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RESUMO 
 
 

As radiações não ionizantes constituem, em geral, a parte do espectro eletromagnético cuja 
energia é baixa para romper as ligações atômicas. Entre elas encontram-se a radiação 
ultravioleta, a luz visível, a radiação infravermelha, os campos de rádio frequências, os campos 
de muito baixas frequências, os campos elétricos e magnéticos estáticos e as Ondas de 
Schumann. Ressonância de Schumann são valores de ondas eletromagnéticas naturais e 
estacionárias, com comprimento de onda do tamanho da circunferência da Terra, que se 
propagam entre a superfície terrestre e a ionosfera, a cerca de 110 km de altura. Devido a essa 
dinâmica seus valores de indução magnética e campo elétrico ou potencial elétrico sofrem 
influências das variações de densidade iônica da ionosfera, podendo obter variações medidas 
7,8 Hz, entre 0,01 a 0,09 x 10 -6 V para potencial elétrico e 0,001 a 0,0001 x 10-12 Tesla para 
indução magnética. Devido aos valores extremamente baixos de potencial elétrico e indução 
magnética, poucas medidas dos picos relativos das ressonâncias têm sido efetuadas até os 
dias atuais. Para o monitoramento dessas ressonâncias no campus do ITA (Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica) em São José dos Campos, SP, utilizou-se um sensor SpectranNF 
fabricado pela empresa alemã Aaronia AG, em uma escala de 0,1 nVolt. O espectro da energia 
ambiental monitorada foi de 1 Hz a 40 Hz, um tempo de amostragem de 50 ms e largura de 
faixa de frequência (RBW) de 0,3 Hz. Essa calibragem foi obtida após tratamento estatístico 
realizado pelo grupo; assim observou-se ressonâncias em 7,8 Hz, 20 Hz, e 33 Hz, com uma 
variação entre 0,06 e 0,08 µVolt (potencial elétrico) exatamente na frequência de 7,83 Hz. Para 
medidas realizadas em 2012, 2013 e 2014, pouca variação na intensidade de sinal nas 
ressonâncias foram detectadas, ficando sempre no intervalo entre 0,01 e 0,15 µVolt. Na 
presente pesquisa buscou-se enfatizar o estudo da ressonância de 7,83 Hz, visto que a mesma 
é fundamental para manter o equilíbrio no estado mental e físico dos seres humanos, como já 
evidenciado com astronautas que passaram algum período de tempo no espaço, fora do raio 
de ação dessas ondas e apresentaram sérios distúrbios mentais e consideráveis percas de 
densidade óssea, ou seja, de alguma forma ainda pouco estudada as ondas de Schumann 
regulam a vida na Terra. A monitoração das ressonâncias de Schumann podem fornecer 
informações importantes a respeito das condições meteorológicas, o estado da ionosfera e o 
campo elétrico atmosférico. Usualmente, as medidas das ressonâncias de Schumman 
necessitam de instrumentos, receptores e antenas especializadas e de grande porte. Neste 
estudo, as ressonâncias foram observadas com instrumentos portáteis e de custo relativamente 
baixo. Isto pode significar uma nova maneira de monitorar estes importantes componentes do 
campo eletromagnético atmosférico. Justifica-se assim seu monitoramento e análise das 
causas de suas variações observadas experimentalmente na região de São José dos Campos, 
SP, Brasil. 


