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Nos últimos anos temos observado uma profunda transformação na sociedade 
brasileira. São milhões de brasileiros inserindo-se na nova classe média e mudando 
profundamente o padrão de consumo e a demanda por novos serviços.  
O setor de telecomunicações foi um dos carros chefes dessas transformações, 
notadamente os serviços móveis. No Brasil hoje são mais de 268 milhões de 
clientes de serviços móveis, dos quais 85 milhões em banda larga móvel (mais de 
10 milhões na Grande São Paulo). Esse crescimento vem acompanhado de uma 
necessidade intrínseca: aumento e melhoria da infraestrutura das redes móveis.  
Como não poderia deixar de ser, São Paulo, e notadamente sua Capital, é o carro 
chefe desse crescimento. A cidade de São Paulo, além de ser o maior centro 
empresarial e de negócios do país, tem sido cada vez mais demandada para abrigar 
eventos de repercussão nacional e internacional, sejam eles desportivos, culturais 
ou de negócios. A cidade necessita estar preparada no que diz respeito à sua 
infraestrutura e logística para comportar essa demanda crescente.  
Estamos apresentando esse Projeto de Lei, pois entendemos que há uma urgente 
necessidade de readequação da legislação de instalações de ERBs, para que a 
cidade responda adequadamente a esses novos desafios, particularmente os 
referentes a Copa do Mundo 2014.  
A melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações móveis, sejam eles de 
voz ou de dados, bem como a ampliação de sua cobertura e a inclusão de novos 
cidadãos usuários, só será possível com uma significativa ampliação do numero de 
ERBs ( Estações e Antenas de Comunicações Móveis) na cidade de São Paulo.  
Infelizmente a legislação atual, depois de 10 anos e de muitas mudanças nos 
padrões de uso dos serviços, ficou defasada no tempo e inadequada para atender 
esse novo desafio que se amplia principalmente com a chegada da quarta geração 
(4G) das comunicações móveis, que demandará muito mais ERBs para um 
atendimento de qualidade não só dos paulistanos, mas também do enorme número 
de visitantes que veem a São Paulo na busca de lazer, negócios e entretenimento.  
Anteriormente para atender certa área geográfica era necessária uma antena, com 
o aumento da demanda, para atender a mesma área geográfica a infraestrutura 
precisa ser ampliada; com a chegada do 4G a freqüência utilizada é mais alta, o 
alcance da antena diminui e a infraestrutura necessária é ainda maior, para atender 
a mesma demanda.  
A demanda por infraestrutura é cada vez maior, com a utilização em crescimento 
exponencial de “smartphone”, “tablet” e computador. Há que se programar um 
conjunto de soluções de infraestrutura para garantir a qualidade dos serviços.  
No último ano, tivemos um crescimento de tráfego de dados por usuário nos tablets 
de 216% e nos smartphones de 109%; no ano de 2017 os vídeos serão 
responsáveis por 72% do trafego da móvel. Estima-se que o tráfego de dados 
móveis em Mbps por dispositivo conectado aumentará 10 vezes nos próximos cinco 
anos, passando dos atuais 74 Mbpps para 778 Mbpps em 2017.  
No que diz respeito à Radiação Não Ionizante - RNI, vale comentar que a lei federal 
nº 11.934/2009 regulamenta os limites de exposição à radiação emitida pelas 
antenas e segue os padrões da Organização Mundial de Saúde - OMS.  
“Considerando os níveis muito baixos de exposição e os resultados das pesquisas 
reunidas até o momento, não existe evidência científica convincente de que os 
fracos sinais de radiofrequência provenientes de estações rádio-base e de redes 
sem fio, causem efeitos adversos à saúde” (fonte OMS)  



A Agência Internacional para Pesquisa do Câncer - IARC, ligada à OMS, classificou 
os campos eletromagnéticos do celular no mesmo grupo do cafezinho e do talco e 
com menos probabilidade de causar câncer que a luz solar.  
De acordo com o item 4.30 da Nota Técnica 1/2013 da ANATEL, “... outras medidas 
que visem restringir o crescimento das redes além das já adotadas pela 
regulamentação vigente (Lei 11.934/2009 e Res. 303/2001) além de, sob a 
perspectiva formal invadirem a competência legislativa federal, sob a perspectiva 
material, incorrem no risco de cercear o desenvolvimento do setor de 
telecomunicações e os ganhos provenientes à toda sociedade”.  
Ainda de acordo com a ANATEL, tecnicamente a instalação de ERB’s não deve ser 
passível de elaboração de estudos de impacto ambiental, pois as radiações de ERB’s 
não se enquadram como atividade poluidora.  
A prestação dos serviços de telecomunicações com qualidade e cobertura adequada 
depende da instalação e da ampliação da infraestrutura em todo País. E 
fundamental a definição de regras que incentivem a expansão dos serviços e a 
implantação de novas tecnologias.  
As antenas estão cada vez menores e o impacto visual na cidade está sendo 
minimizada, entretanto, a legislação atual não faz qualquer distinção que releve 
esse aspecto.  
As Telecomunicações do Brasil são essenciais, singulares e estruturantes do 
desenvolvimento sustentável com inclusão social.  
Diante das restrições impostas pela lei atual (13.756/2004), a cobertura de celular 
das prestadoras poderá ficar severamente comprometida na cidade de São Paulo.  
Para tanto, propomos a revogação da Lei atual e a implementação de alternativa 
que discipline, em caráter temporário, a implantação de novas antenas, até que 
seja criada nova legislação que permita uma melhor adequação às crescentes 
necessidades da população paulistana, levando em consideração todos os aspectos 
e contornos urbanísticos e de ocupação do solo. Com essa proposta, pretende-se 
especialmente assegurar celeridade e simplificação dos processos de licenciamento, 
para soluções tecnológicas que utilizam o mobiliário urbano existente, resultando 
em baixo impacto visual proporcionado pelas antenas, sendo demais equipamentos 
e acessórios enterrados ou ocultos.  
 


