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Para se ser "wireless" substituiu-se o "fio" para se estar conectado e ser-se “cool”. O 

Wi-fi está agora em hotéis, salas de embarque do aeroporto, universidades, escolas, 

casas e cidades inteiras. Você não pode ficar longe dele. Vamos todos ser submerso 

num mar de microondas, quer escolhemos optemos por sem fios ou não. 

Logo, tudo o que se pode fazer é bloquear-se num quarto blindado, um submarino 

amarelo electro à prova de poluição. E para os cerca de 1,5 – 3 por cento das 

populações em todo o mundo que tem "hipersensibilidade eletromagnética", esta pode 

muito bem ser a única opção aberta. Ao contrário o fumo do cigarro, a exposição 

involuntária passiva à radiação eletromagnética não pode ser evitada facilmente. 

O que é o wi-fi? 

É utilizado para dispositivos de computação móveis, como laptops, mas agora é cada 

vez mais utilizado para mais serviços, incluindo a internet e conexão com a eletrónica 

de consumo, tais como TV, DVD player e câmara digital. Um usuário pode conectar-se 

à internet através de um dispositivo ativado, tal como um computador pessoal, quando 

estiver na escala de um "ponto de acesso" (AP). 

A região coberta por um ou mais APs é chamado de um "hotspot". Hotspots podem 

variar de um único espaço para muitas milhas quadradas de hotspots sobrepostas. Wi-fi 

também pode ser usado para criar uma rede de malha, e permitir que os dispositivos se 

conectem diretamente uns com os outros no modo peer-to-peer (rede ad-hoc), como em 

eletrónicos de consumo e aplicações de jogos. 

Um típico Wi-Fi consiste num ou mais pontos de acesso e um ou mais clientes. Um AP 

transmite seu SSID (Service Set Identifier, ou nome de rede) em pequenos (de curta 

duração) pacotes, chamados balizas, a cada 100 ms. As redes Wi-Fi operam nas não 
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licenciadas de 2,4 e 5 g bandas Hz microondas, com 11 Mbps (megabytes por segundo) 

ou 54 Mbps de dados taxa de transmissão, ou ambos (banda dupla), e os clientes podem 

escolher qual serviço querem usar. 

O Wi-fi tem a vantagem de funcionar sem cabos, e é incorporado na maioria dos laptops 

modernos, e em rápida expansão em outros dispositivos como os preços continuam a 

cair. Ela opera num conjunto global de normas, para que possa trabalhar em diferentes 

países. No entanto, as limitações operacionais não são consistentes em todo o mundo e 

o consumo de energia é bastante elevado. Wi-fi não é seguro, e as preocupações sobre 

os riscos para a saúde de microondas de telefones celulares estão crescendo (ver texto 

principal). 

Explosão sem fios fora de controle 

Existem hoje mais de 250 000 hotspots públicos para acesso a wi-fi em todo o 

mundo. Wi-fi está disponível em milhões de lares, empresas e campus 

universitários. De acordo com uma estimativa, o uso wi-fi aumentou 74 por cento na 

Europa e 75 por cento no Reino Unido entre o primeiro e o segundo semestre de 2006. 

Birmingham terá a primeira grande cidade de comunicação sem fios da Grã-Bretanha 

no início de 2007 e, em Manchester estão a planear a maior zona wi-fi Europeia 

cobrindo 400 milhas quadradas. Norwich e Milton Keynes já tem wi-fi, e Brighton será 

a seguir. 

O mais preocupante de tudo, o wi-fi foi instalado em até 80 por cento das escolas 

secundárias no Reino Unido e mais de metade das escolas primárias, expondo as 

populações mais vulneráveis à radiação de microondas. 

A popularidade crescente do wi-fi vem na rasto do crescimento explosivo dos telefones 

móveis sem fio, e em meio a crescentes preocupações sobre os perigos para a saúde de 

saturar os níveis de radiação eletromagnética (Risco de Cancro pelas Microondas 

confirmado, SiS  34). 

Microondas em níveis de exposição atuais estão ligados a danos cerebrais, danos no 

DNA, tumores cerebrais, cancros, doenças micro-ondas, a perturbação das funções 



cognitivas, perturbações da reprodução e fertilidade, afetando os seres humanos, 

roedores, pássaros e abelhas. 

Riscos para a saúde da radiação de microondas 

 Ratos expostos à radiação de microondas a partir de telefones móveis 

durante duas horas mostraram sinais de danos cerebrais devido à fuga da 

barreira hematoencefálica, que persistiu 50 dias depois (Celulares e 

Brain Damage, SiS 24). 

 Quebras de DNA e anomalias cromossômicas foram encontradas em 

células humanas e animais expostas a baixos níveis de 

microondas(Confirmado: Telemóveis Ruptura DNA & Scramble 

Genomas, SiS 25) 

 Risco de cancro - de mama, próstata, intestino, pele (melanoma), de 

pulmão e sangue - triplicou com a exposição de microondas na cidade 

sul alemã de Naila 5 a 10 anos após a transmissora de telefonia móvel 

ter sido instalada. 

 Risco de cancros quadruplicaram na área exposta à radiação de 

microondas em Netanya, cancros femininos dobraram10,5 vezes, em 

comparação com a população geral em Israel. 

 Risco de neuroma acústico e glioma aumentou 2 a 3 vezes em 10 anos 

ou mais de uso do telemóvel. 

 Uso do telemóvel correlaciona fortemente com doenças crónicas; Suécia 

teve um aumento de sete vezes no longo prazo doente desde 1981. 

 Homens que usaram telefones celulares mais de 4 horas por dia 

apresentaram menor contagem de espermatozóides e mais pobre 

qualidade do esperma em comparação com aqueles que não usam 

telefones móveis. 

 Um estudo na Grécia mostrou que os ratos expostos a microondas do 

telefone móvel em 1,68 m W / m 2 tornaram-se completamente estéreis 

após cinco gerações, enquanto que os expostos a 10,53 mW / m 2 

tornaram-se completamente estéreis após três gerações. 



 Reprodução e sucesso reprodutivo de pardais e cegonhas brancas são 

reduzidos perto de transmissores de telefonia móvel, e exposição a 

microondas em laboratório causa altas taxas de mortalidade em embriões 

de galinha (Telemóveis e desaparecendo Aves, SiS 34). 

 As abelhas não conseguem voltar para suas colmeias quando as estações 

bases de telefone sem fio foram instaladas, levantando forte suspeita de 

que a radiação de microondas podem ser responsáveis pela desordem do 

colapso da colónia agora devastando apicultores e agricultores nos 

Estados Unidos e na Europa (telefones celulares e desaparecimento das 

abelhas , SiS 34). 

 Até 3,5 por cento de pessoas sofrem de uma gama de sintomas, incluindo 

dor de cabeça, náuseas, falta de concentração, depressão e alergia, 

conhecido coletivamente como síndrome de doença microondas quando 

em proximidade de transmissores de telefone móvel. 

Sir William Stewart , presidente da Health Protection Agency [UK] e ex-conselheiro 

científico chefe do Governo, publicou o aviso de maior autoridade sobre telemóveis em 

sucessivos relatórios e declarações públicas para a imprensa, que foram ignorados pelo 

governo. Ele está a ficar preocupado com a rápida propagação do wi-fi, e está a 

pressionar em privado para uma investigação oficial sobre os riscos. Ele não está 

sozinho entre os cientistas do governo esta preocupação. Dr. Ian Gibson, ex-presidente 

de Ciência e Tecnologia do Comitê de Commons, convidou o Departamento de Saúde 

para realizar um inquérito a potenciais riscos para a saúde das redes de computadores 

sem fios. Gibson é professor honorário e ex-reitor da Faculdade de Ciências Biológicas 

da Universidade de East Anglia. 

Crescente reação contra o wi-fi 

Enquanto isso, a reação contra instalações de Wi-Fi está a aumentar. Os professores 

estão a conduzir mais investigação sobre redes de comunicação sem fios na Grã-

Bretanha, temendo que isso se possa tornar o "amianto do século 21". A Associação 



Profissional dos Professores, com 35 000 membros escreveu à secretária de Educação 

Alan Johnson expressando profunda preocupação. 

Um de seus membros, Michael Bevington, ficou doente depois da rede wi-fi ter sido 

instalada na Escola Stowe em Buckinghamshire onde ele lecionou por 28 anos. Ele 

sofria de náuseas, dores de cabeça e falta de concentração, sintomas típicos da doença 

de microondas. 

A União Alemã de Educação e Ciência já aconselhou seus membros a resistir à 

implantação de WLAN nas suas escolas em Março de 2006. 

Doença Micro-ondas reconhecida 

Houve inúmeros relatos de médicos de que as estações de base de telemóveis estão 

associadas a uma série de sintomas de saúde em pessoas que vivem nas proximidades: 

dores de cabeça, fadiga, distúrbios do sono, perda de memória, conhecidos 

coletivamente como síndrome de doença microondas, ou eletro-

hipersensibilidade. Estes têm sido documentados em diversos estudos recentes. 

Um estudo francês descobriu que as pessoas que vivem dentro de 100 m de uma estação 

transmissora de telemóvel sofriam de irritabilidade, depressão e tonturas, enquanto 

aqueles que vivem a cerca de 200 m da estação sofria de cansaço. Na Áustria, os 

pesquisadores detetaram uma correlação entre a intensidade do campo eletromagnético 

e sintomas cardiovasculares em pessoas que vivem perto de estações base de 

telemóvel. Um estudo realizado na Espanha confirmou que a radiação de microondas 

estava ligado a uma série de sintomas: dor de cabeça, náuseas, perda de apetite, mal-

estar, distúrbios do sono, depressão, falta de concentração e tonturas. 

A fim de neutralizar a crítica de que os sintomas eram de origem "psicossomáticos", 

cientistas da Universidade de Viena realizaram um novo estudo abrangendo as zonas 

urbanas e rurais na Áustria, envolvendo 365 pacientes em 10 locais. Dois provedores de 

rede foram todos convidados a identificar cerca de cinco estações de base dentro de 

ambas as regiões, que se vêm operando há pelo menos dois anos, e não tinha havido 



protestos contra a estação de base de residentes. Estas estações também não têm outra 

estação base próxima, e s transmissão e na sua maioria apenas na faixa de 900 MHz. 

Os resultados mostraram que a exposição de microondas a partir das estações base de 

telefone móvel é de ordens de magnitude abaixo dos níveis de orientação atuais na 

Áustria, que é 4.1mW / m 2. Mas as pessoas ainda sofriam de dor de cabeça e 

dificuldade de concentração. 

De acordo com a Conferência da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 

hipersensibilidade aos campos eletromagnéticos (Outubro de 2004, Praga, República 

Checa), 1,5 a 3 por cento da população sofre atualmente com a condição. (O que de 

outra forma nega que a radiação eletromagnética tem quaisquer impactos sobre a saúde.) 

Um número de escolas na Grã-Bretanha havia desmantelado suas redes sem 

fio depois de um lobby de pais preocupados; outros estão sob pressão para fazer o 

mesmo. A Universidade Lakehead em Ontário, Canadá, com 7 400 estudantes removeu 

wi-fi por causa do que o seu Vice-Chanceler, Dr. Fred Gilbert, chama de "o peso das 

evidências demonstrando efeitos comportamentais e impactos fisiológicos no tecido, a 

um nível celular. " 

Dr. Ger Oberfeld do Departamento de Saúde Pública, em Salzburg, Áustria, tinha escrito 

uma carta aberta dirigida ao "Governador / professor princopal / pai preocupado" em 

todo o mundo em dezembro de 2005, dando-lhes o conselho oficial de seu Departamento 

para não usar WLAN ou telefones sem fios em escolas e jardins de infância. Em 

setembro de 2006, mais de 30 cientistas de todo o mundo assinaram a resolução 

Benevento emitida pela Comissão Internacional de Segurança Eletromagnética, 

afirmando: "há evidências de efeitos adversos à saúde, incluindo cancro e EHS (eletro-

hipersensibilidade) da radiação de microondas a atuais níveis de exposição e que deve 

ser adotada uma abordagem de precaução. 

Precaução / medidas defensivas 

Estão a surgir evidências de que os riscos à saúde associados a microondas wireless são 

pelo menos comparáveis, se não pior do que, aqueles associados com o consumo de 



cigarros. Ao contrário do tabagismo, a exposição passiva a microondas é difícil de 

evitar, se o wi-fi tornar-se omnipresente. Agora que proibições de fumar estão em vigor 

em todo o mundo, não há razão para não fazer o mesmo com wi-fi. 

Todas as redes wi-fi em locais públicos devem ser desmontadas, especialmente nas 

escolas e universidades, e uma proibição imposta. Pelas mesmas razões, as redes 

municipais não devem ser instaladas. Lounges, cafés, restaurantes e hotéis com redes 

Wi-Fi devem levar sinais de alerta. 

O uso de telemóveis deve ser reduzido ao mínimo, especialmente para populações de 

risco, tais como crianças. Deve haver adoção obrigatória de telemóveis e microcélulas 

com ALARA (tão baixo quanto razoavelmente possível) níveis de radiação, em 

conjunto com tecnologias de hand-off (sem mãos) e fone de ouvido. 

 


