
Contaminació per camps electromagnètics

1. Problemàtica

 

Els camps electromagnètics són fenòmens naturals; així, el Sol, les galàxies o les estrelles emeten radiació de baixa densitat, i en l’atmosfera hi ha càrregues

elèctriques en moviment que generen camps magnètics als quals estem sotmesos permanentment. Però, actualment, a aquests camps elèctrics i magnètics

naturals hem d’afegir-hi un gran nombre de camps artificials creats per l’home procedents, per exemple, de les línies elèctriques, la maquinària industrial, els

electrodomèstics o qualsevol aparell que utilitzi l’energia elèctrica.

 

  

Figura 1. El camp magnètic de la Terra. Font: Fundació Terra

  

 

Hi ha molts tipus de radiacions electromagnètiques segons quina sigui la font d’emissió que es consideri. El present capítol se centra únicament en les emissions

produïdes per aparells que consumeixen energia elèctrica a una freqüència de 50 Hz, com ara les línies elèctriques d’alta i baixa tensió, els transformadors,

electrodomèstics (rentadora, torradora, etc.). Per les característiques que presenten, aquestes radiacions s’anomenen ‘radiacions no ionitzants de freqüències

extremament baixes’ (en anglès, ELF).

 

Figura 2. Línies d’alta tensió. Font: Fundació Terra

 

 

 Encara que està demostrat que les radiacions no ionitzants provoquen certs efectes biològics, el paper d’aquestes com a agents cancerígens és polèmic. Tal

com es presenta més endavant, en molts treballs s’ha determinat un major risc relatiu de leucèmies, tumors cerebrals i altres càncers en persones que viuen en

zones properes a línies elèctriques d’alta tensió. Concretament, els majors riscos relatius s’han determinat en leucèmies infantils.
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2. El concepte físic

 

Les pertorbacions electromagnètiques es comporten com ones compostes per un camp elèctric oscil·lant i per un camp magnètic oscil·lant, perpendiculars entre

si, els quals es propaguen per l’espai a una velocitat constant de 3 · 108 m/s (velocitat de la llum).

Una possible classificació de les pertorbacions electromagnètiques és entre radiacions ionitzants i no ionitzants. Les radiacions ionitzants poden ionitzar la

matèria biològica i tenen una freqüència superior a 3.000 Hz i una energia superior a 12,4 eV. Les no ionitzants no poden ionitzar la matèria biològica i tenen una

freqüència compresa entre els 30 i els 3.000 Hz i una energia entre 1,24 i 12,4 eV.

Per tant, els aparells objecte d’estudi en aquest capítol emeten radiacions que es poden classificar com a radiacions no ionitzants.

 

 

Figura 3. Camp electromagnètic. Font: who.int

 

  

2.1. Camp elèctric

 

Una càrrega elèctrica o un conjunt de càrregues elèctriques (per exemple, electrons) creen al seu voltant un camp elèctric. El camp elèctric exerceix una força

sobre qualsevol cos carregat que estigui en el seu abast.

El camp elèctric també es coneix com a ‘intensitat de camp elèctric’, ‘vector camp elèctric’. Es mesura en volts/metre (V/m).

 

S’ha de tenir en compte que els camps elèctrics associats a les fonts de freqüència industrial existeixen sempre que hi hagi tensió, independentment que hi hagi

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/images/fs205.gif
http://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_el%C3%A8ctric


corrent circulant. Se sap que aquests camps tenen poca capacitat de penetració als edificis.

 

 

Figura 4. Els camps elèctrics són produïts pel voltatge, és a dir, el flux de corrent, i augmenten proporcionalment a aquest. Font: Fundació Terra

  

2.2. Camp magnètic

 

Una manera d’entendre el concepte de camp magnètic és definir-lo com una regió de l’espai en cada punt de la qual una agulla imantada o una càrrega mòbil

està sotmesa a forces magnètiques.

El camp magnètic també es coneix com a ‘inducció magnètica’. La unitat de mesurament és el tesla (T), tot i que també s’utilitza el gauss (G).

1 T = 104 G

 

Els camps magnètics associats a les fonts de freqüència industrial existeixen només quan hi ha una circulació de corrent. Els camps magnètics són difícils

d’apantallar i penetren fàcilment a l’interior dels edificis i les persones.

 

Així doncs, els efectes biològics que causen els camps electromagnètics s’associen al nivell del camp magnètic que hi hagi a l’interior dels edificis.

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_magn%C3%A8tic


  
 

Figura 5. Els camps magnètics formen llaços de força com a resultat del corrent i varien segons la potència del flux. Font: Fundació Terra
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3. Mesurament dels camps magnètics

 

3.1. Equip necessari

Els aparells que s’utilitzen per mesurar els camps magnètics de freqüència industrial s’anomenen ‘gaussímetres calibrats’.

 

Els equips que utilitzen els professionals són molt sofisticats i cars, però el mesurament es pot dur a terme amb qualsevol equip domèstic que compleixi un

mínim de requisits:

 

- Grau de precisió: ± 20%.

 

- Mesura del valor eficaç real (‘RMS value’, de l’anglès ‘root-mean-square value’).

 

- Resposta en freqüència feta a mida, ja que si el mesurador té una amplada de banda massa gran, camps d’altes freqüències generats per televisors o

altres aparells podrien confondre les mesures.

 

- Ha de respondre bé a les sobrecàrregues. És a dir, si el mesurador capta un senyal massa gran, ha de donar una resposta que ho indiqui i no

mesures a l’atzar.

 

- Si en el lloc del mesurament hi ha un camp elèctric intens, aquest no ha d’afectar la lectura del camp magnètic.

 

 

3.2 Els mesuraments

 

Els camps electromagnètics són variables en l’espai i en el temps. Depenen, tal com s’ha explicat en apartats anteriors, del corrent elèctric que circula. Per tant,

cal assegurar que l’aparell objecte d’estudi funciona a l’hora de mesurar-lo. Si no estem segurs que està funcionant en el moment de dur a terme els

mesuraments, com és el cas de les línies elèctriques d’alta tensió, cal fer mesuraments en molts punts i d’una manera continuada. En aquest cas, el més

recomanable és dur a terme mesuraments al llarg de tot el dia (24 hores) i en diferents períodes de l’any (dies laborables i festius), ja que el funcionament de les

línies està subjecte al consum de les indústries dels habitatges i els edificis públics. Aquests consums depenen, és clar, de les hores del dia i si el dia és

laborable o festiu.

 

 

 



   
 

 

Figura 6.  Gaussímetre. Font: termomed.net

 

 

  

http://www.termomed.net/images/EMF899.jpg
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4. Nivells de camps elèctrics i magnètics mesurats a les instal·lacions elèctriques

 

El camp elèctric natural varia entre 0,1 i 20 kV/m, i el camp magnètic natural oscil·la a l’entorn dels 40 µT. Aquests valors ens poden servir de referència o d’ordre

de magnitud per comparar-los amb els camps mesurats als voltants dels aparells elèctrics, però cal recordar que els camps emesos pels aparells elèctrics tenen

una freqüència de 50 Hz o més, i els camps naturals es poden considerar estàtics, ja que varien molt lentament amb el temps.

Tal com s’ha exposat més amunt, qualsevol aparell elèctric pot causar camps elèctrics i magnètics, i, per tant, a la majoria dels habitatges se’n poden mesurar

certs nivells. Els aparells elèctrics que generen camps magnètics més alts són els que utilitzen alts nivells d’intensitat per funcionar (per exemple, microones,

aspiradores, rentavaixelles, trituradors, rentadores de roba). Cal saber, també, que els camps disminueixen ràpidament amb la distància; així, per exemple, un

radiodespertador té un camp magnètic de 0,04-0,06 µT a 50 cm de distància (un valor inofensiu, tal com es veurà en els apartats següents, tot i que hi ha la

creença popular que aquests aparells són fonts importants d’exposició nocturna).

 

 

 

 

Figura 7. Camps de les línies elèctriques. Font: telergia.blogs.com

 

 

Taula 1. Intensitats del camp magnètic típiques d'alguns electrodomèstics a diverses distàncies

 

Aparell elèctric A una distància de 3 cm (µT) A una distància de 30 cm (µT) A una distància de 1 m (µT)

Assecador de mà 6 - 2000 0,01 - 7 0,01 - 0,03

Màquina d'afaitar elèctrica 15 - 1500 0,08 - 9 0,01 -0,03

Aspiradora 200 - 800 2 - 20 0,13 -2

Llum fluorescent 40 - 400 0,5 - 2 0,02 - 0,25

Forn microones 73 - 200 4 - 8 0,25 - 0,6

Ràdio portàtil 16 -56 1 < 0,01

Forn elèctric 1 - 50 0,15 - 0,5 0,01 - 0,04

Rentadora 0,8 - 50 0,15 - 3 0,01 -0,15

Ferro 8 - 30 0,12 - 0,3 0,01 -0,03

Rentaplats 3,5 - 20 0,6 - 3 0,07 -0,3

Ordinador 0,5 - 30 < 0,01  

Nevera 0,5 - 1,7 0,01 - 0,25 < 0,01

Televisor 2,5 - 50 0,04 - 2 0,01 -0,15

  

En la majoria d'electrodomèstics, la intensitat del camp magnètic a una distància de 30 cm és considerablement inferior al límit recomanat per el conjunt de la

població de 100 µT. Font: Oficina federal alamana de seguritat radiològica (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS), 1999.

 

En aquesta taula la distància d’operació normal s’indica en negreta.

 

Segons molts d’estudis de mesures que s’han dut a terme, es pot dir que els nivells mesurats als habitatges solen variar entre 150 µT i 200 V/m a prop de

determinats electrodomèstics, i entre 0,02 µT i 2 V/m al centre de moltes habitacions. Als Estats Units els valors varien entre 0,05 i 0,4 µT, i a Europa, entre 0,01

i 0,14 µT.

Els camps elèctrics de les línies elèctriques són relativament estables, ja que la tensió de què depenen no canvia gaire. Contràriament, el camp magnètic

generat per aquestes línies pot variar molt, perquè depèn del valor del corrent que hi circula, i aquest depèn, en darrer terme, dels consumidors.

 
Taula 2. Taula amb els valors normals deduïts d'estudis de mesures sobre línies d'alta tensió

 

TIPUS DE LÍNIA MESURAT AL = EIX MESURAT A 20 M

132 kV
1,2 kV/m

3 µT

0,4 kV/m

0,2 µT

220 kV
1,7 kV/m

5 µT

1,1 kV/m

0,4 µT

http://telergia.blogs.com/telergia/images/2007/09/27/i_cem_linapant.jpg


380 kV
3,2 kV/m

7 µT

2,6 kV/m

2,8 µT

 

 

Segons aquestes dades, es pot dir, per exemple, que una persona que resideixi a vint metres d’una línia de 380 kV està sotmesa a un camp magnètic vint

vegades superior al camp màxim que pot tenir una persona que resideixi fora de l’abast de la línia (segons els valors mesurats a Europa).
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5. Efectes sobre el cos humà dels camps electromagnètics

 

 

Els camps electromagnètics poden crear forces en les molècules del cos humà i en les estructures cel·lulars dels teixits. Aquestes forces poden provocar el

moviment de partícules carregades, deformar estructures cel·lulars o, fins i tot, induir voltatges en les membranes cel·lulars. Aquest moviment de partícules no és

un corrent elèctric que es provoca en el cos humà i que depèn de diferents factors, com ara el moviment de fluids a l’interior de l’organisme, la distància entre

l’organisme i la font del camp, la presència d’estructures que es puguin considerar pantalles o que poden concentrar el camp, la posició de la persona respecte

del camp, característiques de la persona (edat, pes corporal, etc.).

 

 

Figura 8. Els camps elèctrics (1) i els magnètics (2) indueixen dèbils corrents elèctrics en humans i animals. Les línies de punts blanques mostren com es

comporten els camps induïts en el nostre cos en els dos casos. Font: Fundació Terra

 

En estudis recents sembla que s’està trobant una possible relació entre les interaccions cel·lulars i els corrents a l’interior de l’organisme, i aquests són variables

respecte de la freqüència del camp. Això pot ser greu, perquè es podria interferir en la síntesi de proteïnes i en el sistema immunològic. En aquest cas, hi hauria

una relació directa entre càncer i exposició a camps elèctrics.

  

 

Figura 9. Font: fengshuiprofesional.com

 

 

     

http://www.fengshuiprofesional.com/campo_electromagnetico.jpg


Contaminació per camps electromagnètics

6. Conclusions d’alguns dels estudis més importants

Hi ha molts estudis que conclouen que hi ha una relació entre càncer i camps electromagnètics, i, d’aquests estudis, molts conclouen que hi ha una associació

estadísticament significativa.

 

El primer estudi que va posar en relleu la problemàtica dels camps electromagnètics i la salut de les persones va ser a càrrec de Nancy Wertheimer i Ed Leeper,

el 1979: van obtenir com a resultat que els infants que vivien a distàncies inferiors a 40 m d’una línia elèctrica de potència tenien una probabilitat de dues a tres

vegades més gran de desenvolupar leucèmies, limfomes o càncers al sistema nerviós central que els infants que no vivien en aquestes condicions. A partir

d’aquí se succeeixen els estudis tant pel que fa a càncers infantils com a càncers en els adults, amb resultats diversos.

 

Figura 10. Font: next-up.org

  

6.1. Taula resum d’estudis sobre càncers infantils i exposició residencial

En les taules 3 i 4, per exposar els resultats de diversos estudis, es fan servir diferents paràmetres estadístics, tal com es va fer en els estudis reals:

http://www.next-up.org/pdf/DiagramaDeLosMecanismosVinculadosExposicionCamposElectroMageticos.pdf


RR: risc relatiu. És el risc que una persona exposada tingui càncer dividit pel risc que una persona no exposada tingui càncer. Un RR d’A1" vol dir que no hi ha

un augment de risc per a una persona exposada. Un RR superior a A1" vol dir un increment del risc per als grups exposats. Un RR inferior a A1" vol dir un risc

menor per als grups exposats.

REM: ràtio estandarditzada de mortalitat. La lectura és exactament com l’anterior però al voltant de la xifra de 100 i sobre el risc de mortalitat.

REI: ràtio estandarditzada d’incidència. La lectura és exactament com RR però respecte de les incidències.

 

 

Taula 3. Estudis sobre càncers infantils.

        Estudi  Any      Lloc
    Leucèmia 

                Altres

Càncers

Wertheimer & Leeper 79 Denver RR = 2,35
RR = 2,22

Fulton 80 Rhode Island RR = 1,09
No estudiat

Tomenius 86 Suècia RR = 0,30

Tumors al sistema

nerviós central

RR = 3,7

Savitz 88 Denver RR = 1,54        RR = 1,53

Coleman 89 Regne Unit
RR = 1,50 No estudiat

Lin & Lu 89 Taiwan
RR = 1,31

RR = 1,30

Myers 90 Regne Unit
RR = 1,14

RR = 0,98 

London 91 Los Angeles
RR = 2,15

No estudiat

Feychting & Ahlbom 93 Suècia
RR = 3,80

RR = 1,30

Olsen 93 Dinamarca
RR = 1,50

RRT = 5,60

Petridou 93 Grècia
RR = 1,19

No estudiat

Verkasalo 93 Finlàndia
REI = 1,60

REI = 1,50

Càncers al sistema

nerviós central= REI

4,20

Fajardo-Gutierrez 93 Mèxic
RR = 2,63

No estudiat

 

Font: diverses fonts, procedents de les citacions bibliogràfiques indicades en l’apartat “Bibliografia”.

 



6.2. Taula resum d’estudis sobre càncers d’adults i exposició residencial

La taula següent (Taula 4) està dedicada als estudis sobre càncers en les persones adultes. Les sigles utilitzades són les mateixes que en la taula anterior.

Taula 4. Estudis sobre càncers en adults

 

Estudi Any Lloc Leucèmia Altres Càncers

Wertheimer & Leeper 82 Denver RR = 1,00 RR = 1,28

Mc Dowall 86 Regne Unit REM = 143
Càncer de pulmó:

REM = 215

Severson 88 Seattle RR = 0,80 No estudiat

Colemant 89 Regne Unit RR = 0,90 No estudiat

Youngson 91 Regne Unit
Leucèmia i Limfoma

RR = 1,29
No estudiat

Eriksson & Karlsson 92 Suècia No estudiat Mieloma múltiple

Feychting & Ahlbom 92 Suècia RR = 1,00
Subtipus de leucèmia

RR = 1,70

Schreiber 93 Hoanda Sense casos

REM = 85

Malaltia de Hodgkin

REM = 469

 Font: diverses fonts, procedents de les citacions bibliogràfiques indicades en l’apartat “Bibliografia”.

  

: 

6.3. Estudis recents

 

a) Estudis relacionats amb la leucèmia:

 

— Estudi de Bowman: ha desenvolupat la hipòtesi que el risc de leucèmia infantil podria estar relacionat amb certes combinacions específiques de

camps estàtics (geomagnètics) i de freqüència industrial.

 

b) Estudis relacionats amb tumors a la pell:

— Estudi de McLean: va donar com a positiu després de sotmetre animals a camps de 2.000 µT, trenta hores a la setmana durant dos anys.

— Estudi de Kumin: va informar que l’exposició de rates a camps de 100 µT durant 10,5 mesos incrementava la carcinogènesi de la pell induïda per

radiació ultraviolada.

 

c) Estudis relacionats amb el càncer de mama:

 

— En alguns casos els autors informen que els tumors es desenvolupen abans en els animals exposats a camps de freqüència industrial.

— Estudi de Mevissen: va publicar una rèplica del seu experiment a 100 µT, en el qual va trobar un excés de tumors visibles macroscòpicament en el

grup exposat.



— Estudi de Loomis: va publicar que dones amb treballs d’exposició a camps electromagnètics de freqüència industrial presentaven taxes de càncer de

mama més elevades.

 

d) Estudis relacionats amb el càncer de pulmó:

 

— Estudi d’Armstrong: va publicar que treballadors elèctrics exposats a camps electromagnètics patien un increment de la taxa de càncer de pulmó. Els

treballadors exposats a dosis més altes tenien un risc més alt.

e) Estudis relacionats amb el càncer en general:

 

— Estudi de NIEHS (US National Institute of Environmental Health Sciences): l’Institut Nacional de Ciències de la Salut i el Medi Ambient dels Estats

Units va emetre una nota de premsa en què declarava que un grup internacional d’experts havia votat que els camps elèctrics i magnètics de freqüència

industrial han de ser considerats com un possible carcinogen humà, però no com un probable carcinogen humà. Per fer-se’n una idea, alguns del

possibles carcinògens humans classificats en aquesta categoria són: el cafè, la sacarina o el fum dels automòbils. Aquesta classificació es va basar,

segons els experts, en la limitada evidència epidemiològica. És a dir, van concloure que s’ha observat una associació positiva entre l’exposició a camps

electromagnètics i el càncer, de manera que una interpretació causal es considera creïble, però l’atzar, biaixos o factors de confusió no poden

descartar-se amb un grau de confiança raonable. Per aquesta raó, no es va considerar classificar els camps elèctrics i magnètics de freqüència

industrial com un probable carcinogen humà, pel que fa a la leucèmia. 

6.4. Problemes de quantificació i confirmació dels estudis duts a terme

Un dels problemes al qual s’enfronten els estudis epidemiològics és quantificar de manera exacta el nivell que pot considerar-se com a llindar de perill. A més a

més, si es treballa amb grans poblacions, és molt complicat quantificar el nivell d’exposició de les persones fora de l’habitatge exposat, com, per exemple, al lloc

de treball. El problema també consisteix a trobar un grup de referència de persones no exposades a camps electromagnètics. Evidentment, si aquest grup de

persones no exposades que es pren com a referència, en realitat, pateixen exposicions, per exemple, per qüestions laborals, l’estudi pot aportar resultats que no

s’ajusten a la realitat.

Pel que fa als estudis de laboratori, també hi ha problemes. Si un efecte biològic reproduïble es defineix com un efecte que ha estat publicat en la literatura

científica per més d’un laboratori, sense que aparegui cap contradicció, llavors potser podem dir que no hi ha efectes reproduïbles per sota de 50 µT. La falta de

confirmació de molts dels estudis es deu a diferents factors, com ara:

 

 

— Molts dels informes no han estat publicats en la literatura científica i, per tant, no s’han pogut replicar o avaluar.

 

— La majoria no els han intentat replicar i un estudi aïllat és difícil d’avaluar.

 

— S’utilitza una gran varietat de sistemes biològics, objectius i condicions d’exposició, la qual cosa fa extremament difícil comparar estudis.

 

— La variabilitat en els sistemes d’exposició i la falta de dades adequades sobre l’exposició.
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7. Reducció dels camps electromagnètics i protecció davant dels camps electromagnètics

7.1.    Protecció davant dels camps electromagnètics

Pel que fa als camps elèctrics, no hi ha gaires problemes per interposar pantalles o escuts entre la persona i la font d’emissió. En aquest cas, pràcticament

qualsevol estructura serveix. Per exemple, en un habitatge el 90 % dels camps elèctrics generats a l’exterior no n’afecten l’interior.

Pel que fa als camps magnètics, hi ha problemes molt més greus per aconseguir un apantallament. No és difícil arribar a aquesta solució si es té en compte que

el camp magnètic terrestre travessa tota la Terra.

Es poden apantallar petites àrees utilitzant un metall anomenat ‘mu-metal’ (un aliatge de níquel, ferro i coure), però és molt car. Hi ha materials més barats per

apantallar però no són tan efectius i, de totes maneres, continua sent una solució cara.

 

 

7.2.    Reducció dels camps electromagnètics

Per tal que els camps electromagnètics siguin menors, cal tenir en compte aquesta premissa a l’hora de dissenyar els aparells. Una vegada dissenyat l’aparell,

l’única manera de rebre nivells inferiors d’aquests camps és col·locant els aparells a prou distància, de manera que per els nivells es redueixin a valors

tolerables. Prenent com a exemple les línies elèctriques, hi ha opcions de disseny per reduir els camps emesos, però, finalment, cal fer-ne mesuraments una

vegada està construïda la línia, per delimitar les zones que poden ser ocupades per habitatges, escoles o altres equipaments industrials i municipals.
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8. Influència en el valor de la propietat immobiliària

S’han fet uns quants estudis comparats sobre com afecten una línia elèctrica, transformadors o altres infraestructures elèctriques en el valor de la propietat

immobiliària.

 

Els estudis preveuen que el valor de la propietat immobiliària queda afectat per aquests elements en funció de la preocupació local pel problema dels camps

electromagnètics i la salut humana. És a dir, en funció del coneixement de la gent del país sobre aquest problema. L’efecte es pot incrementar en funció dels

informes que es facin públics en el futur i que incideixin en l’opinió pública.

 

El cert és que el problema cada vegada és més de domini públic. Una prova d’això és que hi ha innombrables informes com aquests.

 

 

Figura 11. Línia d'alta tensió al barri de Can Trias de Viladecavalls (Barcelona). Font: Enric Carrera
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9. Legislacions i recomanacions

Fins fa poc les limitacions sobre camps electromagnètics en l’àmbit domèstic o laboral en els diferents països mostraven diferències massa grans per donar

confiança als ciutadans que els coneixements de les administracions fossin gaire fiables. En la taula següent es mostren uns quants exemples de les limitacions

que hi havia abans que entressin en vigor les recomanacions internacionals que actualment s’estan aplicant a la majoria de països.

 Taula 5. Limitacions abans de les recomanacions internacionals de l’IRPA

 

 País Limitació davant dels camps electromagnètics (µT)

Estats Units 10.000

Alemanya 5.000

 Regne Unit 
1.600

Suècia 0,2

 

 

  

9.1. Recomanacions de l’IRPA

Com a conclusió, en diferents estudis que va dur a terme l’Associació Internacional per a la Protecció contra les Radiacions (IRPA) es van redactar un

seguit de limitacions pel que fa a l’exposició als camps electromagnètics. Aquestes limitacions tenen com a objectiu que no s’indueixin en el cos humà més de 10

mA/m2 (valor aproximat dels corrents naturals interiors del cos humà). En la taula 6 es mostren els valors recomanats per aquesta associació.

 

 

 

Temps

D = Exposició
Limitació al camp elèctric Limitació al camp magnètic

 

Tot el dia

 

5 kV/m 100 µT

 

Pocs minuts al dia

 

5-10 kV/m 1.000 µT

 

 

 

En els següents enllaços es poden consultar les normatives del nostre país.

• Recomanació del Consell de 12 de juliol de 1999.

• Directiva 2004/40/CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004.

• Directiva 2008/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2008.

  

http://www.cgcafe.org/jornadas/npressmc.htm
http://sanidadambiental.com/wp-content/uploads/2009/02/directiva-2004-40-ce-con-correccion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0088:0089:ES:PDF
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10. Conclusions

Els investigadors mèdics i els bioenginyers pensen que es troben davant del que pot ser un gran problema en el futur pròxim.

 

Segons sembla, el problema pot ser més complicat que mesurar únicament el camp magnètic i el camp elèctric de les zones afectades. Pensen que l’origen del

problema pot ser la combinació de factors que encara es desconeixen com, per exemple: les variacions del camp (transitòries entre els moments de pic i els

moments de vall en el consum elèctric), la sensibilitat durant la fase del son, l’orientació del camp magnètic terrestre respecte del camp, l’efecte dels harmònics,

etc. Tot i que el risc relatiu que mostren els estudis no és, ni de bon tros, tan elevat com, per exemple, el dels fumadors de tabac (aproximadament, RR’20), la

proporció de població sotmesa pot ser molt elevada i, per tant, el nombre de casos també.

Sembla que les dades són determinats. El càncer i alguns problemes de salut poden estar relacionats amb l’exposició als camps electromagnètics. La valoració

del risc associat a l’exposició als camps electromagnètics de baixa freqüència continuarà els pròxims anys.

Les normatives de seguretat o les recomanacions, segurament, són ja obsoletes, si tenim en compte els diferents estudis que s’han dut a terme (exceptuant-ne,

possiblement, les de Suècia) i potser no garanteixen la seguretat de les persones.

La recomanació dels investigadors és, senzillament, evitar de manera prudent els camps electromagnètics en la vida quotidiana sempre que sigui possible.
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