 quilômetros de São Paulo - teve seu conceito dimensionado
nos mais modernos modelos de economia de energia e água, no respeito ao meio
ambiente e na utilização de tecnologias pioneiras para um shopping. É o primeiro
empreendimento do setor com sistema de exaustão de fumaça (retira o ar quente ao
final do expediente e insufla o ar frio durante a madrugada, necessitando menos do
emprego do ar-condicionado). Possuem ainda clarabóias zenitais instaladas nos
corredores, aproveitando a luz natural, além de uma estação de tratamento de
esgoto (ETE), que é capaz de processar 3 mil m3 de água por dia (equivalente a
uma cidade com 15 mil habitantes) o sistema reaproveita mais de 60% da água
tratada pela estação no sistema de ar-condicionado, irrigação e bacias sanitárias do
shopping. O percentual restante é encaminhado ao Ribeirão das Pedras, um rio
próximo ao empreendimento, com 98% de pureza.
O mesmo artigo cita também o prédio do BankBoston - projeto da Skidmore,
Owings & Merrill LLP (SOM) e do escritório do arquiteto Júlio Neves - é o primeiro
edifício brasileiro a se encaixar totalmente nos conceitos de green building.
Proporcionando total conforto aos seus usuários, o empreendimento conta com
sistema de ar-condicionado que opera com gás de refrigeração; sistema de filtragem
dupla para renovação do ar interno; estação de tratamento que recupera as águas
residuais encontradas no solo; sistema de captação das águas pluviais, amenizando
os picos de cheias na região; lâmpadas de baixo consumo e menor emissão de calor
sem prejuízo do rendimento luminotécnico; fachadas com vidros duplos de baixa
emissividade; além de outros programas ainda em fase de instalação, como
reciclagem

de

lâmpadas,

pilhas

e

baterias.

O

projeto

Escola

Viva

de

responsabilidade da construtora RFM, que, há mais de dois anos, vem fazendo
estudos e viabilizando parcerias para construir de forma a utilizar materiais que a
natureza consiga repor facilmente e a reaproveitar outros materiais recicláveis é
outro exemplo. Desenvolvida em processos ecológicos auto-sustentáveis, a
construção tem a telha feita de tetra Pack (material usado na embalagem do leite
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longa-vida) reciclado, misturado a uma resina orgânica. A captação de água pluvial é
reaproveitada. As estruturas de madeira são de eucalipto de reflorestamento, árvore
de rápido crescimento e de fácil adaptação às mais diferentes condições de solo e
clima. A conclusão desse projeto deu gás à empresa para continuar na trilha
ecológica, tanto que ela iniciou, junto a seus parceiros, uma pesquisa para a
produção de tijolos utilizando os resíduos da indústria do papel e implantação de
programas de educação ambiental a seus funcionários que trabalham em canteiros
de obras de resorts ecológicos. Gernot Minke, na Alemanha, vem construindo com
diversas ecos-técnica: telhados com vegetação (diminui a variação térmica dos
edifícios), paredes de terra e diversas técnicas com madeira; na Espanha, estão
surgindo alguns condomínios ecológicos ou eco vilas, com edifícios eficientes
ambientalmente e hortas e serviços comunitários; na Holanda, as 10 torres que
abrigam os 2.500 funcionários da sede do ING Group, no sudeste de Amsterdã,
construídas em 1987, continuam sendo referência quando se trata de green building.
Johan Van Lengen e Buckminster Fuller demonstram uma compreensão criativa dos
mecanismos naturais.
O mesmo artigo cita ainda que a idéia é que, no futuro, as casas e os
escritórios sejam projetados para funcionar como organismos vivos, especificamente
adaptados ao local e, capazes de suprir todas as suas necessidades de água e
energia, a partir do sol, do vento e da chuva. Mas, antes disso, é preciso que haja a
conscientização da necessidade de integração do homem com o meio ambiente.
Os exemplos anteriores possibilitam uma visão da amplitude do assunto,
sendo de extrema importância e relevância para o tema tratado por essa dissertação
de mestrado, que é a utilização da arquitetura ecológica como forma de combater a
poluição visual ocasionada pelas Estações de Rádio Base (ERB).
4.4

Arquitetura Ecológica no “combate” à Poluição Visual
Este capítulo aborda algumas iniciativas da Prefeitura de São Paulo e

iniciativas no Exterior com Foco em ERB’s.
4.4.1 Iniciativa da Prefeitura de São Paulo
Durante a Conferência Internacional da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE - realizada dias 29 e 30 de março de 2007,
em Madrid, autoridades governamentais de diversos países debateram políticas
urbanas para cidades globalizadas. A conferência girou em torno da criação de uma
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agenda consensual entre gestores urbanos, a partir do diálogo multisetorial sobre
políticas que assegurem a viabilidade de desenvolvimento das cidades.
O aquecimento global e experiências pontuais de controle à poluição
estiveram entre os principais questionamentos apresentados nos painéis da
conferência. Ao expor as soluções colocadas em prática pela Prefeitura de São
Paulo, o então prefeito reconheceu na interdependência global questão dos novos
tempos e salientou que era hora de reagir positivamente às circunstâncias,
transformando incertezas em oportunidades de progresso.
Segundo o então prefeito, Sr. Gilberto Kassab além de minimizar efeitos
colaterais do crescimento, era preciso identificar setores onde surgem soluções
produtivas que permitam o acesso a novas fronteiras de colaboração econômica
internacional em benefício comum.
O então prefeito de São Paulo salientou que o combate à poluição não deve
ficar restrito à qualidade do ar ou à preservação de mananciais, mas ser estendida
ao controle da poluição visual e sonora. “São Paulo quer romper o ciclo dos males
típicos de uma megalópole e está determinada a colocar sua infra-estrutura a
serviço da evolução, a fim de criar novas vias de prosperidade para a população,
assumindo assim a identidade de cidade global”, disse o então prefeito Sr. Gilberto
Kassab.
Pode-se dizer que o primeiro passo da Prefeitura de São Paulo neste sentido
é a Lei Nº 14.223, DE 26 DE SETEMBRO DE 2006 que dispõe sobre a ordenação
dos elementos que compõem a paisagem urbana do Município de São Paulo.
4.4.2 Iniciativas no exterior com foco em ERB’s
A pesquisa foi realizada em países da Europa e América do Norte, porém a
quantidade de informações disponíveis sobre o assunto nos diversos países
pesquisados ainda estava bastante reduzida.
Millard (1996) apresentou alguns exemplos de iniciativas nos Estados Unidos,
sendo os mesmos focados na mobilização dos moradores locais para definição dos
planos diretores das localidades onde moram ou no desenvolvimento de técnicas
visando à diminuição da quantidade de torres e antenas ou tipos de antenas que
causem menor poluição visual, maior detalhamento pode ser obtido no Capítulo 5 –
SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL.
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Avaliando-se as iniciativas encontradas no exterior, decidiu-se por focar as
esse capítulo em iniciativas da França por terem desenvolvido formas de controle
que já são utilizadas efetivamente. Conforme já mencionado no Capítulo 1 –
INTRODUÇÃO desta dissertação de mestrado, a França demonstra sua
preocupação com o meio ambiente por meio do seu Plano Nacional de Saúde
Ambiental – PNSE e também como exemplificação em sua Carta de Boa Conduta
assinada em 2003.
A Carta de Boa Conduta relacionada às instalações de antenas de celulares
foi assinada em 20 de março de 2003 entre a prefeitura de Paris e os representantes
das operadoras de telefonia móvel. O acordo tem duração de 10 anos e está
calcado em três princípios principais: integração das antenas à paisagem urbana;
aplicação do princípio da precaução; informação e transparência.
Alguns dos artigos que compõem a Carta são:
a) artigo 1.1 – Declaração de Todas as Implantações;
b) artigo 1.2 – Informações Técnicas precisas;
c) artigo 1.3 – Comissão de Acordo;
d) artigo 1.4 – Plano de Ampliação do parque de instalações existentes;
e) artigo 1.5 – Desmontagem de instalações fora de uso; e
f) artigo 1.6 – Integração paisagística das instalações.
Além disso, foram criados os 12 princípios da integração da paisagem da
Associação Francesa dos Operadores de Celulares – AFOM:
a) aplicar em todo o território as mesmas regras da integração da paisagem;
b) analisar cada local potencial com os olhos dos pedestres, dos moradores,
do suporte financeiro;
c) conceber para cada local uma solução da integração da paisagem;
d) respeitar a integridade visual dos edifícios, da infra-estrutura e das
paisagens
e) reduzir a percepção visual das antenas e de suas sustentações;
f) fazer de modo que as antenas novas dêem forma à parte integral dos
telhados e dos terraços;
g) misturar visualmente as antenas nas fachadas;
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h) construir uma nova estrutura apenas como um último recurso;
i) fazer exame do cliente da integração da paisagem na escolha do local de
novas estruturas;
j) arranjar os pés e os acessos das novas estruturas;
k) nas caixas de água, as antenas novas são instaladas fora do suporte na
parede; e
l) nas caixas de água que já apresentavam antenas antigas, estas devem
ser trocadas pelas novas.
E, as 6 Proibições da AFOM:
a) usar uma inclinação mecânica;
b) instalar antenas “despidas” na borda do telhado ou do terraço;
c) usar suportes visíveis para os mastros das antenas novas;
d) colocar as antenas nas fachadas e deixar os elementos fixadores e cabos
visíveis da rua;
e) montar antenas “despidas” novas na borda da abóbada das caixas de
água; e
f) pendurar no vácuo as antenas novas instaladas nas torres de água.
A seguir trecho com tradução livre do artigo 1.6 da Carta de Boa Conduta
(2003), “... O interesse da integração melhor possível à paisagem das antenas, seus
acessórios e a manutenção e seus abrigos técnicos (conduítes de cabo, escalas,
trilhos, mastros, bases da antena, maneiras da caminhada, plataformas da
manutenção…) deve ser feito exame no cliente e em todo o território parisiense
pelas operadoras, em uma etapa compatível com os confinamentos relacionados ao
desempenho de rádio do operador do local. Qualquer que seja a situação geográfica
e o tipo da antena (setor central, distrito do subúrbio ou perimetral), quer a lei de 31
de dezembro de 1913 nos edifícios históricos e nos artigos L 341-1 e depois do
código do ambiente se apliquem ou não, que o procedimento de permissão da
licença ou de sua modalidade simplificada seja aplicável, os operadores assegurem
que:
a) da data da assinatura do protocolo de integração à paisagem ambiental
toda a instalação nova, qualquer instalação existente que seja objeto de
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uma modificação substancial (dentro do disposto no artigo 1.1) façam
parte de uma etapa sistemática da integração à paisagem por parte dos
operadores, aliados à capacidade técnica, legal e administrativa e a
manutenção da qualidade do serviço; e.
b) toda a instalação já existente, somente sob demanda excepcional da
cidade, seja assunto de um exame meticuloso para sua integração da
paisagem. De maneira geral, as operadoras concordam com que todas as
instalações mencionadas no 1º. subparágrafo inicial sejam objeto de
integração à paisagem, respeitando a capacidade técnica, legal e
administrativa e a manutenção da qualidade do serviço, nos dez anos que
seguem a data da renovação desta carta, sendo que a presente carta será
renovada no mesmo período de dez anos De acordo com os artigos L33-1,
L32-12 e L45-I da lei julho de 9, 2004 que regulamenta as
telecomunicações (título II), com a circular de outubro de 16, 2001
endereçada aos departamentos que podem se apoiar na análise da
autorização de construir e na carta nacional de recomendações ambientais
julho de 12, 1999 (da qual os operadores são signatários). A cidade de
Paris e os operadores se comprometem nos três meses depois da
assinatura desta carta a elaborar conjuntamente um protocolo da
integração paisagística e ambiental relacionado às antenas. Este protocolo
estará baseado nos seguintes princípios: - uma integração boa no
ambiente Parisiense compatível com as provisões do Plano Local de
Urbanismo - PLU de Paris; - uma atenção particular sob o aspecto da
instalação vista desde o domínio público, na visão próxima e remota; fazer exame no cliente da arquitetura dos edifícios que suportam a
instalação (composição das fachadas e dos telhados…), assegurando
posicionar perfeitamente as bases da antena dos mastros, a boa
integração das baías e dos abrigos técnicos aos volumes construídos
existentes, não ocasionando obstrução de dispositivos de emergência
existentes nos terraços; - a criação de um grupo de trabalho entre a
cidade, nos operadores e a associação de arquitetos de edifício da
França. Estes princípios serão detalhados em um protocolo, que, após a
apreciação da Comissão prevista no artigo 1.3, será anexado a presente
carta. Em todos os casos, até a data da assinatura desta carta e sem
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prejuízo à assinatura do protocolo dito acima, os operadores se
comprometem a fornecer à Comissão as possíveis circunstâncias técnicas,
legais ou que afetem a qualidade do serviço, que sejam obstáculo à
aplicação dos princípios indicados acima e tão logo quanto possível
proporiam as soluções adaptadas que tendem a minimizar todo o efeito
prejudicial visual ao manter a qualidade do serviço prestado... ”
4.4.3 Situação Atual – Operadoras de Telefonia Celular em Paris
Descreve-se a seguir a situação atual de três operadoras de telefonia celular
em Paris.


La Société BOUYGUES TELECOM

Segundo o site da empresa visitado em 08 de maio de 2007, a companhia
aplica o guia de boas práticas assinado em abril 2004 entre a associação das
Prefeituras da França – MFA - e a Associação francesa dos operadores móveis –
AFOM -, de modo que a instalação das antenas tornou-se mais transparente, de
comum acordo e mais harmoniosa em todos os lugares da França. Em 2006, a
Telecom de Bouygues tornou sistemática a emissão da informação aos prefeitos
para todas as criações ou as modificações substanciais das antenas. Dentro da
estrutura do diálogo com os oficiais eleitos, fez exame em diversas centenas de
nomeações, de reuniões públicas e de eventos para responder a suas perguntas e
àqueles seus controlados na telefonia móvel. Por último, a empresa organizou uma
competição em colaboração com o École Nationale Supérieure de Arquitetura de
Clermont-Ferrand a fim de mobilizar estudantes em torno de um projeto de
integração de antenas à paisagem. Três projetos dos estudantes de onze
apresentados foram recompensados em 2006. Sua aplicabilidade está sendo
estudada. Exemplo de integração ao meio ambiente pode ser verificado na Figura 1
– Antena camuflada como árvore da La Société BOUYGUES TELECOM em 2007.
Segundo o site da Bouygues Telecom, revisitado em 13 de julho de 2009,
informa que avaliou todos os seus equipamentos de Telecom sobre todo o território:
100% do parque foi auditado e 72% dele está integrado de acordo com os doze
princípios da integração no ambiente definido pelos três operadores da rede da
telefonia móvel francesa. A Figura 16 – Situação da regularização das antenas de La
Société (BOUYGUES TEKLECOM em 2007), demonstra o número de antenas já
regularizadas quanto à integração ao meio ambiente (acumulado).
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Figura 16 – Situação da regularização das antenas
de La Société BOUYGUES TELECOM em 2007.
Fonte: La Société Bouygues Telecom (2007).


La Société Française Du Radiotéléphone – SFR

Segundo o site da empresa visitado em 08 de maio de 2007, a integração
com a paisagem é um assunto importante para a SFR e está inserido em sua
política ambiental. 90% dos locais novos instalados em 2005 (em 2004 foi 85%) foi
resultado de uma inserção na paisagem. O objetivo é alcançar 95% para os locais
novos. A etapa da integração ambiental executada por SFR é baseada em uma
metodologia desenvolvida com um “plano – cidade”, tem alvo em trabalhar com
soluções adaptadas precisamente aos confinamentos e às especificidades de cada
situação: estabelecimento na zona urbana densa, zona rural em uma reserva
natural, presença ou não de edifícios históricos. As decisões são feitas no fim de um
diálogo entre o suporte financeiro, as comunidades e o SFR local ou os povos que
recebem os benefícios que o representam. Para estimular a criatividade das
equipes, a formação e a difusão de boas práticas junto aos colaboradores e aos
sócios locais da SFR são alavancas importantes para obter sucesso da etapa de
integração das antenas à paisagem. A fim de estimular a criatividade e o espírito do
diálogo de suas equipes a SFR organiza desde 2002 os “Troféus da integração da
paisagem”, distribuídos todos os anos aos projetos mais bem sucedidos em três
categorias: edifício novo, projeto realizado em antena já existente, re-aparelhamento
do local velho. O júri é composto por personalidades externas e por representantes
da Diretoria Geral de SFR.
Exemplos de integração de antenas ao meio ambiente da SFR foram
ilustrados na Figura 3 (antena camuflada como farol) e na Figura 4 (antena
camuflada como ponte). A Figura 17 (antena camuflada no muro de residências)
também é um exemplo da SFR.
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Figura 17 – Antena camuflada no muro de residências.
Fonte: La Société Française Du Radiotéléphone – SFR (2007).


La Société Orange de France SA

Segundo o site da empresa visitado em 08 de maio de 2007, em 2003 a
Orange de France S.A. intensificou o contato com o cliente desde o projeto de
integração à paisagem até a data da instalação de seu equipamento. Em 2004,
decidiram generalizar esta política para todos os locais novos e os locais existentes.
Em 2005 e em 2006 acentuaram os esforços para conseguir este objetivo.
Toda a construção de antena é precedida por negociações na escolha do local e o
equipamento, entre os serviços do estado (arquitetos dos edifícios de France,
Directorie Régional de l’Environnement – DIREN (órgão ligado ao Ministère de
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du
territoire), Agence Nationale des Fréquences - ANFr etc.), os moradores da cidade e
as equipes da Orange (arquitetos, coordenadores de rádio do operador,
negociadores, colaboradores e etc.).
As Figuras 18 a 21 apresentam as soluções ambientais adaptadas às
especificidades locais. A Companhia não se dá por satisfeita com as soluções como
o compartilhamento de sites entre as operadoras ou a instalação em locais
existentes como as torres, os edifícios e os pontos elevados. Cabe ressaltar que a
Companhia privilegia também a execução de soluções diferenciadas de engenharia.
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Figura 18 – Antenas camufladas entre os mastros dos
barcos.
Fonte: La Société Orange De France SA (2007).

Figura 19 – Antenas camufladas como chaminés dos prédios.
Fonte: La Société Orange De France SA (2007).
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Figura 20 – Antena camuflada como torre de
igreja.
Fonte: La Société Orange De France SA
(2007).

Figura 21 – Antena camuflada como árvore
artificial.
Fonte: La Société Orange De France SA (2007).
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5

SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL
O impacto ambiental, em relação ás ERB´s, pode ser entendido como impacto

visual ou aquele decorrente da poluição visual.
As soluções tecnológicas podem ser utilizadas para;
a) adequação das quantidades de ERB's necessárias;
b) compartilhamento de ERB´s sem influenciar o padrão de cobertura; e
c) integração das ERB´s com as paisagens e culturas locais e de acordo com
a legislação e regulamentação pertinentes
5.1

Torres que chamam menor atenção dos observadores
Millard (1996), em seu artigo cita que o modelo Truss Sided Tower fabricado

pela ERI, um fornecedor de torres da American Portable Telecom - APT tem custo e
tamanho um pouco menor que o modelo Monopole (Figura 23), além de chamar
menos atenção dos observadores. No mesmo artigo, Davies David explica que “Não
que ela seja transparente, mas diz-se ser translúcida, por ser composta por treliças”
(Figura 22).

Figura 22 – Base de antena de
celular composta por treliças.
Fonte: Gord Telecom (2007)
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Figura 23 – Base de antena
de celular Monopole “sólida”.
Fonte: Gord Telecom (2007).

5.2

Diminuição da quantidade de torres
Millard (1996) cita que o modelo Metawave System pode diminuir o número

de torres necessárias para a geração do sinal para celulares pela metade e, em
lugares com muitas árvores, como Seattle a quantidade pode ser reduzida para um
terço do total, porém o artigo não explica como ou porque isso ocorre.
Para CDMA o modelo é o ECHO 1800 e para o GSM o modelo é o Spotlight.
5.3

Substituição das antenas em algumas áreas
Millard (1996) fala sobre as vantagens do sistema Sanders PCS-over-cable

system (Figura 24), como por exemplo, o custo reduzido e o time-to-market, além de
passar despercebido pelos observadores na rua. Ele funciona captando o sinal do
aparelho telefônico e transmite pelo cabo coaxial de TV. Ao final o sinal é convertido
e distribuído a uma ERB CDMA e vice-versa, o que limita o seu uso aqui no Brasil,
em virtude de apenas uma das operadoras de telefonia celular ter rede CDMA.
Caso a rede de cabos esteja no subsolo o aparelho pode ser instalado
também no subsolo. Excetuando-se as antenas, que podem ser instaladas nos
postes de luz. Ele é um mecanismo de rádio transporte que substitui as antenas e
torres tradicionais.
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Figura 24 – Sanders PCS-over-cable system.
Fonte: Millard (1996).

5.4

Integração
Millard (1996) cita a entrevista de Tom Thornton, international executive

account manager da Allied Tower, onde diz que em Las Vegas, por exemplo, não se
pode construir uma torre de antena a não ser que esteja “mascarada”, pois em
certas áreas urbanas as pessoas querem o serviço, mas não querem ver as
estruturas/torres que suportam as antenas. A seguir encontram-se alguns tipos de
camuflagem*, que preferimos tratar como técnicas de integração das antenas ao
meio ambiente.
Somam-se a estes, os exemplos já demonstrados na Figura 1 (Antena
camuflada com árvore); Figura 2 (Antena camuflada como chaminé): Figura 3
(Antena camuflada como farol) e Figura 4 (Antena camuflada como ponte), além da
Figura 17 (Antena camuflada no muro de residências); Figura 18 (Antenas
camufladas entre os mastros dos barcos); Figura 19 (Antenas camufladas como
chaminés de prédios): Figura 20 (Antena camuflada como torre de igreja) e Figura
21 (Antena camuflada como árvore artificial).
Millard (1996) cita que a Técnica da Palmeira (Figura 25) foi introduzida pela
Allied Tower em 1996, com o uso de fibra de vidro. É colocada uma barra de
alumínio no centro da palmeira para dar sustentação. Em dezembro de 1996 esta
técnica podia custar mais do que o dobro de uma torre tradicional. Além disso, a
empresa aplicava uma tinta protetora aos raios UV.
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Figura 25 – Antena integrada
paisagem em Caraguatatuba.
Fonte: Revista CREA SP (2005).

à

Outra possibilidade citada por Millard (1996) é a utilização das estruturas
usadas para propaganda, que normalmente são bem localizadas tanto em estradas
quanto nas áreas urbanas e poderiam receber antenas pequenas.
Millard (1996) cita ainda que, a 3M estava desenvolvendo um tipo de pintura
para o painel-antena, que ficaria “contra” a cola e o papel. Há também a
possibilidade de o plástico e o vinil interferirem na transmissão e a 3M também
estava trabalhando neste problema.
As caixas d’água são normalmente localizadas em pontos altos das cidades,
e por isso, são ótimos locais para terem antenas acopladas. A Figura 26 (Antena
acoplada em caixa d’água), é um exemplo dessa técnica. Já a Figura 27 (Antena
instalada na torre do sino da igreja) desenvolvida pela PAL Cellular Group, Chicago,
mostra a antena fixada em outro tipo de estrutura já existente.
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Figura 26 – Antena acoplada em caixa de água.
Fonte: AFOM (2007).

Figura 27 – Antena instalada na torre do sino da igreja,
desenvolvida pela PAL Cellular Group, Chicago.
Fonte: Goryance (1994).
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6

DESCRIÇÃO

DE

MÉTODOS

UTILIZADOS

PARA

DEFINIÇÃO

OU

AVALIAÇÃO DAS ANTENAS
Este capítulo apresenta diretrizes e métodos utilizados para definição de tipos
de antenas ou avaliação das mesmas, sendo que, um deles, a Politique Commune
Aux Troix Operateurs Pour L’integration Paysagère dês Antennes-Relais de
Téléphonie Móbile, 2003 apresenta algumas soluções preconizadas e o método
“Metodología para Evaluar El Impacto Visual de Las Torres de Comunicación en
Entorno Urbano”, 2003 apresenta formas quantitativas para a realização da
avaliação dos impactos.
6.1

Método 1 – Diretrizes: Soluções Proibidas e Permitidas pela AFOM
Este item apresenta as soluções proibidas e permitidas pela AFOM em seu

documento Politique Commune Aux Troix Operateurs Pour L’integration Paysagère
dês Antennes-Relais de Téléphonie Móbile, 2003.
 Antena para beiral do telhado de prédios

Exemplo 1:
A = Técnica proibida: antena inclinada (mecanicamente) sobre uma base com
duas hastes de suporte (identificada com um “X” vermelho);
B = Solução preconizada: antena vertical sobre uma base sem hastes de
suporte. A percepção visual da antena é simplificada e reduzida.
A Figura 28 ilustra a antena para beiral de telhado de prédios.

Figura 28 – Antena para beiral do telhado de
prédios.
Fonte: AFOM (2003).
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Exemplo2:
Técnica proibida: 2 antenas ligadas por um suporte e sobre uma base com
duas hastes (identificada com um “x” em vermelho), conforme mostra a Figura 29.

Figura 29 – Técnica proibida.
Fonte: AFOM (2003).
 Antena para telhado de prédios

A = Técnica proibida: antena sem intervenção paisagística, na borda do
telhado sobre uma base com duas hastes de suporte (identificada com um “X”
vermelho);
B = Solução preconizada: antena vertical sobre uma base sem hastes de
suporte no centro do telhado.
A Figura 30 ilustra a antena utilizada em telhado de prédios.

Figura 30 – Antena para telhado de prédios.
Fonte: AFOM (2003).
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 Antena para telhado de prédios

A Figura 31 (Antena em torre de igreja) e a Figura 32 (Antena em fachada de
igreja) são exemplos bem sucedidos de integração em fachadas de monumentos
(identificadas pelo círculo azul sobre as antenas integradas).

Figura 31 – Antena em torre de Igreja.
Fonte: AFOM (2003).

Figura 32 – Antena em fachada de igreja.
Fonte: AFOM (2003).


Antena para telhado de prédios

Técnica proibida: Cabo coaxial visível da rua (identificada com um “X”
vermelho), conforme mostra a Figura 33.
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Figura 33 – Técnica proibida: cabo coaxial
visível da rua.
Fonte: AFOM (2003).
 Antenas fixadas em estruturas já existentes

Exemplo1:
Técnica permitida que utiliza infraestrutura já existente: antena fixada na
pilastra da ponte conforme ilustra a Figura 34, identificada pela elipse azul.

Figura 34 – Antena fixada em pilastra na ponte.
Fonte: AFOM (2003).

54

Exemplo 2:
Técnica proibida que utiliza infra-estrutura já existente: antena fixada sobre a
caixa d’água (identificada pelo “X” sobre a antena) conforme ilustra a Figura 35.

Figura 35 – Técnica proibida: antena
sem integração paisagística na borda do
teto de uma caixa d’água.
Fonte: AFOM (2003).
 Antenas camufladas pela própria paisagem

Antenas cuja percepção visual foi reduzida pela integração na própria
vegetação. Técnica permitida, identificada pela elipse azul sobre as antenas,
conforme mostra a Figura 36.
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Figura 36 – Antena camuflada na própria paisagem.
Fonte: AFOM (2003).

6.2

Método Interno de Trabalho da Telefônica Corporativa
A exemplo da Política de Diretrizes da AFOM, 2003, o grupo Telefônica, por

meio de sua Diretoria Corporativa de Meio Ambiente, definiu dois métodos internos
de trabalho com o objetivo de medir o impacto visual de suas edificações de antenas
em 2003, uma delas para áreas urbanas e a outra para áreas rurais. Consideramos
e tomamos como referência o método proposto por Aguilo (1981) e Sánchez ET.al
(1995), apud Telefonica Moviles, 2003 ao qual incorporou modificações, seja nas
variáveis quanto na ponderação, ordem ou grupamento utilizados e criou a
“Metodología para evaluar el impacto visual de las torres de comunicación en
entorno urbano”, 2003.
O método consiste em: relacionar diferentes variáveis para qualificar o
impacto visual da paisagem em relação ao impacto das antenas. O grupo Telefônica
utiliza métodos diferenciados para áreas urbanas e rurais. A seguir, descrevemos o
método utilizado, conforme documento oficial da Diretoria Corporativa de Meio
Ambiente do grupo Telefônica.
Na valoração de cada uma das variáveis é considerada uma série de fatores
que incidem no impacto visual, sendo assim, são classificados dentro de uma escala
que vai de 1 (mínimo) até 5 (máximo), com exceção daqueles que são obtidos a
partir de uma fórmula matemática. Considera-se também, pesos diferentes entre os
fatores por apresentarem importâncias diferentes.
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O valor do impacto visual relativo a cada variável é obtido pela média
ponderada dos valores produzidos por seus fatores. A partir daí, obtém-se o impacto
visual global, também pela média ponderada dos valores obtidos para as três
variáveis.

IVG = (3IVE+2IVENT+2IVI)/7
Equação 1 – IVG: Impacto Visual Global
Fonte: Telefónica Móviles (2003)

Onde:
IVG = Impacto Visual Global;
IVE = Impacto Visual do Local - edifício e entorno imediato;
IVENT = Impacto Visual do Entorno;
IVI = Impacto Visual da Instalação.
Sendo que:

IVE = (3CI+2OS+1US+2GM)/8

Equação 2 – Impacto Visual do Local
Fonte: Telefónica Móviles (2003)
IVENT = (3EP+2SCv+2PCv)/7

Equação 3 – Impacto Visual no Entorno
Fonte: Telefónica Móviles (2003)
IVI= (GC+EV+2H)/4

Equação 4 – Impacto Visual da Instalação
Fonte: Telefónica Móviles (2003)



Variáveis e fatores valorados em Paisagens Urbanas:

a) impacto Visual do Local - edifício e entorno imediato - (IVE). Os fatores
considerados são:
a. condição de Implantação -só aplicada quando suportada por edifício(CI – peso= 3):
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Tabela 1 – Valor de Condição de Implantação.

h/r

h = altura da antena
e seu suporte sobre
o edifício
r = distância da
antena em relação à
fachada (condição
mais desfavorável)

Valor CI (condição de
Implantação)
Para o cálculo de CI (só aplicado
quando suportado por edifício)
deve-se considerar a relação en tre
h/r e a relação H/A.

H/A
H = altura total do edifício e A = largura da rua, praça ou espaço público no entorno do edifício (situação mais desfavorável)

H/A ≤ 0,50

0,5 < H/A ≤ 1

1< H/A ≤ 1,50

1,5 < H/A ≤ 2

2< H/A

h/r ≥ 1

5

5

5

4

4

0,75 ≤ h/r <1

5

4

4

3

3

0,50 ≤ h/r < 0,75

4

4

3

2

2

h/r < 0,50

3

3

2

1

1

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

b. tipo de Ocupação do Solo (OS – peso= 2):
Tabela 2 – Tipo de Ocupação do Solo.

OS
=5

Implantação em áreas de ocupação
de baixa densidade.

=4

Implantação em áreas de ocupação
de bairros e casas térreas

=3

Implantação em áreas de renovação
ou sem edificações

=2

Implantação em áreas de uso
industrial

=1

Implantação em áreas esgotadas ou
fora de ordenação

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

c. tipo de Uso do Solo (US – peso=1):
Tabela 3 – Tipo de Uso do Solo.

US
=5

Moradias familiares isoladas ou não,
solo urbanizavel sem desenvolvimento
e solo rústico.

=4

Moradias em edificações coletivas,
residencias comunitárias e uso terciário

=3

Uso público, exceto sanitários,
educativos e espaços livres.

=2

Uso comercial, escritórios e recreativo

=1

Industrial

Fonte: Telefónica Móviles (2003)
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d. grau de Percepção da Instalação (GM – peso=2):
Tabela 4 – Grau de Percepção da Instalação

GM
=5

Impactante. Observa-se imediatamente
ou se encontra for a de escala.

=4

Facilmente perceptível e pouco
integrado ao local.

=3

Perceptível, mas com bom grau de
integração com o local.

=2

Dificilmente perceptível: tem que
procurar a antena para localizá-la.

=1

Não perceptível. Perfeitamente
integrada ao seu entorno.

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

b) impacto Visual do entorno (IVENT). Os fatores considerados são:
a. grau de Proteção do Entorno (EP – peso=3):
Tabela 5 – Grau de Proteção do Entorno.

EP
=5

Zona com qualidade ambiental ou
patrimonial muito alta.
Zonas urbanas com baixa densidade
de edifícios.

=4

Zona com qualidade ambiental ou
patrimonial média - alta.
Zonas urbanas de bairro tradicional.

=3

A menos de 40m de zona de alto valor
patrimonial.

=2

Entre 40 e 100 m de zona de alto valor
patrimonial.
Entre 40 e 100m de zona com baixa
densidade de edifícios.

=1

A mais de 100m de zona patrimonial
ou zonas de baixa densidade de
edifícios.

Fonte: Telefónica Móviles (2003).
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b. distância Visível desde a Instalação (SCv – peso=2):

SCvSU =

2S − 200
+1
175

até um máximo de 5

Equação 5 – Distância Visível da Instalação.
Fonte: Telefónica Móviles (2003).

A título meramente orientativo, a tabela a seguir apresenta alguns valores de
SCv obtidos mediante a aplicação da equação anterior.
Tabela 6 – Distância Visível desde a Instalação.

SCv
=5

Muito Grande

1000 Hectáres

=4

Grande

650 Hectáres

=3

Médiana

400 Hectáres

=2

Pequena

200 Hectáres

=1

Muito Pequena

100 Hectáres

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

c. quantidade Potencial de Observadores (PCv – peso=2):
PCv =

2 P − 10.000

+1

até um máximo de 5

11.875

Equação 6 – Quantidade Potencial de Observadores
Fonte: Telefónica Móviles (2003)

A título meramente orientativo, a tabela a seguir apresenta alguns valores de
SCv obtidos mediante a aplicação da equação anterior.
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Tabela 7 – Quantidade Potencial de
Observadores.

PCv =
5

≥100000 Habitantes

=4

60000 Habitantes

=3

30000 Habitantes

=2

11000 Habitantes

=1

≤ 5000 Habitantes

Fonte: Telefónica Móviles (2003)

c) impacto Visual da Instalação (IVI). Os fatores considerados são:
a. grau de Compartilhamento (GC – peso=1):
Tabela 8 – Grau de Compartilhamento.

GC
=5

5 ou mais suportes

=4

4 suportes

=3

3 suportes

=2

2 suportes

=1

1 suporte

Fonte: Telefónica Móviles (2003)

b. altura das Antenas e de seus Suportes (H – peso=2):
Tabela 9 – Altura das Antenas e seus Suportes.

H
=5

Mais de 6 m.

=4

Entre 6 e 5 m.

=3

Entre 5 e 4 m.

=2

Entre 4 e 3 m.

=1

Menos de 3 m.

Fonte: Telefónica Móviles (2003).
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c. exposição Visual (EV – peso=1):
Tabela 10 – Exposição Visual.

EV
=5

Exposta totalmente a todos os pontos
cardeais (360°)

=4

270°≤Or≤360°

=3

180°≤Or≤270°

=2

90°≤Or≤180°

=1

Or≤90°

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

Os valores obtidos pela aplicação das equações e tabelas anteriores se
classificam em 5 classes compreendidas na seguinte escala:
Tabela 11 – Classes de Impacto Visual Global.

IVG = 1

< 1,8

Impacto Visual Muito Baixo

IVG = 2

1,8 – 2,5

Impacto Visual Baixo

IVG = 3

2,6 – 3,4

Impacto Visual Médio

IVG = 4

3,5 – 4,2

Impacto Visual Alto

IVG = 5

> 4,2

Impacto Visual Muito Alto

Fonte: Telefónica Móviles (2003).



Variáveis e fatores valorados em Paisagens Rurais:

Para as áreas rurais é utilizado o conceito de fragilidade visual, que é a
susceptibilidade à mudança da paisagem quando se desenvolve o uso do solo.
Expressa o grau de deteriorização que a paisagem experimenta pela incidência de
determinadas atuações. Esse conceito é similar ao de vulnerabilidade visual e
oposto ao de capacidade de absorção visual, que é a aptidão que uma paisagem
apresenta de absorver visualmente modificações ou alterações sem detrimento de
sua qualidade visual.
Consideramos e tomamos como referência o método proposto por Aguilo
(1981) e Sánchez ET.al (1995), apud Telefonica Moviles, 2003 ao qual incorporaram
modificações, seja nas variáveis quanto na ponderação, ordem ou grupamento
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utilizados e criou a “Metodología Para Evaluar El Impacto de Las Torres de

Comunicación en Entorno Rural”, 2003.
FVG = (3FVP+2FVE+FVD+2AOB)/8

Equação 7 – Fragilidade Visual Global.
Fonte: Telefónica Móviles (2003).

Onde:
FVG = Fragilidade Visual Global;
FVP = Fragilidade Visual do Ponto
FVE = Fragilidade Visual do Entorno;
FVD = Fragilidade Visual Derivada das características histórico, culturais e naturais
do território;
AOB = Acessibilidade a Observação.
Sendo que:
FVP = (3P+2V+2Ah+Or)/8

Equação 8 – Fragilidade Visual do
Ponto.
Fonte: Telefónica Móviles (2003).
FVE = (3Cv+2Cc+Ei+Fe)/7

Equação 9 – Fragilidade Visual do Entorno.
Fonte: Telefónica Móviles (2003).
FVD= (2In+Ep)/3

Equação 10 – Fragilidade Visual
Derivada
das
características:
histórico, culturais e naturais do
território.
Fonte: Telefónica Móviles (2003).
AOB= (H+2D)/3

Equação 11 – Acessibilidade e
Observação.
Fonte: Telefónica Móviles (2003).
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a) fragilidade Visual do Ponto (FVP). Os fatores considerados são:
a. características Topográficas e Geomorfológicas (P – peso=3):
Tabela 12 – Características Topográficas e Geomorfológicas.

P
=5

Locais com inclinação maior que 90% (>42°). Partes altas cheias
de maciços, bordas de barranco e montanhas relevantes ilhadas.

=4

Locais com inclinação entre 50 e 90% (entre 27° e 42°). Partes
altas acentuadas de maciços, bordas de barrancos e montanhas.

=3

Locais com inclinação entre 30 e 50% (entre 17°e 27°). Partes
altas moderadas de maciços, bordas de barrancos e relevos
ilhados e pontos elevados do terreno com inclinação moderada.

=2

Locais com inclinação entre 15 e 30% (entre 8,5°e 17°) . Locais em
pontos elevados do terreno com inclinação suave.

=1

Locais com inclinação menor que 15% (<8,5°). Zonas
relativamente planas.

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

b. vegetação (V – peso=2):
Tabela 13 – Vegetação.
V
=5

Formações de matagal e vegetação rasteira. Outrasformaçõe arbustivas
<50% de cobertura. Pastos e áreas praticamente nuas. Arvores dispersas
(,10%) com matagal <25% de cobertura.

=4

Formações arbustivas e subarbustivas em mais de 50% de cobertura.
Arvores dispersas (< que 10% de cobertura). Com mais de 25% de
cobertura por matagal.

=3

Formações arbóreas de coníferas e/ou frondosas entre 10 e 25% de
cobertura.

=2

Formações arbóreas de coníferas e/ou frondosas entre 25 e 50% de
cobertura.

=1

Formações arbóreas de coníferas e/ou frondosas com mais de 50% de
cobertura.

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

c. incidência de Atuação Humana Anteriores à instalação da antena (Ah
– peso=2):
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Tabela 14 – Incidência de Atuação Humana anteriores à Instalação da
Antena.
AH
=5

Ausência de atuações, ou plenamente integradas ou
insignificantes.

=4

Atuações medianamente integradas, ilhadas ou muito
escassaz.

=3

Atuações medianamente integradas frequentes ou dispersas.

=2

Atuações pouco integradas e abundantes, ou não integradas.

=1

Atuações não integradas que afetam toda a unidade. Unidades
onde predominam a urbanização e edificação.

Fonte: Telefónica Móviles (2003)

d. orientação – Exposição da Antena – (Or – peso=1):
Tabela 15 – Orientação.
Or
=5

Totalmente exposta em todos os pontos cardinais e com características
topográficas e geomorfológicas alto(P=4) ou Muito alto (P=5).

=4

Exposta em 3 pontos cardinais quaisquer e com valor de P = 4 (alto) ou P=5
(muito alto) ou exposta em todos os pontos cardinais e com P= 3 (moderado).

=3

Exposta em 1 ponto cardinailqualquer e com valor de P = 4 (alto) ou P=5 (muito
alto) ou exposta totalmente em todos os pontos cardinais e P= 2 (baixo).

=2

Exposta totalmente e todos os pontos cardinais e com características
topográficas e geomorfológicas muito baixa (P=1).

=1

Outras hipóteses com P= 1 (muito baixo).

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

b) fragilidade Visual do Entorno (FVE). Os fatores considerados são:
a. tamanho da Zona Visível desde o ponto (CV – peso= 3):
Tabela 16 – Tamanho da
Zona Visível desde o
Ponto.
Cv
=5

Muito Grande

=4

Grande

=3

Média

=2

Pequena

=1

Muito Pequena

Fonte: Telefónica Móviles
(2003)
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b. qualidade para conservação da zona visível desde o ponto (Cc –
peso=2):
Tabela 17 – Qualidade
para Conservação da Zona
Visível desde o Ponto.
Cc
=5

Muito Grande

=4

Grande

=3

Média

=2

Pequena

=1

Muito Pequena

Fonte: Telefónica Móviles
(2003).

c. qualidade Visual do Entorno Imediato (EI – peso= 1):
Tabela 18 – Qualidade
Visual do Entorno Imediato.
EI
=5

Excelente

=4

Muito Boa

=3

Boa

=2

Regular

=1

Ruim

Fonte: Telefónica Móviles
(2003).

d. qualidade Visual do Fundo Cênico (FE – peso=1):
Tabela 19 – Qualidade
Visual do Fundo Cênico.
Fe
=5

Excelente

=4

Muito Boa

=3

Boa

=2

Regular

=1

Ruim

Fonte: Telefónica Móviles
(2003)
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c) fragilidade Visual Derivada das Características: histórico, culturais e
naturais do território (FDV). Os fatores considerados são:
a. interesse natural, histórico-patrimonial e cultural do entorno imediato
(IN – peso= 2):
Tabela 20 – Interesse
Natural,
HistóricoPatrimonial e Cultural do
Entorno Imediato.
In
=5

Muito Alto

=4

Alto

=3

Moderado

=2

Baixo

=1

Muito Baixo

Fonte: Telefónica Móviles
(2003)

b. localização das antenas em relação aos espaços naturais protegidos
(EP – peso=1):
Tabela 21 – Localização das Antenas em Relação aos Espaços Naturais Protegidos.
Ep
=5

Dentro de um Parque Natural (PN) ou dentro de uma Reserva Natural (RN)

=4

Dentro de uma zona de interesse natural (In) ou a menos de 200m de um PN ou RN.

=3

Entre 250 e 500m de um PN ou RN ou a menos de 250m de um In.

=2

Entre 500 e 1000m de um PN ou RN ou entre 250 e 500m de um In.

=1

A mais de 1000 m de um PN ou RN ou a mais de 500m de um In.

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

d) acessibilidade a observação (AOB). Os fatores considerados são:
a. altura das antenas (H – peso=1):
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Tabela 22 – Altura das
Antenas.
H
=5

Mais de 30 m

=4

Entre 20 e 30 m

=3

Entre 12 e 20 m

=2

Entre 6 e 12 m

=1

Menos de 6 m

Fonte: Telefónica Móviles
(2003).

b. distância e acessibilidade visual desde as rodovias e núcleos
populacionais (D – peso= 2):
Tabela 23 – Distância e Acessibilidade Visual desde Rodovias e Núcleos Populacionais.
D
=5

Distância média, próxima ou muito próxima de rodovias principais ou de núcleos populacionais com mais de 10000 habitantes.

=4

Distância grande de rodovias principais ou de núcleos populacionais com mais de 10000 habitantes.
Distância próxima ou muito próxima de rodovias secundárias ou de núcleos populacionais de 3000 a 10000 habitantes.

=3

Qualquer antena visível a mais de 2 Km desde rodovias principais ou núcleos populacionais com mais de 10000 habitantes.
Distância média de rodovias secundárias ou núcleos populacionais de 3000 a 10000 habitantes.
Distância muito próxima de rodovias locais pouco transitadas ou núcleos populacionais com menos de 3000 habitantes.

=2

Distância grande de rodovias secundárias ou núcleos populacionais de 3000 a 10000 habitantes.
Distância próxima de rodovias locais pouco transitadas ou de núcleos populacionais com menos de 1000 habitantes.
Distância muito próxima a rodovias vicinais e agrícolas, pista de terra ou núcleos populacionais com memos de 300 habitantes.

=1

O restante das hipóteses possíveis.

Fonte: Telefónica Móviles (2003).

Os valores obtidos pela aplicação das equações e tabelas anteriores se
classificam em 5 classes compreendidas na seguinte escala:
Tabela 24 – Classes de Fragilidade Visual Global.

FVG = 1

<1,8

Fragilidade Visual Muito Baixa

FVG = 2

1,8 – 2,5

Fragilidade Visual Baixa

FVG = 3

2,6 – 3,4

Fragilidade Visual Média

FVG = 4

3,5 – 4,2

Fragilidade Visual Alta

FVG = 5

>4,2

Fragilidade Visual Muito Alta

Fonte: Telefónica Móviles (2003).
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Comentários Sobre o Método

O método tenta diminuir a subjetividade da avaliação do impacto visual
(poluição visual) ocasionada por antenas de telefonia celular e consegue relacionar
variáveis bastante importantes e os fatores que as compõem, identificando,
inclusive, a influência maior ou menor de cada um deles na poluição visual.
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7

ESTUDO DE CASO
Para o presente trabalho, foram selecionadas duas ERB´s para análise

segundo os métodos descritos anteriormente.
A primeira situada na zona sul da cidade de São Paulo, em um centro
empresarial, próximo de alguns monumentos importantes e de dois Shoppings
Center de prestígio.
Para a escolha, levou-se em consideração o fato de tratar-se de uma zona de
grande circulação e adensamento de pessoas seja à trabalho ou por recreação.
A Fotografia 1 (Antenas de celular sobre prédio na zona sul de São Paulo) e a
Fotografia 2 (Antenas de celular prédio na zona sul da cidade – zoom) mostram a
perspectiva das antenas avaliadas e a Figura 37 mostra a localização geográfica das
mesmas.

Fotografia 1 – Antenas de Celular sobre prédio na zona sul de São Paulo.
Fonte: a Autora (2010).

Os círculos vermelhos sobre a Figura 37, estão sinalizando as antenas de
celular que são alvo dessa avaliação.
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Fotografia 2 – Antenas de celular prédio na zona sul da cidade – zoom
Fonte: a Autora (2010).

Figura 37 – Localização Geográfica do prédio/antenas.
Fonte: Google Maps (Abril, 2010).

A Fotografia 3 mostra como estão fixadas as antenas no beiral do prédio e a
Fotografia 4 destaca o ângulo de inclinação utilizado para fixação da antena.
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Fotografia 3 – Zoom das antenas no beiral do prédio na zona sul de
São Paulo.
Fonte: a Autora (2010).

Fotografia 4 – Zoom da antena suspensa e inclinada sobre o prédio na
zona sul de São Paulo.
Fonte: a Autora (2010).
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No exemplo mostrado há pelo menos três situações proibidas pelo método da
AFOM – Descrição de Métodos Utilizados para Definição ou Avaliação das Antenas.


Método – Soluções Proibidas e Permitidas pela AFOM

Situação 1: de acordo com 6.1 – Antena para beiral do telhado de prédios –
exemplo 1, é proibido inclinar mecanicamente a antena sobre uma base com 2
hastes como é verificado na Fotografia 2 – Antenas de celular prédio na zona sul da
cidade – zoom.
Situação 2: de acordo com 6.1 – Antena para beiral do telhado de prédios –
exemplo 2, é proibida a técnica de instalar 2 antenas ligadas por um suporte e sobre
uma base com duas hastes como é verificado na Fotografia 3 – Zoom das antenas
no beiral do prédio na zona sul de São Paulo.
Situação 3: de acordo com 6.1 – Antena para telhado de prédios – técnica A, é
proibida a instalação de antena sem intervenção paisagística, na borda do telhado
sobre uma base com 2 hastes de suporte como é verificado na Fotografia 2 – Antenas
de celular prédio na zona sul da cidade – zoom, na Fotografia 3 – Zoom das antenas no
beiral do prédio na zona sul de São Paulo e na Fotografia 4 – Zoom da antena
suspensa e inclinada sobre o prédio na zona sul de São Paulo.
Com relação ao método da telefônica apresentado no Capítulo 6.2 – Método
Interno de Trabalho da Telefônica Corporativa, para determinar o IVG-Impacto
Visual Global, de acordo com a Equação 1, temos que avaliar cada um dos itens que
compõem o Impacto Visual do Local de acordo com a Equação 2, o Impacto Visual
do Entorno de acordo com a Equação 3 – Impacto Visual no Entorno e o Impacto
Visual da Instalação de acordo com a Equação 4.
Portanto, segue a avaliação realizada para cada um dos itens que compõem
as equações acima e de acordo com as diretrizes apresentadas no Capítulo 6.2 –
Método Interno de Trabalho da Telefônica Corporativa.
Vale ressaltar que para a avaliação de alguns itens, infelizmente não foi
possível levantar medidas exatas e a avaliação será feita de forma aproximada e
utilizando-se de recursos disponíveis, como é o caso da Condição de Implantação
(CI). Os recursos disponíveis no caso dessa avaliação são as fotos disponíveis no

site Google Maps e, retratados na Figura 38 – Vista do local e bairros próximos
(satélite) e Figura 39 - Vista das imediações do local (satélite) e fotos tiradas do
local.
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Figura 38 – Vista do local e bairros próximos (satélite).
Fonte: Google Maps (Abril, 2010).

Figura 39 – Vista das imediações do local (satélite).
Fonte: Google Maps (Abril, 2010).

Pode-se observar que o edifício em questão apresenta antenas espalhadas
por praticamente todo o entorno de seu telhado, por isso a Figura 38 - Vista das
imediações do local (satélite), foi circundada pela forma vermelha. Para obter uma
referência de medida para distância, utilizamos a própria referência do Google Maps
que se encontra no canto esquerdo inferior da figura, sendo que as linhas em
vermelho desenhadas na mesma figura foram desenhadas com a medida de 50
metros e visa demonstrar a distância do prédio em relação às edificações ao redor.
Para esse estudo consideraremos a situação mais desfavorável a parte da
frente do edifício por ter maior número de antenas e por estar na avenida principal
(Dr. Chucri Zaidan), portanto, a medida “A” a ser utilizada é referente à medida da
linha branca na Figura 39 – Vista das imediações do local (satélite) que é de
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aproximadamente 40 metros. A altura “H” é de aproximadamente 35 metros,
fotografia em perspectiva do prédio (Fotografia 5 – Perspectiva do prédio na zona
sul de São Paulo).
Em relação à altura da antena e suporte “h” a variação está aproximadamente
entre 1 metro e 1,5 metros, portanto será utilizado a média, ou seja, 1,25 metros. Já
para a distância da antena até a fachada do prédio “r” será utilizado como média 1,5
metros. Portanto, aplicando as equações e utilizando a Tabela 1 – Valor de
Condição de Implantação, o valor de CI é 4.

Fotografia 5 – Perspectiva do Prédio na zona sul de São Paulo
Fonte: a Autora (2010).

A classificação quanto à Ocupação do Solo (OS) aplicando a Tabela 2 – Tipo
de Ocupação do Solo, o valor de OS é 4 – Implantação em áreas de ocupação de
bairros e casas térreas.
A classificação quanto ao Uso do Solo (US) aplicando a Tabela 3 – Tipo de
uso do solo, o valor de US é 2 – Uso comercial, escritórios e recreativo.
A classificação quanto ao Grau de Percepção (GM) aplicando a Tabela 4 –
Grau de Percepção da Instalação, o valor de GM é 4 – Facilmente perceptível e
pouco integrado ao local.
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Portanto, aplicando-se a equação do IVE Equação 2 – Impacto Visual do
Local, temos que:
IVE = (3*4+2*4+1*2+2*4)/8
IVE = 3,75
Conforme demonstrado na Equação 3 – Impacto Visual no Entorno, o IVENT
é composto por: Grau de Proteção do Entorno (EP), sendo que aplicando a Tabela 5
– Grau de Proteção do Entorno, temos que o EP do estudo de caso é 3 – A menos
de 40 m de zona de alto valor patrimonial.

•

Distância Visível da Instalação (SCv), sendo que aplicando a fórmula ou a
tabela orientativa, respectivamente: Equação 5 – Distância Visível da
Instalação ou Tabela 6 – Distância Visível desde a Instalação, temos que o
SCv do estudo de caso é 1 – Muito pequena.

•

Quantidade Potencial de Observadores (PCv), sendo que aplicando a
fórmula ou tabela orientativa, respectivamente: Equação 6 – Quantidade
Potencial de Observadores ou Tabela 7 Quantidade Potencial de
Observadores, temos que o PCv do estudo de caso é 4 – 60000
Habitantes, utilizando a média aritmética entre a população de 2008 dos
bairros: Itaim Bibi, Alto de Pinheiros, Jardim Paulista e Pinheiros, todos
pertencentes à subprefeitura de Pinheiros, de acordo com a Fundação
SEADE apud Prefeitura de São Paulo (abril, 2010).

Portanto, aplicando-se a equação do IVENT Equação 3 – Impacto Visual no
Entorno, temos que:
IVENT = (3*3+2*1+2*4)/7
IVENT = 2,71
Conforme demonstrado na Equação 4 – Impacto Visual da Instalação, o IVI é
composto por:



Grau de Compartilhamento (GC), sendo que aplicando a Tabela 8 – Grau
de Compartilhamento, temos que o GC do estudo de caso é 5 – 5 ou mais
suportes.



Exposição Visual (EV), sendo que aplicando a Tabela 10 – Exposição
Visual, temos que o EV do estudo de caso é 4 – 270º ≤ Or ≥ 360º.
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Altura das Antenas e Suporte (H), sendo que aplicando a Tabela 9 – Altura
das Antenas e seu suportes, temos que o GC do estudo de caso é 1Menos de 3 m.

Portanto, aplicando-se a equação do IVI Equação 4 – Impacto Visual da
Instalação, temos que:
IVI = (1*5+1*4+2*1)/4
IVI = 2,75
Portanto, o IVG calculado pela aplicação da Equação 1 – Impacto Visual
Global, é o seguinte:
IVG = (3*3,75+2*2,71+2*2,75)/7
IVG = 3,17
O resultado de 3,17 pela aplicação na Tabela 11 – Classes de Impacto Visual
Global significa um impacto visual médio.
Comparando os resultados obtidos nas avaliações, temos que o resultado da
AFOM, por ser passa ou não passa, é muito mais impactante e proibitivo, o que
pode ser facilmente compreendido quando levado em consideração o local de
aplicação do método que é principalmente a cidade de Paris na França e onde cada
edificação é um monumento. Já pelo segundo método de avaliação (Telefonica
Moviles) apesar de não ser proibitivo, ele segrega tão bem cada tipo de impacto que
ao final da avaliação é possível identificar o que pode estar interferindo mais
fortemente na avaliação e que o que, ou melhor, se o(s) item(ns) impactante(s)
podem ser facilmente modificados ou não. Por exemplo, em relação ao IVE
poderíamos alterar a Condição de Implantação (CI) apenas pela mudança da
localização das antenas mais centralizadas em relação ao edifício, o que dificultaria
a visualização das mesmas pelos transeuntes, sendo que isso também interferiria na
avaliação do Grau de Percepção (GM).
Da mesma forma, os itens que compõem o IVENT e o IVI também podem ser
modificados e influenciar positivamente o IVG.
A segunda antena selecionada para análise está localizada em Santo André
na Grande São Paulo, conforme Fotografia 6. A escolha se deu para obter resultado
em área mais periférica, trata-se de um bairro quase exclusivamente residencial,
salvo pelo comércio formado por bares e restaurantes. A antena é do modelo
Monopole. O método da AFOM cita esse tipo de estrutura como uma espécie de
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suporte para a antena propriamente dita, ele não proíbe tal estrutura, porém enfatiza
a necessidade de sites compartilhados entre as operadoras de celular para redução
do número de antenas, principalmente as que se utilizam de suportes desse tipo,
sendo que, proíbe a existência de estruturas que agridam a arquitetura do local, ou
seja, pode-se utilizar com bom senso e parcimônia.
A antena utilizada nesse estudo de caso não pode ser proibida, mas com
certeza merece um ponto de atenção, pois provavelmente não se trata de site
compartilhado, conforme é possível verificar nas Fotografias 7 e 8 e na Figura 40 –
Localização da antena estudada e das demais antenas próximas.

Fotografia 6 – Estação Rádio Base, Santo
André, SP.
Fonte: a Autora (2010).
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Antena
estudada

Fotografia 7 – Antena estudada (esquerda) e antena
de outra operadora (direita).
Fonte: a Autora (2010).

Antena
estudada

Fotografia 8 – Antena estudada (direita) e antena de outra operadora
(direita).
Fonte: a Autora (2010).

Para esse tipo de antena, para avaliação pelo método 6.1 – Método Interno
de Trabalho da Telefônica Corporativa, deve-se eliminar da equação do IVEEquação 2 – Impacto Visual do Local, o CI, pois deve ser utilizado apenas quando
as antenas estiverem fixadas na estrutura de edifícios.
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Sendo assim, a equação para o cálculo do IVE é:
IVE(2) = (2OS+1US+2GM)/5
Equação 1 – Impacto Visual do Local (2)
Fonte: Telefónica Móviles (2003)
Antena estudada

Figura 40 – Localização da ERB em Santo André (vista satélite).
Fonte: Google Maps (Maio, 2010).
Antena estudada
Antenas
próximas

Figura 41 – Localização da antena estudada e das antenas próximas.
Fonte: Google Maps (Maio, 2010).

A classificação quanto à Ocupação do Solo (OS) aplicando a Tabela 2 – Tipo
de Ocupação do Solo, o valor de OS é 4 – Implantação em áreas de ocupação de
bairros e casas térreas.
A classificação quanto ao Uso do Solo (US) aplicando Tabela 3 – Tipo de uso
do solo, o valor de US é 4 – Moradias em edificações coletivas, residenciais
comunitárias e uso terciário.
A classificação quanto ao Grau de Percepção (GM) aplicando a Tabela 4 –
Grau de Percepção da Instalação, o valor de GM é 5 – Impactante. Observa-se
imediatamente ou se encontra fora de escala.
Portanto, aplicando-se a equação do IVE
Local (2), temos que:

(2)

- Equação 1 – Impacto Visual
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IVE = (2*4+1*4+2*5)/5
IVE = 4,4
Conforme demonstrado na Equação 3 – Impacto Visual no Entorno, o IVENT
é composto por:



Grau de Proteção do Entorno (EP), sendo que aplicando a Tabela 5 –
Grau de Proteção do Entorno, temos que o EP do estudo de caso é 4 –
Zona com qualidade ambiental ou patrimonial média-alta. Zonas urbanas
de bairro tradicional.



Distância Visível da Instalação (SCv), sendo que aplicando a fórmula ou a
tabela orientativa, respectivamente: Equação 5 – Distância Visível da
Instalação ou Tabela 6 – Distância Visível desde a Instalação, temos que o
SCv do estudo de caso é 5 – Muito grande.



Quantidade Potencial de Observadores (PCv), sendo que aplicando a
fórmula ou tabela orientativa, respectivamente: Equação 6 – Quantidade
Potencial de Observadores ou Tabela 7 – Quantidade Potencial de
Observadores, temos que o PCv do estudo de caso é 2 – 11000
Habitantes, utilizando a projeção da população para 2004 no Bairro
Jardim, de acordo com o site da Prefeitura de Santo André (maio, 2010).

Portanto, aplicando-se a equação do IVENT, Equação 3 – Impacto Visual no
Entorno, temos que:
IVENT = (3*4+2*5+2*2)/7
IVENT = 3,71
Conforme demonstrado na Equação 4 – Impacto Visual da Instalação, o IVI é
composto por:



Grau de Compartilhamento (GC) apresenta mais de 5 suportes e é de
apenas 1 operadora, sendo que aplicando a Tabela 8 – Grau de
Compartilhamento, temos que o GC do estudo de caso é 5 – 5 ou mais
suportes.



Exposição Visual (EV) é de 360o, sendo que aplicando a Tabela 10 –
Exposição Visual, temos que o EV do estudo de caso é 5 – exposta
totalmente a todos os pontos cardeais (360º).
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Altura das Antenas e Suporte (H) é aproximadamente 15 metros, sendo
que aplicando a Tabela 9 Altura das Antenas e seus suportes, temos que
o GC do estudo de caso é 5 – Mais de 6 metros.

Portanto, aplicando-se a equação do IVI, Equação 4 – Impacto Visual da
Instalação, temos que:
IVI = (1*5+1*5+2*5)/4
IVI = 5
Portanto, o IVG calculado pela aplicação da Equação 1 – IVG: Impacto Visual
Local, é o seguinte:
IVG = (3*4,4+2*3,71+2*5)/7
IVG = 4,37
Aplicando-se o valor do IVG na Tabela 11 – Classes de Impacto Visual
Global, o impacto visual é igual a 5, o que significa que é muito alto.
Analisando o resultado, percebe-se que há fundamento, pois o “suporte”, por
assim dizer, foi construído apenas para isso, geralmente são muito elevados e por
outro lado as antenas instaladas em edifícios se utilizam de uma construção já
existente e que tem uma utilidade principal, ou seja, estaria ali de qualquer forma
para atender a sua utilidade principal.
A segunda antena analisada também está localizada em uma região com
menor número de edifícios e circundada por uma maioria de casas e sobrados, o
que deixa a antena mais visível ainda por qualquer ângulo.
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CONCLUSÃO
A Política da AFOM é composta por regras que devem ser seguidas

independentemente de todos os fatores ou variáveis existentes e dos locais onde
estejam localizadas. Trata-se também de um compromisso assumido entre as
operadoras de telefonia celular e a prefeitura de Paris, visando “camuflar” as
antenas na paisagem da Cidade Luz. Com certeza exigiu muito estudo, adaptação,
investimento para o desenvolvimento das técnicas de integração que são vistas
hoje, pois as operadoras de celular precisam manter a mesma qualidade do sinal,
sem que qualquer pessoa visualize uma antena, suporte ou cabo coaxial. É um
método muito válido para ser utilizado principalmente quando qualquer modificação
da arquitetura é repugnada.
O segundo método tenta qualificar, quantificar e flexibilizar a integração das
antenas à paisagem urbana ou rural, o que poderia ser testado em qualquer local,
para que medidas necessárias à melhoria do impacto visual fossem realizadas.
O fato de quantificar o impacto visual propicia a possibilidade de comparar o
impacto visual de uma mesma estrutura colocada em locais diferentes. Pode
também contribuir com uma possível redução de gastos provenientes da integração,
uma vez que há necessidade de se avaliar diversas situações antes de decidir por
uma delas.
Ou seja, ambos os métodos apresentam méritos e a escolha entre eles deve
se dar pela avaliação do local, da arquitetura, do patrimônio, da cultura visando
atingir o melhor custo x benefício possível.
Os dois métodos poderiam ser utilizados também de forma a se
complementarem, ou seja, poderia avaliar e quantificar o grau de impacto /
fragilidade visual e determinar em quais situações utilizar as soluções preconizadas
pela AFOM.
Essa complementação entre os dois métodos, poderá inclusive gerar um
melhor custo-benefício, principalmente para as torres e/ou antenas já existentes.
A utilização de ambos ou de um deles na fase de projeto pode acarretar
benefícios ambientais, técnicos e econômicos, se bem analisados. Além disso,
apresenta influencia direta tanto no planejamento e nas ações preventivas para
execução das implantações de novas antenas e estruturas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos que tanto os dois métodos apresentados quanto este trabalho

possam ser utilizados de acordo com a política adotada por cada companhia, e
esperamos que estas metodologias possam ser aplicadas com sucesso em:


empresas Operadoras de Telefonia Celular;



demais empresas/prestadoras que utilizam algum tipo de torre para
prestação de serviço (por exemplo, torres de distribuição de energia
elétrica, antenas geradoras de sinal para televisão); e



planos dos Municípios, Estados e Governo Federal.
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