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RESUMO 

 
As passagens das linhas de transmissão nas áreas rurais, de um modo 

geral, causam danos ambientais. O mais comum é a erosão dos solos no local 

da construção das torres que irão sustentar os cabos e nas estradas que irão 

dar acesso as estas torres.  

Ao mesmo tempo, esses danos podem vir a comprometer a segurança 

das linhas, dos solos, da flora, da fauna e do meio ambiente como um todo, por 

onde as linhas de transmissão estão passando, assim é de importância 

fundamental, que seja desenvolvido um projeto de pesquisa visando conceber 

uma nova metodologia, para prevenir a ocorrência de tais processos danosos 

ao meio ambiente, bem como recuperar as áreas já atingidas. Neste contexto, 

encontra-se na região do Mato Grosso do Sul, especificamente entre o trecho 

Jupiá-Mimoso, um intenso processo erosivo próximo as LT´s.  

Dessa forma, algumas considerações importantes e agravantes na 

formação do processo erosivo devem ser retratadas, uma vez que o solo da 

região é pobre, a intensidade de chuvas e sua periodicidade tornam-se 

imprevisíveis. Somado a essa situação crítica, falta uma sistemática, por parte 

da Eletrosul, no controle e manutenção do uso e ocupação do solo no entorno 

e abaixo das LT´s, as quais por força de lei são de sua plena responsabilidade 

no processo de manutenção, preservação, e monitoramento, bem como na 

definição e controle dos acessos as torres. 

Assim, visando utilizar geotecnologias que auxiliem o desenvolvimento do 

projeto no diagnóstico e controle de erosão próximo as LT´s, o sensoriamento 

remoto apresenta-se como sendo uma tecnologia de comprovada utilidade na 

coleta de informações e de fácil integração com outras ferramentas, como os 

Sistemas de Informações Geográficas. O diferencial tecnológico apresentado 

neste projeto, ancora-se na aplicação exclusiva dos recursos tecnológicos de 

ponta do sensoriamento remoto aplicado, ou seja, através da utilização das 

imagens de alta resolução espacial - para fins de interesse ao controle dos 

processos erosivos. 
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