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RESUMO 
 

A evolução da legislação ambiental cada vez mais aumenta as necessidades e exigências a serem cumpridas 
pelas concessionárias de energia elétrica, no processo de operação, manutenção e implantação das linhas de transmissão 
e subestações. Quanto maior o potencial de degradação, maior é dificuldade e a complexidade das ações necessárias 
para sua legalização e gestão ambiental em todas as etapas, ou seja, desde o planejamento até o funcionamento. O 
trabalho ressalta as Linhas de Transmissão de energia Elétrica como um campo importante ao profissional geógrafo. 
Devido à característica multidisciplinar que o empreendimento se enquadra, é perfeitamente possível a geografia avaliar 
e criar um modelo de gestão ambiental aplicável às linhas e, portanto fornecer subsídios técnicos calcados nas 
geotecnologias com apoio ao processo de tomada de decisão. 
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ABSTRACT 
 

The evolution of the environmental legislation is increasing beside the necessities and requirements of 
concessionaires of electric energy, in to the process of operation, maintenance and implantation of transmission lines. 
As bigger the degradation potential gets, more difficult and more complexity is the necessary actions for its legalization 
and environment management in all the stages, since the planning till the starting time. This paper considers mainly the 
Electric power transmission as an important field to the geographer. Had to the contact of multidiscipline that the 
enterprise fits, it’s perfectly possible to geography evaluated and creates one applicable model of environmental able to 
management the lines. 
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INTRODUÇÃO 

O mercado de trabalho do geógrafo está 
crescendo nos últimos tempos em função da 
importância da gestão ambiental e territorial. A 
transmissão de energia elétrica tem esse caráter 
administrativo visto que as linhas (LT`s) se 
distribuem ao longo do território nacional e 
conseqüentemente tem obrigatoriedade da 
legalização junto a órgãos ambientais para seu 
funcionamento e operação. O profissional geógrafo 
tem nesse campo uma responsabilidade de atuação, 
onde não só o conhecimento sócio ambiental é 
necessário como também o entendimento básico 
das atribuições técnicas das próprias LT`s e dos 
sistemas de geoprocessamento, cartografia, etc, 
além de uma capacitação adequada que possibilitem 
esse tipo de serviço.  

Concessionárias como a ELETROSUL, 
possuem mais de 9.000 quilômetros de linha ao 
longo do país e estima-se um crescimento 
vertiginoso nos próximos anos, criando uma 
perspectiva que apesar de positiva sob o ponto de 
vista econômico, é preocupante sob o ponto de vista 
ambiental. É importante avaliar a importância 
econômica desse tipo de engenharia quando 
comparada com os danos ambientais causados para 
a implantação e funcionamento das LT`s. Uma 
política voltada ao conhecimento do espaço e a 
gestão ambiental é fundamental para humanizar 
com os planos de desenvolvimento sustentável 
aplicados hoje em escala global, assim a geografia 
tem papel importante para esse tipo de atuação. 

Devido à quantidade de exigências específicas 
provenientes da legislação vigente, a gestão 
ambiental se torna uma atividade bastante 



complexa, cujas atividades necessitam de uma 
mudança de postura por partes das empresas, 
incorporando os aspectos ambientais em todas as 
fases dos projetos. A característica de projetos 
vinculados puramente na engenharia cria uma 
dificuldade da aplicação da multidisciplinariedade 
para qualquer tipo de atividade. Essa realidade, de 
certa forma, tem dificultado o trabalho das equipes 
voltada ao meio ambiente nos projetos, ainda que 
seja exigência da parte legislativa ter esse tipo de 
profissional para coordenar trabalhos nos campos 
de atuação da gestão ambiental. Um processo desse 
normalmente envolve uma série de parcerias, 
muitas vezes vinculadas a ONGs e Organizações 
Governamentais, principalmente com Órgãos 
Federais e Estaduais do Meio Ambiente, assim com 
também as comunidades atingidas pelo 
empreendimento.  

É importante ressaltar que a construção das 
linhas de transmissão de energia elétrica envolve 
também a atuação de empreiteiras e empresas 
terceirizadas, que adotam outra cultura e encaram o 
meio ambiente como um mercado latente, passível 
de ser explorado indiscriminadamente, visando 
lucro. 

Cabe ao geógrafo se adequar as novas 
tendências de mercado e administrar da melhor 
forma possível, tentando entender o espaço a qual a 
obra esta inserida o beneficio que ela trará, 
comparando com sua depredação ambiental, 
monitoramento voltado a uma política mundial de 
desenvolvimento sustentável em que conhecer o 
espaço e fato indispensável. 

 

 O GEÓGRAFO E SEU POTENCIAL 

Tendo clara a problemática e a complexidade 
na concepção e gestão de um projeto de 
implantação e monitoramento das LT´s, torna-se 
imprescindível a necessidade da 
multidisciplinariedade de profissionais, atuantes no 
dimensionamento do cenário ambiental. Neste 
sentido, deve haver o envolvimento de engenheiros 
eletricistas, geógrafos, cartógrafos, biólogos, entre 
outros, visando melhor interagir com o ambiente. 

Assim, especialmente o geógrafo tem na sua 
formação um cabedal de conhecimento interessante, 
pois abarca o aprendizado técnico, relacionado à 
área física, bem como o conhecimento filosófico – 
que retrata o relacionamento homem-natureza e 
sociedade espaço. 

Dentre as disciplinas de formação que 
enfocam o espaço como um todo, atribuindo 
importância tanto para o meio biótico como para o 
abiótico, geotecnologias e uma visão politicamente 
ecológica, o geógrafo especialmente é um 
profissional capacitado para gerar mapas temáticos 
inteligentes em sistemas de informação geográfica, 

fazendo a correlação entre dados gráficos (mapas) e 
banco de dados (alfanuméricos). 

Neste momento não se pode deixar de 
ressaltar a atuação do profissional, portanto seu 
poder de assinatura e responsabilidade, assim como 
a sua submissão às leis CREA, Legislação 
Ambiental, normas específicas da empresa, entre 
outras, são fundamentais para que o trabalho de 
gerenciamento do espaço físico seja um sucesso. 

Dessa maneira, caracteriza-se que a 
participação do geógrafo nos trabalhos voltados ao 
mapeamento temático das áreas presentes no 
entorno e abaixo das linhas de transmissão, ou seja, 
Faixa de Servidão, apresenta-se como um campo de 
atuação latente – no contexto da gestão ambiental.  

 

FAIXA DE SERVIDÃO 

A Faixa de Servidão se define como as áreas 
de terra ao longo do eixo da Linha de Transmissão 
(LT), cujo domínio permanece com o proprietário, 
porém, com restrições ao uso da área. Declarada de 
através de instrumento público extrajudicial. Sua 
distância Utilidade Pública e instituída transversal ao 
eixo da LT determinada em função de suas 
características elétricas e mecânicas, necessária para 
garantir o bom desempenho do empreendimento, sua 
inspeção e manutenção e a segurança das instalações e 
de terceiros, essa determinação da largura é feita 
através de cálculos conforme definições e parâmetros, 
estabelecidas nas normas técnicas ABNT NBR 5422. 

Uma serie de fatores são considerados para 
efetuar o cálculo de uma faixa de servidão, entretanto 
os principais são basicamente: o balanço e a deflexão 
dos cabos, o campo elétrico e o campo magnético, 
ruído audível exercido pela tensão energética e 
interferência nas ondas de rádio.  A figura 01 
exemplifica as Servidões estabelecidas pela Eletrosul 
Centrais Elétricas S.A.  

 

 

 



Figura 01: Largura da Faixa de Servidão conforme a 
tensão. 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO: 
Toda e qualquer utilização da faixa de 

segurança deve ser precedida de análise e aprovação 
por parte da concessionária de energia elétrica. Para 
isso é, proibido atividades que promovam a 
permanência e aglomeração de pessoas, tais como: 
quadras ou campos destinados a práticas esportivas ou 
recreação; praças e parques em geral; atividades tipo 
pesque-pague; e paradas para ônibus, nas áreas de 
Servidão. Edificações, estacionamentos, depósito de 
materiais, plantações de cana de açúcar; realização de 
queimadas, exploração de jazidas em leitos e margens 
de rios e córregos e de lagoas naturais ou artificiais são 
também são expressamente proibidos nas áreas de 
Faixa de Servidão. 

O cultivo de hortas; culturas de flores; 
cultura de plantas ornamentais; ajardinamento e 
pomares, com espécies de no máximo 3 metros de 
altura são permitidos junto a Faixa de Servidão.  A 
figura 02 mostra um exemplo de atividade permitida 
junto a Servidão e a figura 03, a regularização de uma 
área irregular junto a Linha de Transmissão em que 
uma horta comunitária foi posta junto à LT afim de 
prevenir um eventual uso indevido da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Horta comunitária nas áreas de servidão 

 
Quando identificada irregularidade na faixa de 

segurança, através dos Inspetores de Linha, a empresa 
responsável deve ser informada. De imediato, é 
estabelecida uma tentativa amigável que o responsável 
pela ocupação indevida promova a regularização da 
faixa, através de notificação extrajudicial, certificando 
o invasor dos riscos a que está exposto e suas 
responsabilidades, fixando um prazo para a 
desocupação. Esgotadas as tratativas administrativas, o 
processo é instruído e encaminhado ao jurídico da 
empresa para as providências cabíveis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 03: Regularização da Servidão 
 

LEGISLAÇÃO BÁSICA DO SETOR 
ELÉTRICO LIGADA AO MEIO AMBIENTE 

O geógrafo tem papel fundamental na análise 
e decisão na construção ou licenciamento de linhas de 
transmissão. Seja efetivamente analisando e auditando 
o caso, ou mesmo coordenando um grupo com 
especificidades mais concêntricas, o profissional da 
geografia tem uma visão ampla do meio a qual a obra 
está inserida. Para isso alem de toda a base das 
disciplinas de formação, geotecnologias, cartografia, 
etc, uma série de legislação é referência para esse tipo 
de atividade.  As principais leis e referendos tomados 
para a aplicação do setor elétrico na construção e 
licenciamento para operação das linhas de transmissão 
seguem abaixo. 

A Constituição Federal/88, Capítulo do Meio 
Ambiente (art. 225): garante o direito de todos ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações; estabelece, dentre outros, a obrigatoriedade 
de preservação e restauração de processos ecológicos 
essenciais e manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; preservação da diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do País, 
fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; definição de espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos; proteção da fauna e flora. 

A Lei 4771/65 do Código Florestal, retrata 
que as formas de vegetação, reconhecidas de utilidade 
às terras que revestem, são bens de interesse comum a 
todos os habitantes do País. A lei também estabelece 
critérios para definição de áreas preservação 
permanente, e para o setor elétrico que distribui a 
energia através de cabeamentos pelo território, a lei 



regulamenta a supressão de vegetação ao Poder 
Público para um benefício da População. 

A Lei 6938/81 - Política Nacional do Meio 
Ambiente tem como objetivo a compatibilização do 
desenvolvimento econômico social com a preservação 
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico, definindo ação de áreas prioritárias de ação 
governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos 
Municípios. A lei também estabelece critérios e 
padrões da qualidade ambiental e de normas relativas 
ao uso e manejo de recursos ambientais assim como ao 
desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia s 
nacionais orientadas para o uso racional de recursos 
ambientais entre outros enfoques. 

A Federal - Lei 9605/98 dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente.  

Resolução CONAMA 001/86 considera a 
necessidade de se estabelecerem às definições, as 
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes 
gerais para uso e implementação da Avaliação de 
Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente.  Resolução 
CONAMA 006/87 dispõe especificamente sobre o 
licenciamento de obras de grande porte, especialmente 
de geração e transmissão de energia elétrica. Resolução 
CONAMA 237/97 – revê aspectos da do licenciamento 
ambiental, estabelecendo competência para o órgão 
ambiental municipal no que se refere a atividades e 
empreendimentos de impacto ambiental local. 
Resolução CONAMA 002/96 determina que para o 
licenciamento de atividades de relevante impacto 
ambiental, terá como um dos requisitos a implantação 
de uma Unidade de Conservação, a fim de reparar os 
danos ambientais causados pela destruição de florestas 
e outros ecossistemas. 

 

LICENÇA AMBIENTAL PARA 
OPERAÇÃO 

O Licenciamento Ambiental é procedimento 
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 
Para as linhas de transmissão, conforme a legislação 
referida acima, é obrigatório o licenciamento ambiental 
para a operação de distribuição de energia elétrica 
através das linhas de transmissão. Com isso a 
concessionária de energia adquire a licença ambiental: 
ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e 
medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pela empresa.  

Os órgãos ambientais licenciadores e sua 
competência quanto ao licenciamento ambiental de 
atividades e empreendimentos variam conforme a 
escala do empreendimento. O órgão ambiental federal - 
ibama: é responsável por licenciamentos localizados ou 
desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe ou aqueles localizados ou desenvolvidos em 
mais de um estado. Os Órgãos Ambientais Estaduais 
responsáveis por mais de um Município e os Órgãos 
Ambientais Municipais: aqueles que referentes ao 
ambiental local. 

Importante ressaltar que a geografia vem cada 
vez mais se especializando nesse tipo de atividade. 
Como já mencionado previamente, a 
multidisciplinariedade é uma das virtudes do geógrafo. 
Obviamente outros profissionais também devem são 
integrados para o licenciamento de uma obra. 
Biólogos, Engenheiros Florestais, porém, mesmo se 
uma questão especifica não puder ser avaliada pelo 
geógrafo, menos ele tem condição para coordenar 
outros profissionais capacitados a isso. 

 
ETAPAS DO LICENCIAMENTO 
Atualmente para uma obra ser construída e 

operada ela precisa passar por etapas de licenciamento: 
Licença Prévia - É concedida após análise e 

aprovação dos Estudos Ambientais. Autoriza a 
concepção e localização do empreendimento. 

Licença de Instalação – É concedida 
mediante o cumprimento das condicionantes da LP e a 
aprovação do detalhamento dos Programas Ambientais 
propostos nos Estudos Ambientais. Autoriza o início da 
implantação do empreendimento. 

Licença de Operação  – requerida próximo à 
conclusão das obras. Autoriza a operação comercial do 
empreendimento, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores, e 
demais medidas de controle ambiental. 

 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
A supressão de vegetação da mata nativa para 

a implantação e operação de empreendimentos somente 
sempre somente é feito mediante prévio levantamento 
quantitativo e qualitativo da vegetação passível de 
corte existente na área do empreendimento e enviado 
para análise e aprovação do órgão ambiental 
competente, o qual expede assim a Autorização de 
Supressão de Vegetação, também com condicionantes 
a serem cumpridas e prazo de validade determinado. 

A supressão de vegetação em Áreas de 
Preservação Permanente (faixas ciliares de cursos 
d’água, entorno de lagos, lagoas e nascentes, encostas 
íngremes, topos de morro, etc) somente é possível para 
atividades ou empreendimentos de utilidade pública ou 
interesse social.  

Cabe salientar que existem espécies imunes ao 
corte determinadas em alguns estados, não podendo ser 
suprimidas em hipótese alguma. Neste caso, quando 
não é possível a sua permanência, procede-se o seu 
transplante para outro local. 



 
 
 
 

REPOSIÇÃO FLORESTAL 
É obrigatório Reposição Florestal, na forma de 

plantio, à pessoa física ou jurídica, que consuma 
matéria-prima florestal. 

A proporção das mudas por exemplar 
suprimido é determinada pelos órgãos ambientais dos 
estados. 

No RS, por exemplo, é exigido o plantio de 15 
mudas por espécie nativa suprimida e 10 mudas por 
estéreo de lenha. 

É determinado que para fazer face à reparação 
dos danos ambientais causados pela implantação de 
empreendimentos, o empreendedor deve destinar uma 
quantia não inferior a 0,50% (meio por cento) dos 
custos totais previstos à implantação de uma Unidade 
de Conservação ou ao custeio de atividades e 
benefícios a uma Unidade já existente (Lei 9985/00 e 
Resolução CONAMA 002/96). 

 
CORTE DA VEGETAÇÃO NA FAIXA DE 

SERVIDÃO 
O corte de vegetação voltado à fase de 

construção da LT, intitulada “Instrução para Limpeza 
Seletiva da Faixa de Segurança” (variável com a tensão 
da LT) deve ser feito segundo especificações técnicas. 

O objetivo da Limpeza da Faixa é permitir a 
implantação do empreendimento e o atendimento às 
distâncias operativas de segurança em relação à 
vegetação além de atenuar o impacto sobre o meio 
ambiente, minimizando a presença de cabos e 
estruturas à vista e maximizando a preservação da vida 
vegetal. A figura 04 mostra o corte seletivo ao longo da 
linha, representando a segurança para o bom 
funcionamento da transmissão. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 04: Corte seletivo para a faixa de 
servidão. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
a) GEÓGRAFO E A PREOCUPAÇÃO COM 

O MEIO AMBIENTE 

Ao fazer o corte de vegetação na servidão é 
proibido derrubar árvores e galhos sobre nascentes ou 
córregos e, no caso de acidentalmente ocorrer deve-se 
removê-los imediatamente destes locais. A vegetação 
rasteira deverá ser sempre preservada, com o objetivo 
de evitar erosão e assoreamento de corpos e cursos 
d’água. Também não é permitida a derrubada de 
árvores sobre outras, nem deixá-las escoradas sobre as 
remanescentes.  

Não se deve utilizar, em hipótese alguma, 
herbicidas e todo material não mais utilizado e estranho 
ao meio, tais como: copos, pratos, reservatórios 
plásticos, latas de mantimentos, refrigerantes, estopas, 
ferramentas inutilizadas, etc, deve ser recolhido 
imediatamente após o uso e acondicionado em sacos 
plásticos e transportado para locais de descarte. No 
caso da ocorrência de qualquer acidente que venha a 
causar dano ambiental, a empresa deverá ser 
imediatamente comunicada.  

Após o corte de manutenção da faixa de 
servidão. constantes vistorias são feitas nos vãos com 
vegetação já suprimida, as quais incluem, além da a 
análise da qualidade dos serviços, também registros 
fotográficos e georreferenciamento do local, a serem 
enviados sob forma de Relatório para apreciação e 
aprovação pelo Órgão Ambiental emissor da 
Autorização de Corte de Vegetação, IBAMA-DF 

Especialmente com o uso e ocupação do solo 
na Faixa de Servidão. É importante o geógrafo Pode 
Desenvolver para a empresa um planejamento racional 
para ocupação desse espaço. 

Claro que algumas providencias já estão sendo 
feitas, como o plantio de hortas comunitárias a fim de 
conter possíveis invasões na servidão. Em áreas com 
muita incidência de irregularidade junta a população 
local, palestras e trabalhos com educação ambiental são 
ministrados, além de placas de alertas, propagandas 
explicativas, etc. 

 
 
 
b) PATRIMONIO 
Deve-se dar ciência aos proprietários antes do 

início dos serviços em suas propriedades, e manter 
um bom relacionamento com os proprietários das 
terras onde serão realizados os serviços de corte de 
vegetação, assim como com os proprietários dos 
acessos utilizados.  

O material resultante do corte da vegetação 
pertence ao proprietário da terra, não se podendo fazer 
uso do mesmo, salvo se previamente autorizado pela 
concessionária, a qual se encarregará de solicitar ao 
proprietário. As árvores fora da faixa que por queda ou 
pelo balanço de cabo condutor possam por em risco a 
operação da Linha, somente devem ser cortadas após 
aprovação prévia da empresa, a qual se encarregará de 
comunicar o proprietário. 

Não é permitido o corte de espécies nativas de 
grande porte, reflorestamentos e reservas florestais, 
sem a prévia autorização, a qual se encarregará de 



contatar com o proprietário, também buscar utilizar 
técnicas de poda quando se tratar de árvores 
ornamentais ou árvores com grande valor sentimental 
junto aos proprietários. 

Não se deve cortar vegetação que esteja fora 
da área de abrangência da faixa de servidão ou cercas, 
objetivando acessar as propriedades, devendo ser 
utilizadas as porteiras ou portões existentes e no 
tráfego por vias particulares ou por meio de áreas 
cultivadas ou pastagens, procurar manter o veículo no 
mesmo percurso utilizado, no intuito de evitar danos 
maiores. A figura 05 mostra a organização do material 
lenhoso depois do corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Organização do material lenhoso 

c)POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS 

MEDIANTE A ATUAÇÃO DOS GEÓGRAFOS 

Geógrafo é um profissional registrado e 
fiscalizado pelos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREAs - que possui 
titulação de engenheiro-geógrafo, geógrafo ou bacharel 
em geografia. Essa é uma profissão disciplinada pelo 
Decreto Federal no 23.569 de 11 de dezembro de 1933 
e complementada pela Lei no 5.194/66 e Lei no 
6.664/79. 

O mercado de trabalho do geógrafo está 
crescendo nos últimos tempos em função da 
importância da gestão territorial/ambiental. Mas você 
sabe quais são as atribuições e legislação que 
regulamentam essa profissão?  

Educação ambienta, Geopolítica aplicada, 
Estudos regionais e municipais, Ordenamento 
territorial/ambiental - planejamento urbano – regional, 
Geotecnologias (geoprocessamento, sensoriamento 
remoto, cartografia digital),Geografia humana e sócio 
econômica (demografia, turismo, transportes, indústria, 
agrária, saúde...). Tecnologias da Informação.  

A geografia é sim uma ciência que estuda os 
fatos relacionados com o espaço ocupado pelo homem 
e transformado através de sua ação. O geógrafo, 
diferentemente do pensamento de muitos, não atua 
somente cna licenciatura. Atua também, na análise, 
delimitação e produção do espaço gerador das relações 
sociais e econômicas. Propor soluções e tomar 
decisões para os problemas decorrentes do espaço e 

das alterações ocorridas no quadro natural constitui o 
campo de domínio desse profissional. 

O planejamento territorial/ambiental hoje é 
muito utilizado como política ambiental e como saída 
para uma política de desenvolvimento sustentável.  O 
profissional geógrafo são habilitados por lei  para atuar 
nessa campo de trabalho e integrar equipes técnicas 
multiprofissionais. 

Geotecnologias como o geoprocessamento e o 
sensoriamento remoto são importantes ferramentas que 
vêm mudando a qualidade aos resultados das tomas de 
decisões e planejamento estratégico. Mapear, analisar e 
inter-relacionar o meio biótico e abiótico são 
características pertencentes à profissão. 

Atualmente o geógrafo precisa agir com uma 
nova característica profissional adotar um perfil que 
apresente características que atendam as demandas do 
mercado. Os campos de trabalho não são os principais 
empecilhos, mas sim os geógrafos valorizarem 
aptidões e capacitações. Acabar com o estigma que o 
geógrafo serve somente para a se professor 
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