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RESUMO 
 

 

O Brasil possui uma rede elétrica bastante extensa devido a sua 

territorialidade, portanto necessita de uma solução prática no monitoramento ambiental 

das áreas definidas como corredores das linhas de transmissão de energia elétrica 

(faixa de servidão) para que assim, possa ser aplicada de forma eficaz um sistema de 

gerenciamento e monitoramento na questão ambiental. Muitas linhas encontram-se 

distantes dos centros urbanos o que dificulta e encarece o seu controle, então, o 

sensoriamento remoto juntamente com os recursos disponíveis nos software SIG 

permitem aos gestores do sistema de distribuição de energia elétrica um 

gerenciamento efetivo e otimizado do espaço físico pertencente ao entorno das LT´s. 

A proposta do trabalho permitiu a realização de um diagnóstico e de um cadastro 

ambiental das áreas de servidão das Linhas de Transmissão de energia elétrica 

(LT`s), utilizando imagens de alta resolução espacial para o trecho compreendido 

entre Curitiba-Blumenau. A aplicação da metodologia resultou na criação de um banco 

de dados, visando à análise espacial e ambiental do corredor das LT’s, bem como a 

sua regularidade de ocupação segundo a legislação vigente . Como produto final  

gerou-se material cartográfico útil às equipes de campo do setor energético e um 

sistema de informações geográficas (SIG) específico para este fim. Desta forma, foram 

realizadas classificações supervisionadas e não supervisionadas nas imagens de alta 

resolução espacial através dos recursos disponíveis no software processamento digital 

de imagem ERDAS IMAGINE 8.6. Foram avaliados os resultados obtidos segundo as 

resposta espectrais da imagem e bem como a utilização do software SIG ArcView 9.0, 

para a  geração de um banco de dados visando à análise espacial do corredor das 

LT’s. Através da interpretação e digitalização da imagem com a geração de arquivos 

shapefiles baseados nas normas técnicas da ABNT, foi possível analisar áreas de 

risco, áreas críticas e situações que não se enquadravam na legalidade de ocupação 

físico-espacial das regiões abaixo e no entorno das LT´s, acarretando mapeamento 

temático. Como última etapa do trabalho, foram interligadas as redes de acesso 

terrestre das torres de transmissão de energia elétrica com as redes de vias de 

transporte do IBGE de escala 1:50.000, utilizando a ferramenta de roteamento através 

do software Arc Info 9.0. Como exemplo dessa aplicabilidade, foram gerados níveis de 

informações contendo dados referente a hospitais e postos de saúde tornando 

acessível a identificação das rotas mais próximas entre um ponto de torre e um 

hospital para caso de sinistro, dentre outras inúmeras aplicabilidades para essa 

função. 



 Palavras-Chave: Sistema de Informação Geográfica, Linhas de Transmissão 
de Energia Elétrica, Faixa de Servidão 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

O limitado crescimento econômico no Brasil é um fato grave que obviamente 

resulta na precariedade de disponibilização de serviços públicos à população. Um dos 

exemplos para esta afirmativa são os recursos de energia elétrica que cada vez mais 

apresenta dificuldades para se expandir. O racionamento de energia, os “apagões”, o 

encarecimento da energia elétrica são respostas destas problemáticas em esfera 

nacional. Como recurso para superar a crise, cada setor deve desenvolver uma saída 

eficiente e otimizada, garantindo redução de custos, maior benefício para o 

gerenciamento e expansão dos seus serviços. Assim, as concessionárias de energia 

elétrica devem obrigatoriamente estar conectadas as novas tecnologias e se 

adaptarem de forma não somente sustentável economicamente, mas que gerem 

crescimento. Neste contexto se alavanca a economia do setor energético e 

conseqüentemente contribuí para o desenvolvimento nacional. 

 

Sabe-se hoje que o único meio viável economicamente de distribuir energia 

elétrica em distâncias extensas com as dimensões do Brasil, é através de cabos 

condutores a céu aberto, sustentados por torres. Uma forma antiga, relativamente 

simples e barata se comparados aos cabeamentos subterrâneo, ou às formas mais 

futuristas de transmissão do tipo: ondas eletromagnéticas. Mesmo assim, esta é a 

solução mais simples, mais barata e mais antiga e, um gigante passo, para um país 

em desenvolvimento como o Brasil. Existe déficit de mapas bases, carência de 

profissionais qualificados, assim como a enorme complexidade da legislação 

ambiental, descontando a diversidade geográfica que dificulta a uniformidade nos 

processos de execução, tais como: relevo, ecossistemas, climas, extensão territorial, 

etc que se diferem muito de região para região. 

 

Tomando este cenário por base, o trabalho estuda o potencial das 

geotecnologias aplicado aos processos de transmissão de energia elétrica, através da 

geração de mapas temáticos que caracterizam o uso e ocupação no entorno e abaixo 

dos corredores. A tecnologia conhecida como geoprocessamento se difere dos 



tradicionais desenhos CAD por ser um processamento informatizado de dados 

georreferenciados. Utilizando programas de computador é possível associar bancos 

de dados robustos com informações cartográficas, imagens de satélites, modelos 3D, 

pontos rastreados por GPS, ou quaisquer informações que contenham dados 

georreferenciados, ou seja, dentro de um sistema de coordenadas terrestre. Esses 

programas são conhecidos como Sistemas de Informações Geográficas ou SIG.  Os 

Sistemas de Informações Geográficas tem desenvolvido uma importante função como 

integrador de tecnologias. Os SIG’s não se caracterizam por uma novidade 

tecnológica, mas sim por uma absorção de pequenas áreas científicas que somadas 

tornam-se numa ferramenta completa a vários ramos profissionais. O desenvolvimento 

e a própria evolução desse sistema integra inovações de distintas disciplinas: 

Geografia, Cartografia, Fotogrametria, Sensoriamento Remoto, Topografia, Geodésia, 

Engenharia, Civil, Estatística, Ciência da Computação, Pesquisas Operacionais, 

Inteligência Artificial, Demografia, e muitos outros ramos das Ciências Sociais, 

Ciências Naturais e Engenharias. Permite ainda a integração de dados e métodos de 

maneira que suportam as formas tradicionais de análise geográfica, assim como 

análises por sobreposição e modelagem que vão além da capacidade de métodos 

manuais. Os SIG´s possibilitam confecções de mapas temáticos, análises de dados 

alfanuméricos, compreensão espacial, planejamento urbano, monitoramento de 

cidades ou áreas menores, cadastramento a partir de banco de dados, simulação de 

enchentes, decisão em rotas de transporte, linhas de transmissão, além de muitos 

outros recursos. 

  

Vale lembrar que para o desenvolvimento deste projeto contou com o apoio e 

parceria irrestrita da empresa Eletrosul S.A., que gera e distribui energia elétrica para 

os estados da Região Sul e mais o Estado do Mato Grosso do Sul. Essa empresa 

colaborou com seu acervo de imagens e banco de dados para a execução do trabalho, 

bem como auxílio técnico especializado e material bibliográfico em todas as etapas 

executadas. 

  

A Udesc – Universidade do Estado de Santa Catarina através do Geolab, 

trabalha em parceria com a colaboração da Eletrosul desde 2003, pretendendo 

implantar, em conjunto, as geotecnologias aplicadas ao setor elétrico através dos 

resultados obtidos nas pesquisas. O CNPQ agiu como fonte financiadora de um 

primeiro projeto de pesquisa desenvolvido durante dois anos no Laboratório de 



Geoprocessamento da Udesc,  resultando neste Trabalho de Conclusão de Curso, 

bem como uma ligação estreita entre os membros da universidade e da empresa.  

 

A Eletrosul conta com uma equipe de campo experiente e responsável pelo 

funcionamento físico das linhas de transmissão, além de conceituada por seus 

serviços in loco: limpeza de faixa de servidão, prevenção de sinistros com torres, 

avaliação de invasão, instalação, etc. Entretanto a representação da realidade através 

de mapas temáticos fica a desejar no escopo da dinâmica da empresa. Não existe um 

mapeamento temático no setor responsável, os bancos de dados não são 

espacializados e a representação visual da realidade são feitas por vezes através de 

desenhos CAD. Então, como forma de atender a demanda da empresa em vários 

quesitos, especialmente aos serviços de campo, a pesquisa propõe a criação de uma 

metodologia que atenda as necessidades da empresa através de soluções com  

geotecnologias, afim de facilitar as tomadas de decisão e de obter uma relação custo 

benefício satisfatória.  

 

O estudo desenvolve uma metodologia de coleta, sistematização e 

manutenção de dados espaciais, apoiado em tecnologias que envolvem 

Sensoriamento Remoto, Mapeamento Temático e Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), eficazes no monitoramento e gestão ambiental das áreas de risco no entorno e 

sob as LT`s.  

 

Para seu desenvolvimento foi escolhida uma área de estudo piloto a fim de 

avaliar a possibilidade de padronizar as aplicações da metodologia para todas as 

demais Linhas de transmissão. Assim o estudo concentrou-se entre o trecho da LT 

Curitiba-Blumenau, devido a sua proximidade com a UDESC - Universidade do Estado 

de Santa Catarina e por ter características bastante comuns às linhas: invasão, 

reflorestamento, vegetação arbustiva, dificuldade nos acessos às torres, etc. 

 

A linha em estudo situa-se nos Estados do Paraná e de Santa Catarina e 

compreende aproximadamente cento e cinqüenta quilômetros de extensão em sentido 

norte-sul entre os municípios de Curitiba no Paraná e Blumenau em Santa Catarina.  

 

Com a execução do projeto foi possível definir um modelo de cadastramento 

ambiental referente às LT´s utilizando imagem de alta resolução, bem com  verificar 



como se encontra a vegetação para a época da imagem (mato, arbóreas e exóticas) e 

atualizar os acessos aos postes/torres de transmissão. Além dessas atividades, gerou-

se um banco de dados espacial, resultando mapas temáticos favoráveis ao setor. Por 

fim, realizou-se a avaliação da imagem de alta resolução espacial visando a criação de 

um sistema redes de capaz de trabalhar com rotas, desenvolvendo algumas 

aplicações. 

 
 
1.1 - JUSTIFICATIVA 

 

Com o aumento populacional a demanda pela terra está aumentando e a oferta 

diminuindo. Isto está levando os gestores públicos e privados, bem como 

pesquisadores a se preocuparem com a otimização da produtividade e do uso e 

ocupação racional do solo. 

 

Dessa forma, tanto o setor privado como o setor público precisa ter 

informações espaciais de uma região como pré-requisito para implementar qualquer 

decisão relacionada ao uso e ocupação espacial, os quais visem investimentos que 

garantam modelos de desenvolvimento sustentável. Não diferente a situação da falta 

de conhecimento espacial das áreas no entorno e sob as linhas de transmissão, 

encontram-se as concessionárias de energia elétrica. Como forma de sustentar a 

afirmação há atualmente um processo de invasão e descontrole sobre as áreas 

ocupadas, das mais variadas possibilidades. Se somado a esta situação, tais 

empresas de energia elétrica, necessitam apropriar-se de metodologias que 

possibilitem um fácil e confiável método de monitoramento e gestão dos corredores 

que abrangem as linhas de transmissão.  

 

A disponibilidade de informações espaciais é o ponto de partida para a tomada 

de decisões. Para a gestão de empreendimentos específicos, como estes envolvidos 

no processo de transmissão de energia, é sem dúvida imprescindível o conhecimento 

do espaço geográfico onde está inserido. Observa-se que no país o setor elétrico 

planeja aumentar a participação de termoelétricas (a carvão mineral) para mais 15% 

da capacidade de geração (Santa Catarina -SDM,1997). Essa perspectiva, apesar de 

positiva do ponto de vista econômico, é preocupante sob o ponto de vista ambiental. 

Portanto, qual a expectativa de que nos próximos 20 anos a região carbonífera de 

Santa Catarina possa ter o seu ambiente administrado e recuperado? Quais são os 

planos de contingência para gerenciamento, manutenção e controle das linhas de 

transmissão e das faixas no seu entorno? Como o ambiente está sendo administrado? 



Quais são os recursos tecnológicos aplicados ao gerenciamento espacial e controle de 

erosão, invasão e investigação da vegetação? Se medidas adequadas não forem 

tomadas a tempo, o problema irá se agravar. Em outra perspectiva, surgem as 

geotecnologias, com o princípio de associar bancos de dados robustos a dados 

gráficos temáticos que espacializem e permitam a quantificação da situação real da 

modelagem 3D e das linhas de transmissão. 

Dispor de instrumentos eficazes para a gestão ambiental significa ter meios de 

coletar, sistematizar, processar e armazenar dados espaciais de determinada área 

geográfica de interesse. Neste contexto a área geográfica deve ser entendida como 

aquela constituída pelo meio abiótico (geologia, geomorfologia, hidrografia, solos, 

mares, entre outros) e biótico (vegetação, seres humanos e animais).  

O ponto central desta proposta de pesquisa e sua contribuição para o saber 

cientifico e tecnológico está no desenvolvimento/adaptação de metodologia de coleta, 

sistematização e manutenção de dados espaciais. Baseia-se em tecnologias de 

sensoriamento remoto, mapeamento e Sistema de Informação Geográfica - SIG, para 

referendar instrumentos eficazes de monitoramento e para a gestão ambiental no 

entorno e sob as linhas de transmissão, fortalecendo a execução do mapeamento 

temático através de um sistema inteligente. Desta forma, utilizou-se de produtos 

cartográficos provenientes de sensores de última geração desenvolvidos 

especialmente para aplicações ambientais, apresentando imagens de alta resolução 

espacial que visem o monitoramento ambiental, bem como sistemas computacionais 

altamente recursivos à atualização e recuperação das informações e geração do 

mapeamento do sistema físico de transmissão de energia e ambiental de acordo com 

as necessidades das concessionárias de energia elétrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 - OBJETIVOS 

 

1.2.1 - Objetivo Geral 

 

Propor uma metodologia de cadastramento ambiental referente a faixa de 

servidão das Linhas de transmissão de energia elétrica vinculada à legislação 

específica vigente, especialmente para o trecho de estudo - Curitiba-Blumenau - e 

assim propor um novo modelo de cartografia aplicada as Linhas de Transmissão para 

implantação de atividades de apoio e manutenção e monitoramento das LT´s.  

 
 
1.2.2 - Objetivos Específicos 
 
1º Gerar o mapeamento temático do Uso e Ocupação de Faixas de Linhas de 
Transmissão utilizando geotecnologias aplicadas. 

2º Utilizar as técnicas de processamento digital de imagem - classificação 
supervisionada e não-supervisionada nas imagens de alta resolução espacial e avaliar 
sua eficácia na utilização desse recurso para aplicação do cadastramento ambiente 
referente ao item acima. 
 
3º Identificar as áreas que estão sendo invadidas e ocupadas, determinando os pontos 
críticos e que devem ser monitorados com maior freqüência no entorno e abaixo das 
LT`s 
 
4º Utilizar os Sistemas de Informações Geográficas para concatenar todos os dados 
georreferenciados e gerar um banco de dados robusto para gerenciar as informações 
alfanuméricas, tendo o apoio de mapas temáticos no processo de tomada de decisão. 
 
5º Criar um sistema de roteamento entre as torres de transmissão e postos de 
saúde/hospitais através da rede de acessos e malha viária com ferramentas dispostas 
no software SIG Arc View 9.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 
 

REVISÃO TEÓRICA 
 
 
 
 

Com o objetivo de sustentar teoricamente o presente trabalho, 

proporcionando uma melhor compreensão do tema em estudo, este capítulo 

destaca assuntos relacionados ao Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, 

Processamento Digital de Imagens, Faixa de Servidão de Linhas de Transmissão, 

Sistemas de Informações Geográficas e Mapeamento Temático.  

 

 

 

2.1 GEOPROCESSAMENTO 

 

 “O termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 

geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de 

Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, 

Energia e Planejamento Urbano e Regional. 

As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas 

de Sistemas de Informação Geográfica GIS, permitem realizar análises 

complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados 

geo-referenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de 

documentos cartográficos. 

Pode-se dizer, de forma genérica, “Se onde é importante para seu 

negócio, então Geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho”. Sempre 

que o onde aparece,dentre as questões e problemas que precisam ser 

resolvidos por um sistema informatizado, haverá uma oportunidade para 

considerar a adoção de um SIG. 

Num país de dimensão continental como o Brasil, com uma grande 

carência de informações adequadas para a tomada de decisões sobre os 

problemas urbanos, rurais e ambientais, o Geoprocessamento apresenta um 

enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias de custo 



relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido 

localmente.””(AUTOR???) 

(Disponível na Internet no site http://pt.wikipedia.org/wiki/Geoprocessamento, 

data da consulta..11./11./2006) 

Geoprocessamento também é um termo que demarca uma área do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para a produção e o 

tratamento de informações georreferenciadas. Definido por MOREIRA (2002) e 

XAVIER-DASILVA (2001) como um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, 

manipulação e apresentação de informações espaciais voltadas para um objeto 

específico, que integra outros métodos interdisciplinares provenientes das mais 

diversas áreas técnicas do conhecimento científico.  

 

Para ROCHA (2001) geoprocessamento é uma tecnologia transdisciplinar, que, 

através da axiomática da localização e do processamento de dados geográficos, 

integra várias disciplinas, equipamentos, programas, processos, entidades, dados, 

metodologias e pessoas para coleta, tratamento, análise e apresentação de 

informações associadas a mapas digitais georreferenciados. (ROCHA, 2000) 

O termo "geoprocessamento" é definido por CÂMARA & MEDEIROS (1996) 

como sendo a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento das informações geográficas, com auxílio de 

ferramentas chamadas Sistemas de Informação Geográfica (SIG).   

O SIG permite a realização de análises complexas ao integrar dados de 

diversas fontes e ao criar um banco de dados geo-referenciados, baseado numa 

tecnologia de armazenamento, análise, tratamento de dados espaciais e temporais e 

na geração de informações correlatas. Os SIG’s tornam possíveis ainda a 

automatização da produção de documentos cartográficos (CÂMARA e MEDEIROS, 

1998).  

Popularização do Geoprocessamento: 

“No decorrer dos anos 80, com a grande popularização e diminuição 

dos custos das estações de trabalho gráficas, além do surgimento e evolução 

dos computadores pessoais e dos sistemas gerenciadores de bancos de 

dados relacionais, ocorreu uma grande difusão do uso de GIS. A 



incorporação de muitas funções de análise espacial proporcionou também um 

alargamento do leque de aplicações de GIS. Na década atual, observa-se um 

grande crescimento do ritmo de inclusão do GIS nas organizações, sempre 

alavancado pelos custos decrescentes do hardware e do software, e também 

pelo surgimento de alternativas mais baratas para a construção de bases de 

dados geográficas. 

Os anos 90 consolidaram definitivamente o uso do Geoprocessamento 

como ferramenta de apoio à tomada de decisão, tendo saído do meio 

acadêmico para alcançar o mercado com velocidade espantosa. Instituições 

governamentais e grandes empresas começaram a investir no uso de 

aplicativos disponíveis no mercado como o ArcView da ESRI, AutoCAD MAP 

da Autodesk, dentre outros. Consolidaram-se aí as aplicações desktop que 

agregavam diversas funções no mesmo sistema (modelagem 3D, analise 

espacial, processamento digital de imagens, etc). Os usuários são 

especialistas e a difusão dos beneficios do uso de aplicações de 

Geoprocessamento ainda estão incipientes. 

No fim dos anos 90 e inicio desse século o uso da WEB já está 

consolidado e as grandes corporações passam a adotar o uso de intranet. O 

GIS em busca de mais popularização (por demandas do próprio mercado), 

evolui e passa a fazer uso também do ambiente WEB. Os aplicativos são 

simples, com funcionalidades básicas de consulta a mapas e a bases 

alfanuméricas. Os usuários já não precisam mais ser especialistas, facilitando 

o acesso de pessoas não ligadas à área em questão. Tem-se ai um salto no 

número de usuários, o surgimento de sites especializados, revistas, etc. 

Houve também uma aproximação entre as grandes empresas de GIS 

e as tradicionais empresas de Tecnologia da Informação como a Oracle, 

Microsoft, Google, etc. 

No Brasil além do próprio termo Geoprocessamento, passa-se a 

adotar o termo Geotecnologias para representar o mesmo conceito.” 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Geoprocessamento) 

 

 

 



 

Sistemas de Geoprocessamento: 

 
Rodrigues (1988; 1990) apresenta uma classificação dos Sistemas de 
Geoprocessamento em aplicativos, de informação e especialistas. 

a) sistemas aplicativos: conjuntos de programas que realizam operações 
associadas a atividades de projeto, análise, avaliação, planejamento, etc..., em 
áreas tais como Transportes, Mineração, Hidrologia, Urbanismo; são sistemas 
voltados à representação de entes de expressão espacial e a realização de 
operações sobre estas representações; visam a realização de um largo 
espectro de tarefas e podem ser grupados segundo classes de sistemas 
voltados à entrada de dados, à saída de dados e a realização de tarefas 
específicas; como por exemplo: projeto assistido por computador, mapeamento 
automatizado;  

b) sistemas de informações: SIG, stricto sensu, denota software que desempenha 
as funções de coleta, tratamento e apresentação de informações sobre entes 
de expressão espacial e sobre o contínuo espacial. SIG, lato sensu, denota o 
software; o hardware; os procedimentos de entrada e saída dos dados; fluxos 
de dados de supridores para o sistema e deste para os consumidores; normas 
de codificação de dados; normas de operação; pessoal técnico; etc., que 
desempenham as funções de coleta, tratamento e apresentação de 
informações.  

c) sistemas especialistas: sistemas computacionais que empregam o 
conhecimento na solução de problemas que normalmente demandariam a 
inteligência humana; emulam o desempenho de um especialista atuando em 
uma dada área do conhecimento. 

 

 

2.2 SENSORIAMENTO REMOTO 
 

• “Para o Instituto nacional de Pesquisas Espaciais- INPE o 

sensorimento remoto define-se como: "Utilização de 

sensores para aquisição de informações sobre objetos ou 

fenômenos sem que haja contato direto entre eles".  

o Sensores: são equipamentos capazes de coletar energia 

proveniente do objeto, convertê-la em sinal passível de ser 

registrado e apresentá-lo em forma adequada à extração de 

informações.  

o Energia: na grande maioria das vezes é a energia 

eletromagnética ou radiação eletromagnética.  

• Conceito mais específico: "Conjunto das atividades 

relacionadas à aquisição e a análise de dados de sensores 

remotos".  



o Sensores remotos: sistemas fotográficos ou óptico-

eletrônicos capazes de detectar e registrar, sob a forma de 

imagens ou não, o fluxo de energia radiante refletido ou 

emitido por objetos distantes. “ 

(http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/introducao_s

en.html) 

A ciência e a arte de aquisição de um objeto, área, ou fenômeno através 

da análise de dados adquirida por um dispositivo que não entra em contato 

com o objeto, área, ou fenômeno sobre investigação. Em muitos aspectos, o 

sensoriamento remoto é pensado como um processo de leitura. Vários 

sensores são usados para colecionarmos dados que podem ser analisados 

para obter informação sobre os objetos, áreas, ou fenômenos que são 

investigados remotamente (Lillesand 1987) 

 

“”O Sensoriamento Remoto é composto ativamente de diferentes 

maneiras por diversos autores, sendo a definição mais usual a adotada por 

Avery e Berlin (1992) e Meneses (2001): uma técnica para obter informações 

sobre objetos através de dados coletados por instrumentos que não estejam 

em contato físico como os objetos investigados. 

Por não haver contato físico, a forma de transmissão dos dados (do 

objeto para o sensor) só pode ser realizada pela Radiação Eletromagnética, 

por ser esta a única forma de energia capaz de se propagar pelo vácuo. 

Considerando a Radiação Eletromagnética como uma forma de energia, o 

Sensoriamento Remoto pode ser definido com maior rigor como uma medida 

de trocas de energia que resulta da interação entre a energia contida na 

Radiação Eletromagnética de determinado comprimento de onda e a contida 

nos átomos e moléculas do objeto de estudo. 

Outros autores preferem restringir o conceito à área de aplicação de 

monitoramento da superfície terrestre. Para estes, Sensoriamento Remoto é a 

tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície 

terrestre através da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela 

superfície. 



a) Princípios básicos: 

Três elementos são fundamentais para o funcionamento de um 

sistema de Sensoriamento Remoto: Objeto de estudo, Radiação 

Eletromagnética e um Sensor. 

Pelo princípio da conservação da energia, quando a radiação 

eletromagnética incide sobre a superfície de um material, parte dela será 

refletida por esta superfície, parte será absorvida e parte pode ser transmitida, 

caso a matéria possua alguma transparência. A soma desses três 

componentes (Reflectância, Absortância e Transparência) é sempre igual, em 

intensidade, à energia incidente. 

O que nossos olhos percebem como cores diferentes são, na verdade, 

radiação eletromagnética de comprimentos de onda diferentes. A cor azul 

corresponde ao intervalo de 0,35 a 0,50µm, a do verde vai de 0,50 a 0,62µm 

e a do vermelho, de 0,62 a 0,70µm (os intervalos são aproximados, e variam 

segundo a fonte de consulta). Estes intervalos também são conhecidos como 

‘regiões’. Acima do vermelho, está a região do infravermelho, e logo abaixo 

do azul está o ultravioleta. 

Os sensores remotos medem as intensidades do Espectro 

eletromagnético e, com essas medidas, obtém imagens nas regiões do visível 

(azul, verde e vermelho) ao infravermelho medem a intensidade da radiação 

eletromagnética refletida em cada intervalo pré-determinado de comprimento 

de onda. 

b) Tipos e utilização: 

O sensoriamento remoto pode ser em nível terrestre, sub-orbital e 

orbital. 

Os representantes mais conhecidos do nível sub-orbital são as 

também chamadas fotografias aéreas, utilizadas principalmente para produzir 

mapas. Neste nível opera-se também algumas câmeras de vídeo e radares. 

No nível orbital estão os balões meteorológicos e os satélites. Os 

primeiros são utilizados nos estudos do clima e da atmosfera terrestre, assim 

como em previsões do tempo. Já os satélites também podem produzir 



imagens para uso meteorológico, mas também são úteis nas áreas de 

mapeamento e estudo de recursos naturais. 

Ao nível terrestre são feitas as pesquisas básicas sobre como os 

objetos absorvem, refletem e emitem radiação. Os resultados destas 

pesquisas geram informações sobre como os objetos podem ser identificados 

pelos sensores orbitais. 

Desta forma é possível identificar áreas de queimadas numa imagem 

gerada de um satélite, diferenciar florestas de cidades e de plantações 

agrícolas e até identificar áreas de vegetação que estejam doentes ou com 

falta de água.”” 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Sensoriamento_remoto)  

AVERY, T. E.; BERLIN, G. L. Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation. 5 
ed. New Jersey: Prentice Hall. 1992. 
CAMPBELL, J.B. Introduction to Remote Sensing. Second edition. ed. Taylor & Francis, 1996. 
FLORENZANO, T. G. Imagens de Satélite para Estudos Ambientais. São Paulo: Oficina de 
Textos. 2002. 
MENESES, P. R. Fundamentos de Radiomentria Óptica Espectral. In: MENESES, P. R.; 
NETTO, J. S. M. Sensoriamento Remoto: Reflectância dos alvos naturais. Brasília, DF: UnB; 
Planaltina: Embrapa Cerrados. 2001. 

 

2.3 O SATÉLITE QUICKBIRD: 
 
Dentre os novos sensores presentes atualmente no mercado mundial destaca-

se o satélite de alta precisão Quickbird, desenvolvido pela empresa DigitalGlobe, o 

qual disponibiliza imagens comerciais de alta resolução da Terra. As imagens 

pancromáticas e multiespectrais foram basicamente planejadas para dar suporte nas 

aplicações em gerenciamento de avaliação de riscos e publicações de mapas 

temáticos, com ênfase às áreas urbanas. O sistema Quickbird obtém imagens de duas 

maneiras: ortogonalmente ou a partir de uma visada lateral que, quando tiradas de 

dois pontos diferentes visando o mesmo alvo, permitem a visão estereoscópica, 

através da superposição das imagens.  

 

As imagens Quickbird podem ser adquiridas sobre qualquer área global, em 

um frame de tempo pré-determinado pela empresa responsável pela comercialização 

das imagens. Atualmente esse tipo de imagem de alta resolução supera qualquer tipo 

de tecnologia precedente e permite o uso de dados como uma ferramenta rápida e 

fácil para a gerência territorial, estatística e controles dos subsídios, pré-



cadastramento urbano, simulações de inundações, mapeamentos rurais e temáticos 

urbanos que não exijam alta precisão dos dados; aplicações gerais em Sistemas de 

Informação Geográfica, uso da Terra (com ênfase em áreas urbanas); estudo de áreas 

verdes urbanas; estimativas de colheitas e aproximação na demarcação de 

propriedades rurais, incluindo a análise da agricultura além de laudos periciais em 

questões ambientais. Entretanto, apresentando ainda limitações e sendo necessário o 

apoio de informações cartográficas adquiridas tradicionalmente, mostrando um alto 

grau de rigor geométrico associado à escala, para que seja possível executar 

plenamente e com consistência alguns trabalhos específicos de mensuração, como o 

cadastro urbano. Por outro lado, passa a ser um instrumento importantíssimo na 

avaliação da dinâmica espacial, suas mudanças e tendências.  

 

A Tabela 01 apresenta as características associadas ao sensor, sua 

potencialidade de aplicação, especialmente visando o reconhecimento e 

monitoramento da superfície física. Entretanto, deve-se ressaltar que a maior atração 

pelos usuários do produto cartográfico disponível esta atrelado a sua resolução 

espacial, ou seja 60cm. 

 

 

 
Tabela 01 – Características do Satélite QuickBird 

Sensor Bandas Espectrais Resolução 
Espectral 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Faixa Imageada 

PANCROMÁTICA 450 - 900 nm 61 a 72 cm 

450 - 520 nm 

520 - 600 nm 
QUICKBIRD MULTIESPECTRAL  

(Visível) 
630 - 690 nm 

2,4 a 2,8 m 

1 a 3,5 dias,  
dependendo da 

latitude 
16,5 x 16,5 km 

 
 
FONTE: DigitalGlobe (2003) e Ball Aerospace & Technologies (2002). 

 

Existe uma complementação entre o processamento digital de imagens e as 

imagens do sensoriamento remoto que são gerenciadas pelos Sistemas de 

Informação Geográfica. “O processamento digital de imagens trata especificamente 

das técnicas utilizadas para identificar, extrair, condensar e realçar a informação de 

interesse para determinados fins, a partir de uma enorme quantidade de dados que 

usualmente compõe essas imagens.” (CROSTA, 1992, 12) A imagem Quickbird é um 

exemplo do progresso dessas tecnologias.  

 

3. Potencial das imagens Quickbird no reconhecimento espacial  



a) Mapeamento: 

• A maior parte do globo não possui mapas de grandes e médias escalas, ou se 

existem, estão desatualizados, ou sem precisão. A capacidade de fornecer mapas na 

escala de 1:25000, cria uma oportunidade sem precedentes na produção de mapas de 

países inteiros a baixo custo, incluindo áreas inacessíveis através do terreno. Para 

tanto, há necessidade de dispor do Modelo Digital do Terreno e pontos de controle 

confiável. Sua constante captação de imagens possibilita ainda a permanente e rápida 

atualização dos mesmos. 

• Imprecisões bem como alterações em infra-estruturas urbanas podem ser facilmente 

detectadas. As alterações urbanas podem ser facilmente identificadas, conforme 

apresenta-se a Figura 01 e 01a. 

• Além disto, o imageamento de alta resolução pode ser utilizado para a criação de 

uma nova base de mapas e novos produtos. 

 

 
 

 

 

Figura 01 -  Paris, França 
Imagem Adquirida 27 de Março, 2002 

 

Figura 01 a) Paris, França 
Ampliação mostrando o Arco do Triunfo. 

Avenida do  Champs-Elysées, Paris, França 
A imagem acima apresenta uma resolução de 61-centímetros pancromática da Avenida do Champs-
Elysées em Paris, França No centro da imagem está o famoso Arco do Triunfo. Visível na imagem a 
característica das ruas radiais a partir do Arco e também o fluxo de automóveis. 

Fonte: Adaptado da Digital Globe – disponível em: 

http://www.digitalglobe.com/sample_imagery.shtml acessado - 08/2004 

 

 

b) Planejamento Urbano: 



• A alta resolução deste satélite permite que sejam feitas mensurações de ruas, 

contorno de elevações, controle de arrecadação tributária, monitoramento de tráfego 

de veículos, entre outras. 

• Prefeituras, governos estaduais e federais, bem como empresas em geral, podem 

usar as imagens de alta resolução para identificar, cadastrar, monitorar e planejar para 

uma grande variedade de projetos de infra-estrutura urbana e residencial. Ruas, 

avenidas, pontes, rodovias, canais, prédios de todos os tamanhos e outras infra-

estruturas podem ser precisamente identificados e localizados poucos metros de suas 

posições horizontais, conforme Figura 02 e 02a. 

 

 
 

 

 

Figura 02 - São Francisco, California 
Imagem adquirida 17 de dezembro, 2001 

 

Figura 02 a) - San Francisco, California 
Área ampliada evidenciando as edificações 

Imagem pan-sharpened de São Francisco, Califórnia, adquirida pelo Satélite QuickBird em dezembro 
2001. Esta imagem tem inclinação off-nadir de 42 graus para fornecer uma vista ortogonal de São 
Francisco. Com essas características fica possível evidenciar a dimensão e proporção das edificações, 
bem como estimar as suas alturas. 

Fonte: Adaptado da Digital Globe – disponível em: 

http://www.digitalglobe.com/sample_imagery.shtml acessado - 08/2004 

c) Meio Ambiente: 

• Pode-se monitorar os diversos tipos de poluição do ar de uma determinada região,  

bem como mensurar sua extensão e dissipação nas correntes aéreas, possibilitando a 

identificação de áreas potenciais atingidas por este tipo de poluição, exemplo claro 

dessa situação pode ser visto na Figura 03 e 03a, na qual um vulcão apresenta-se em 

processo de erupção. 

 

• Controle de inundações e regime de rios podem ser facilmente visualizados com 

imagens de 2.44m de resolução, multiespectral, em fusão à banda pancromática de 



0.61m de resolução. 

 

• Desmatamentos, construção de estradas e pistas de pouso ilegais, ocupação ilegal, 

cumprimento de leis ambientais, são outras possibilidades neste tipo de aplicação, 

pois se pode distinguir até árvores isoladas e trilhas com a resolução de 0.61m. Este 

recurso permite com exatidão classificar e identificar com alto grau de precisão a 

cobertura vegetal presente, bem como quantificar a superfície impermeabilizada – foco 

dos estudos geográficos nas áreas urbanas. 

• Pode-se ainda, realizar um levantamento de áreas a serem desmatadas ou 

inundadas, a fim de mensurar o impacto ambiental de diversos projetos. É possível até 

mensurar o tipo de quantidade de árvore da área em estudo. 

 

 
 

 

 
 

Figura 03 – Monte Etna, Sicília, Itália 

 

Figura 03  a) – Monte Etna, Sicília, Itália 
Frame ampliado da área de erupção. 

Esta imagem multispectral de Mt. Etna foi coletada por QuickBird outubro em 27, 2002. Esta imagem 
mostra a reação do vulcão após o quarto dia de erupção. Visível no canto inferior direito da imagem a 
cidade próxima de Zafferana Etnea. 

                                                     

As imagens Quickbird apresentam a mais alta resolução em termos de 

sensores óticos disponíveis comercialmente - 0.61m em modo pancromático no 

NADIR e 2.44m multiespectral no NADIR, o que possibilita a fusão destes modos e a 

formação de uma imagem colorida com resolução espacial final de 0.61m. 

Ainda deve ser considerado que uma imagem Quickbird após ser tratada 

digitalmente (contraste, brilho, filtros entre outros) e georreferenciada, pode ainda ser 

ortorretificada, isso significa melhorar sua qualidade geométrica consideravelmente a 

ponto de ser considerada como um mapa de referencia para uso em pequenas 

escalas, objetivando um planejamento regional e global.  



 

Sob estas condições, a gama de aplicação deste produto cartográfico, ou seja, 

imagem do sensor Quickbird ortorretificada, aliada aos recursos de banco de dados e 

sistemas especialistas de análise espacial e de rede de um SIG permite aos mais 

variados ramos da geografia física aprimorar e implementar as pesquisas aplicadas ao 

meio biótico e abiótico. Assim, tais imagens apresentam potencialidade de altas 

resoluções espaciais e espectrais, aplicadas às mudanças do meio e a caracterização 

da intervanção do homem. A comprovação visual da utilização deste recurso 

cartográfico fica clara, e de interesse ao profissional geógrafo, através das imagens 

apresentados nas Figuras 02, 02a, 03, 03a, 04 e 04a. 

 

Ainda deve estar claro aos usuários das imagens de alta resolução espacial 

que suas aplicações têm caráter exploratório gerando especialmente cartografia 

temática, mas não cartografia básica, portanto relacionada à pequena escala. Esse 

equivoco é comum, pois muitos usuários sentem-se atraídos pela imagem, e 

esquecem de que a qualidade geométrica do produto não atinge qualidade geométrica 

suficiente para os objetivos voltados aos mapeamentos de grande escala. 

 

Isso significa que a tecnologia tende a se aprimorar, assim a cada ano,  

encontrar-se-á disponível no mercado de imagens de satélites, produtos com maior 

resolução espacial, espectral e radiométrica. Entretanto, na atual situação tecnológica,  

os produtos do sensoriamento remoto provenientes de plataforma orbital encontram-se 

aquém geometricamente dos produtos disponíveis pela fotogrametria ou topografia e 

geodésia. 

 

Torna-se importante comentar que, a cada dia, surgem sistemas especialistas 

dedicados a um filão do mercado, visando atender a concessionárias, prefeituras, 

entre diversas instituições. Portanto não diferente a esta situação a própria geografia, 

ou ramos dela que utilizam terminologia técnica especializada devem ser 

implementadas por meio de  módulos específicos nos SIG´s e nos softwares de PDI. 

Ainda, deve ser comentado que a tecnologia SIG se aprimora na mesma velocidade 

em que as técnicas de mensuração evoluem, por exemplo, GPS e ainda apresenta-se 

altamente atrelada ao processo evolutivo da informática. 

 

2.4 RESOLUÇÃO ESPACIAL NO SENSORIAMENTO REMOTO 

 



A resolução espacial de um sensor remoto é determinada pela capacidade do 

detector em distinguir objetos na superfície terrestre. Em geral, a resolução espacial 

de um detector é expressa em termos do seu campo instantâneo de visada ou IFOV 

("instantaneous field of view"). O IFOV define a área do terreno focalizada a uma dada 

altitude pelo instrumento sensor. De uma forma simplificada, o IFOV representa o 

tamanho do pixel. A resolução geométrica de um detector é determinada pela 

resolução do ângulo sólido do IFOV, em mrad (milirad), e pela altitude do sistema 

sensor e é expressa em metros na superfície terreno. Como exemplo, um IFOV de 1 

mrad (1 mrad = 0,057°) significa que o elemento de terreno abrangido pelo detector, 

numa altitude nadir de 1000 m, tem o tamanho de 1 m.  

Fonte: http://www.cartografia.eng.br/cartografia/artigos/senso02.php 

 

A resolução espacial de imagens orbitais é um dos principais fatores na 

definição das feições a serem mapeadas, pois interfere tanto na determinação da área 

mínima a ser mapeada de uma determinada classe, quanto na sua identificação 

(Ponzoni et al., 2001) 

 

Lembrando que quanto maior a resolução espacial de uma imagem maior sua 

capacidade visual do interprete registrar detalhes e feições.  

 

 
2.5 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 
 
  

O Processamento Digital de Imagens é uma série de métodos e técnicas que é 

capaz de modificar as imagens de tal forma que estas se tornem mais adequada à 

interpretação visão humana ou à análise computacional em processos posteriores. 

O processamento digital de imagens orbitais inclui todas as técnicas voltadas 

para a análise, por computadores, dos dados multidimensionais, adquiridos por 

diversos tipos de sensores. Ele é aplicado de acordo com o alvo de interesse e o 

objetivo a ser alcançado. O termo processamento digital de imagens envolve a análise 

e a manipulação de imagens por computador. Envolve um conjunto de ferramentas 

que visam a identificação e extração de informações realizando transformações 

necessárias para o realce das características de interesse (Richards, 1986; Crósta, 

1993; Lillesand e Kiefer, 1994; Fonseca, 1996).  

 



Pode-se separar os processamentos em quatro grandes etapas, conforme 

mostrado na Figura 4  e descrita a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 04 – Etapas de processamento digital. 
FONTE: adptada de INPE (1999a). 

 

 

 

a) Pré-Processamento: 
 

Trata-se de um conjunto de técnicas que permitem a transformação de dados 

digitais brutos em dados corrigidos com qualidade adequada para os posteriores 

processamentos digitais (Richards, 1986; Lilessand e Kiefer, 1984; Fonseca, 1996). 



Para este trabalho esta etapa não foi necessária, pois foi previamente realizada pela 

empresa Imagem ao prestar serviço para a Eletrosul, antes da entrega dos seus 

produtos (imagem Quickbird de alta resolução espacial) 

 

  
 

 
 
b) Análise de Imagem: 

 
Objetivando melhorar/facilitar o aspecto visual de feições estruturais para o 

analista humano e fornecer outros subsídios para a sua interpretação, utilizando-se de 

artifícios computacionais das técnicas de PDI, as imagens das linhas de transmissão 

foram classificadas automaticamente e/ou semi automaticamente em temas relativos 

às áreas de interesses das LT. 

Classificar é o processo de extração de informação em imagens para 

reconhecer padrões e objetos homogêneos e é utilizado em sensoriamento remoto 

para mapear áreas da superfície terrestre que correspondem aos temas de interesse. 

A essência dessa metodologia consiste de (Swain, 1978): 

O resultado da classificação digital é apresentado por meio de classes 

espectrais (áreas que possuem características espectrais semelhantes), uma vez que 

um alvo dificilmente é caracterizado por uma única assinatura espectral. É constituído 

por um mapa de pixels classificados, representados por símbolos gráficos ou cores, ou 

seja, o processo de classificação digital transforma um grande número de níveis de 

cinza em cada banda espectral em um pequeno número de classes definidas em uma 

única imagem (Richards, 1986; Crósta, 1992).  

Pode-se dividir os métodos de classificação em dois grupos: classificação não-

supervisionada e supervisionada. A seguir, faz-se a distinção entre esses grupos. 

 

c) Classificação não-supervisionada: 

 

Na classificação não-supervisionada, o usuário não precisa de um 

conhecimento prévio da área que será classificada, nem das classes que estão 

presentes na região. O classificador presente no aplicativo deve ser capaz de dividir o 

espaço de atributos em regiões diferentes, cada uma representando uma classe. O 

classificador, portanto, deve ser capaz de definir a fronteira de decisão entre classes 

que particionam uma imagem em classes de acordo com o conhecimento sobre o 

conjunto de padrões (INPE, 2003) 

 



d) Classificação supervisionada: 

“Neste tipo de classificação o objetivo é utilizar o conhecimento do usuário 

(classificador) para "treinar" o programa a reconhecer as diferentes classes também 

escolhidas pelo usuário. Qualquer tipo de conhecimento da área imageada é 

importante para dar suporte à definição das áreas de treinamento (áreas que o usuário 

identifica como representante de uma das classes). Este conhecimento da área 

imageada pelo usuário é conhecido como "Verdade Terrestre" (Ground Truthing). 

Na etapa de treinamento o usuário traça, no vídeo, as áreas identificadas por 

ele para cada classe desejada. Podem ser definidas várias áreas de treinamento para 

uma mesma classe com o intuito de assegurar que os pixels pertencentes a esta área 

sejam representativos para a classe discriminada. O conjunto de treinamento são 

todos os pixels dentro das várias áreas de treinamento para uma determinada classe. 

Deste modo, o software irá gerar assinaturas espectrais baseadas nestas áreas 

de treinamento. Em seguida serão comparados todos os pixels da imagem com as 

assinaturas geradas a partir das áreas de treinamento e cada pixel receberá o valor de 

uma determinada classe. 

Conforme Fonseca (1996) "é importante que a área de treinamento seja uma 

amostra homogênea da respectiva classe mas ao mesmo tempo deve-se incluir toda a 

variabilidade, presente nesta área, dos níveis de cinza. Para a obtenção de classes 

estatisticamente confiáveis são necessários de 10 a 100 pixels de treinamento por 

classe. O número de pixels de treinamento necessário para a precisão do 

reconhecimento de uma classe aumenta com o aumento da variabilidade entre as 

classes.” (http://geolig.igc.usp.br/geoproc/pariquera/691.htm) 

 

2.6 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

O geoprocessamento é um conceito mais abrangente de tecnologias, 

representando qualquer tipo de processamento de dados espaciais, enquanto que um 

SIG processa dados numéricos e alfanuméricos com ênfase em análises e 

modelagens espaciais. Os primeiros SIG surgiram da década de 60 no Canadá, com a 

intenção de criar um inventário de recursos naturais. Ao longo da década de 70, com a 

evolução da informática, tornou-se possível o desenvolvimento de sistemas comerciais 

da mesma forma que alguns conceitos matemáticos voltados para a cartografia foram 



desenvolvidos facilitando o avanço da nova ciência. Nas décadas de 80 e 90, com a 

popularização, diminuição de custos, criação e evolução de computadores e 

programas, principalmente computadores pessoais, observou-se um grande aumento 

de aplicações de SIG nas mais diversas áreas de atuação do conhecimento. 

 

Existem várias definições de um SIG, cada uma delas tentando privilegiar um aspecto 

de sua importância: 

 
• SIG são sistemas automatizados usados para armazenar, analisar e manipular 

dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos em 
que a localização geográfica é importante. É uma característica inerente da 
informação e indispensável para analisá-la. (Fonseca, 1999). 

• Um conjunto manual ou computacional de procedimentos utilizados para 
armazenar e manipular dados georreferenciados (Aronoff, 1989). 

• Conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, 
transformar e visualizar dados sobre o mundo real. (Burrough, 1986). 

• Um sistema de suporte de decisão que integra dados referenciados 
espacialmente num ambiente de respostas a problemas. (Cowen, 1988). 

• Um banco de dados indexados espacialmente, sobre o qual opera um conjunto 
de procedimentos para responder consultas sobre entidades espaciais. (Smith, 
et al, 1987). 

• O SIG engloba em sua definição vários aspectos da definição de 
Geoprocessamento, porém ao SIG, agregam-se ainda os aspectos 
institucionais, de recursos humanos e principalmente a aplicação específica a 
que se destina. SIG é um conjunto de ferramentas computacionais composto 
de equipamentos e programas que por meio de técnicas, integra dados, 
pessoas e instituições, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, 
o processamento, a análise e a disponibilização, a partir de dados 
georreferenciados, de informação produzida por meio das aplicações 
disponíveis, visando maior facilidade, segurança e agilidade nas atividades 
humanas referentes ao monitoramento, planejamento e tomada de decisões 
relativas ao espaço geográfico. (Fator GIS, 2000). 

 
O aspecto mais importante de um SIG é a natureza dual da informação. Um dado 

geográfico possui uma localização geográfica (expressa como coordenadas em um 

mapa) e atributos descritivos (representados num banco de dados). Por outro lado, 

não menos importante é que os dados geográficos não existem sozinhos no espaço. 

Tão importante quanto localizá-los é descobrir as relações entre eles.  

 
Segundo (ABRANTES, 1998), o termo Sistema de Informação designa um conjunto de 

processos, executado sobre dados, de modo a produzir informação. Conjuntos de 

dados que incluam referências a localizações no espaço podem ser classificados 

como informação geográfica. 

 



SIG e Imagens de Alta Resolução Espacial: 

 

Estudos e análises do espaço geográfico considerando planejamento e 

estratégias militares sempre tiveram seu valor no contexto histórico da humanidade. 

Não diferente à esta situação os mapas da batalha de Yorktown, da Revolução 

Americana, desenhados pelo cartógrafo francês Louis-Alexandre Berthier, mostravam 

movimentos planejados na época para as tropas através do uso de recursos 

cartográficos. Em meados do século XIX, o "Atlas to Accompany the Second Report of 

the Irish Railway Commissioners" (BRETERNITZ,2001), apresentava claramente 

dados acerca de população, fluxo de tráfego, geologia e topografia sobrepostos no 

mesmo mapa básico - era já uma utilização empresarial e não militar do instrumento. 

Outro ponto de vista que deve ser considerado no contexto cartográfico, fazendo uso 

da representação gráfica e das informações descritíveis de determinada ocorrência na 

superfície terrestre, apresenta-se relatada nos livros através do trabalho do Dr. John 

Snow, o qual usou um mapa que mostrava as localizações dos casos de morte por 

cólera no centro da cidade de Londres em setembro de 1854, a partir deste contexto 

graficamente representado o doutor conseguiu localizar o poço contaminado e então 

tomar providências que pudessem conter o surto da doença na cidade. 

 O conceito de gerar mapas através da reprodução de camadas ou níveis de 

dados superpostos (georreferenciados), representando a verdade do mundo real, é 

muito mais antigo do que os apresentados pelos softwares SIG atualmente. A idéia da 

ferramenta SIG traz a tona à discussão, que permeia uma interface tênue entre a 

evolução tecnológica computacional e a própria evolução do pensamento geográfico. 

Sob este ponto de vista houve a necessidade de um sistema característico de inter-

relação entre dados físicos que fossem representados graficamente e elementos que 

descrevessem o processo evolutivo, guardando suas características peculiares 

descritivas, assim surgiu como ferramenta de reconhecimento do espaço físico e apoio 

a tomada de decisão, os sistemas SIG´s aplicados à geografia.  

 Com a evolução dos sistemas SIG´s foram agregados e implementados as 

possibilidades de correlação e associação a dados matriciais, ou seja, imagens, 

especificamente imagens de satélite. Entretanto, é de praxe utilizar sistemas 

especialistas para se executar o tratamento, georreferenciamento e manipulação das 

imagens, para tanto se prestam os softwares de PDI – Processamento Digital de 

Imagens. O resultado final desta manipulação define uma imagem de interesse a toda 



sorte de projetos, no qual são dissecados temas pertinentes a vegetação, uso e 

ocupação do solo, hidrografia, sistema de transporte, entre outros. Exemplo claro da 

integração das imagens de satélite, banco de dados, dados gráficos (mapas de linha), 

e sistemas computacionais avançados, ou seja, softwares específicos são 

apresentados na Figura 05. 

  

 

 

Figura 05 – Arquitetura de um SIG 

Os Sistemas de Informações Geográficas têm desenvolvido uma importante 

função como integrador de tecnologias. Os SIG’s não se caracterizam por uma 

novidade tecnológica, mas sim por uma absorção de pequenas áreas científicas que 

somadas o tornam uma ferramenta muito completa a vários ramos profissionais. O 

desenvolvimento e a própria evolução desse sistema integra inovações de distintas 

disciplinas: Geografia, Cartografia, Fotogrametria, Sensoriamento Remoto, Topografia, 

Geodésia, Engenharia Civil, Estatística, Ciência da Computação, Pesquisas 



Operacionais, Inteligência Artificial, Demografia, e muitos outros ramos das Ciências 

Sociais, Ciências Naturais e Engenharias. Permite a integração de dados e métodos 

de maneira que suportam as formas tradicionais de análise geográfica, assim como 

análises por sobreposição e modelagem que vão além da capacidade de métodos 

manuais. Os SIG´s possibilitam  confecções de mapas temáticos, análises de dados 

alfanuméricos, compreensão espacial, planejamento urbano, monitoramento de 

cidades ou áreas menores, cadastramento a partir de banco de dados, simulação de 

enchentes, decisão em rotas de transporte, linhas de transmissão, além de muitos 

outros recursos. 

 

 
2.7 MAPEAMENTO TEMÁTICO  

 

Cartografia é a arte da representação e a ciência do estudo da distribuição espacial 

dos fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas transformações ao longo do 

tempo, utilizando métodos de representações cartográficas que reproduzam aspecto 

da realidade de forma gráfica e generalizada (Martinelli, 1991). 

 

Cartografia é a arte da representação e a ciência do estudo da distribuição espacial 

dos fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas transformações ao longo do 

tempo, utilizando métodos de representações cartográficas que reproduzam aspecto 

da realidade de forma gráfica e generalizada (Martinelli, 1991) 

[...] Os mapas temáticos originados, geralmente utilizam outros mapas como 

base, tendo por objetivo básico fornecer uma representação dos fenômenos existentes 

sobre a superfície terrestre fazendo uso de uma simbologia específica. Fitz (2000 

p.51).  

A cartografia temática ilustra o fato de que não se pode expressar todos  os 

fenômenos num mesmo mapa e que a solução é, portanto, multiplicá-los, 

diversificando-os. O objetivo dos mapas temáticos é o de fornecer, com o auxílio de 

símbolos qualitativos e/ou quantitativos dispostos sobre uma base de referência, 

geralmente extraída dos mapas e cartas topográficos, as informações referentes a um 

determinado tema ou fenômeno que está presente ou age no território mapeado. IBGE 

(1999, p.115). 

 



A cartografia não é simplesmente uma técnica, indiferente ao conteúdo que está 

sendo veiculado. Se ela pretende representar e investigar conteúdos espaciais por 

meio dos citados modelos não poderá fazê-lo sem o conhecimento da essência dos 

fenômenos que estão sendo representados nem sem o suporte das ciências que os 

estudam. 

 

A representação cartográfica através de mapas, leva em consideração as 

abstrações que nos ajudam a compreender o ambiente que nos rodeia, é uma 

descrição do mundo, representando a forma como os cartógrafos informam sobre os 

fatores espaço-temporais que percebemos. 

 

Na elaboração de um mapa, devemos ter em consideração uma série de fatores, os 

mapas pretendem ser uma generalização do espaço, com isso devemos ficar atentos a 

questões de visualização e percepção dos fenômenos representados e que afetam a leitura, 

outros ainda, com as próprias questões sobre representações gráficas do instrumento de 

comunicação. 

 
A metodologia da Semiologia Gráfica desenvolveu-se a partir de dificuldades em 

interpretar documentos cartográficos, com isso surge sobre a coordenação do 

Professor Jacques Bertin a fim de melhorar a interpretação e a visualização dos 

produtos cartográficos (Moura, 2000). 

 

A teoria da Semiologia Gráfica pode ser empregada na construção de mapas ou 

gráficos para serem vistos, e não lidos, de forma que a percepção deve ser imediata 

(Moura, 2000). Na elaboração de um mapa deve-se ter em mente o público a que se 

destina, ou seja, se é um mapa técnico ou um público diversificado. Pois para os 

mapas técnicos muitas vezes é aconselhável a adoção de representações que são 

usuais entre os técnicos, sendo estas representações parte da linguagem gráfica dos 

especialistas (Moura, 2000). 

 

As propriedades perceptivas dos dados podem ser diferenciadas em: 

• Quantitativos – Fornece classes de quantidades; 

• Ordenados – Fornecem classes ordenadas; 

• Seletivo – Diferenciação entre elementos; 

• Associativo – Comparação entre elementos. 

 



As variáveis visuais são implantadas em um mapa de acordo com as propriedades 

perceptivas dos dados. Também se deve observar os elementos de identificação dos 

mapas, tais como título, escala, legenda, orientação e a fonte. A representação da 

escala pode ser métrica ou gráfica e a orientação deve conter uma grade e a indicação 

do norte. 

 

 

2.8 ANÁLISE ESPACIAL 

 

Para o IBAMA (2006), (afirma que) a análise espacial corresponde a um 

conjunto de técnicas de processamento digital de dados espacializados que possibilita 

a produção de novos dados a partir da análise das características locacionais dos 

elementos cartográficos presentes no banco de dados do SIG. 

Para Druck et all. (2004), Compreender a distribuição espacial de dados 

oriundos de fenômenos ocorridos no espaço constitui hoje um grande desafio para a 

elucidação de questões centrais em diversas áreas do conhecimento humano, o autor 

continua referindo-se que a ênfase da análise espacial é mensurar propriedades e 

relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em estudo de 

forma explícita. Ou seja, a idéia central é incorporar o espaço à análise que se deseja 

fazer. 

Deste modo, o glossário de Sistemas de Informações Geográficas (GIS 

Glossary, 2006) afirma que a analise espacial consiste no processo de modelar, 

avaliar, e interpretar os modelos de resultados. A análise espacial é útil para avaliar 

conveniência e capacidade, para calcular e predizer, e para interpretar e entender. Há 

quatro tipos tradicionais de análise de espaço: a topológica, análise de proximidade, 

análise de superfície, análise linear, e análise de dados raster. 

Conforme Santos & Carneiro (2001), a análise espacial urbana tem contribuído 

para subsidiar a tomada de decisões para um melhor planejamento urbano, e a 

conseqüente intervenção no espaço e na definição de políticas públicas que regulem o 

uso e a ocupação desses espaços nas diversas áreas. Assim, devido a facilidade de 



análise e visualização a partir de produtos, imagens e mapas, gerados por tecnologias 

afins, pode-se destacar que uma das grandes capacidades da análise de dados 

georeferenciados é a sua manipulação para produzir novas informações que 

contribuam para uma melhor gestão das políticas públicas. 

 

2.9 FAIXAS DE SERVIDÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
As Faixas de Servidão, também chamadas de faixas de segurança, são áreas 

sobre as quais passam as linhas de transmissão de energia elétrica. Essas faixas têm 

a largura determinada em função do tipo da linha que é instalada. A partir da 

construção das linhas, os proprietários desses terrenos podem fazer o uso de suas 

terras com algumas limitações , em razão da necessidade de preservar a segurança 

das pessoas, evitando acidentes, e prevenir problemas com as linhas.  

(http://www.cati.sp.gov.br/novacati/tecnologias/catiresponde/cr11faixaservidao.htm) 
 
 
Uso múltiplo da faixa de servidão: 
 

“As linhas de transmissão de energia elétrica são implantadas em 

faixas de segurança sujeitas a restrições de uso. Entre tais restrições inclui-se 

a não utilização dessas áreas para moradias, localização de 

estabelecimentos comerciais etc. Normalmente, quando da construção das 

linhas, todas as benfeitorias dessa natureza são erradicadas, sendo vedado o 

uso da faixa para esses fins, durante toda a vida útil do empreendimento. 

Vista em termos de interesse social, a prática de restrições ao uso das 

faixas de servidão gera um prejuízo decorrente da impossibilidade da 

utilização desse espaço para várias outras finalidades. Os estudos realizados 

no âmbito da CPTA lançaram então um questionamento à premissa das 

restrições impostas ao uso das faixas de servidão. Por que os projetos das 

linhas de transmissão devem necessariamente se basear nessa premissa? 

Por que não se basear em outras, por exemplo: as linhas devem, na medida 

do possível, ser projetadas de modo a possibilitar que se mantenham nas 

faixas de servidão os usos que ali se verificavam à época de sua construção 

(ELETROBRÁS/CPTA/GA-004, 1992)? 

Segundo a ELETROBRÁS/CPTA/GA-004 (1992), as considerações 

acima sugerem que diretrizes gerais não podem ser estabelecidas, e muito 

menos respostas padronizadas para a questão de viabilização do uso da faixa 



de servidão. O que se propôs é simplesmente que a possibilidade seja 

considerada; que a premissa de restrição ao uso da faixa deixe de ser aceita 

cegamente, mas que seja em cada caso avaliada criticamente.” 

(http://www3.aneel.gov.br/trabalhos/trabalhos/GESTAOAMBIENTAL_LORENA.pdf) 

 

 

A Norma Técnica NBR 5422 - Projeto de linhas aéreas de transmissão de 

energia elétrica, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, define os 

parâmetros mínimos para fixação dessa faixa de segurança, principalmente quanto ao 

cálculo da largura e das distâncias de segurança, em função da natureza ou tipo de 

utilização do terreno.  

A ocupação e conservação adequada da faixa de servidão e de segurança 

contribui para a segurança de pessoas e bens em sua proximidade e também para 

maior rapidez na localização de anomalias e para a execução dos serviços de  

manutenção na LT. 

 

Proximidade de Loteamentos Com Linhas de Transmissão da Eletrosul 
 
Segue abaixo a orientação técnia elaborada pela Eletrosul seguindo critétrios da ABNT 
quando as proximidades de uso sob as linhas de tranmissão: 
 

“A fim de garantir a segurança de pessoas e benfeitorias em relação aos 

riscos decorrentes da transmissão de energia elétrica, os loteamentos 

vizinhos às Linhas de Transmissão da ELETROSUL, no que tange à 

interferência com as mesmas, deverão observar, por necessário, o que 

segue: 

− os lotes que margearem a Faixa de Servidão não poderão ter frente voltada 

para a mesma; 

− no interior da Faixa de Servidão não poderão ser edificadas construções, 

bem como, é vetado seu uso para depósito de lixo ou de outros materiais; 

− construções com mais de 1 (hum) andar próximas à Faixa de Servidão das 

Linhas, deverão ter consulta prévia a ELETROSUL para verificação, através 

da análise do balanço dos cabos, se estão dentro da Faixa de Segurança da 

Linha de Transmissão, naquele local; 

− construção de tubulações, cercas, etc., no interior da Faixa de Servidão, 

deverão ter autorização prévia da ELETROSUL; 

− não poderá ser utilizada para estacionamento de veículos a região 

abrangida pela Faixa de Servidão; 



− travessias de ruas, de redes de distribuição de energia elétrica e de redes 

de telefonia, deverão ter projeto específico, de acordo com a Norma Brasileira 

NBR-5422, encaminhado à ELETROSUL para análise e aprovação. 

Nos casos em que o loteamento detém a posse do terreno que caracteriza a 

Faixa de Servidão da Linha de Transmissão, poder-se-á autorizar : 

− as chamadas áreas verdes a integrarem a Faixa de Servidão desde que se 

constituam, no máximo, em áreas gramadas ou ajardinamentadas, 

subdivididas de tal forma que impossibilitem transformar o local em área de 

lazer, campo de futebol ou similar, implicando no afluxo de pessoas; 

− a utilização, excepcionalmente, de uma pequena área da Faixa de Servidão 

de Linha de Transmissão de 138 kV ou 230 kV, para compor um trecho de 

rua paralela à Linha (sem acostamento e sem passeio para pedestres no 

interior da Faixa), o que dependerá de cálculo específico a ser efetuado”. 

− a identificação da Linha de Transmissão, que poderá ser feita pela 

indicação de sua classe de tensão em kV e nome das localidades onde se 

situam as Subestações terminais, ou, quando existir, pela indicação de seu 

Número de Operação  

− as Torres (com seus respectivos números) envolvidas no trecho 

compreendido pelo paralelismo pretendido  

− a cota do ponto mais baixo do cabo, para cada vão envolvido no trecho do 

paralelismo pretendido, com a indicação da temperatura ambiente na hora do 

levantamento da mesma e, a distância desse mesmo ponto a uma das 

Torres; 

− a cota do Quadro da Base das Torres envolvidas no trecho do paralelismo 

pretendido  

− a cota de pontos localizados no extremo da Faixa de Servidão da Linha de 

Transmissão, espaçados de 100 m em 100 m, quando se tratar de vão maior 

do que 300 m, e, espaçados de 70 m em 70 m, quando se tratar de vão 

inferior a 300 m.” 

  

 
Fonte: 
 
(ORIENTAÇÃO TÉCNICA SEMAL - 01/97 Rev.3 

 DIRETORIA TÉCNICA DT 

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DMS 
DIVISÃO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEMS 
SETOR DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 
SEMAL) 
 



CAPÍTULO 3 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 
 
 
 

O método seguido e aplicado neste trabalho está baseado nos princípios do 

sensoriamento remoto, e neste caso mais precisamente, se caracteriza através da 

utilização de informações extraídas de um sensor orbital de alta resolução para 

identificação e interpretação da realidade no espaço imageado para então ser 

tabulado e analisado num Sistema de Informações Geográficas resultando no 

mapeamento temático do terreno. 

Conforme os objetivos propostos neste trabalho que ressalta o mapeamento e 

a análise espacial geográfica, o método utilizado foi dividido em estágios distintos, 

porém complementares: são eles - “realce de imagem” “análise de imagem” e 

“alimentação do SIG”. O mapeamento temático é mostrado como última etapa do 

processo conforme o esquema da figura 6 que apresenta um fluxograma da método 

simplificado. Cabe ressaltar que cada cor representada no fluxograma corresponde à 

um significado: verde corresponde a um dado de entrada utilizado no sistema, o azul à 

um procedimento, técnica aplicada e o amarelo a um resultado gerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 - Fluxograma da metodologia utilizada neste trabalho 

 

 

 

3.1 MATERIAIS 



 

 

Primeiramente foi coletado e organizado todo o material cartográfico existente 

no Laboratório de Geoprocessamento da UDESC e na Eletrosul Centrais Elétricas 

S.A., com informações pertinentes à área de estudo: Cartas do IBGE na escala 

1:50.000 em meio analógico e digital; croquis detalhados contendo informações 

topográficas e limites definidores de propriedades, caracterizando sobre maneira o 

mapa cadastral rural ou urbano; Imagens de Satélites de média resolução Landsat 7 

de todo o estado de Santa Catarina e do Paraná; imagens de alta resolução espacial, 

Quickbird do trecho compreendido da LT - Curitiba-Blumenau. Também foram 

adquiridos arquivos vetoriais CAD contendo qualquer tipo de dados pertinentes às 

LT`s tomados por GPS ou digitalizados através de imagem ortorretifcada, além de 

mapas escanerizados ou tomados a campo por uma equipe de agrimensores. 

Também foi acessado o banco de dados da empresa ELETROSUL, especificamente 

nas informações sobre o cadastramento dos proprietários das áreas onde passam as 

linhas, dos códigos, siglas e outras informações referentes às torres e linhas de 

transmissão. 

 
 
3.1.1 - Área de Estudo: 
 

A área de estudo recobre os estados do Paraná e de Santa Catarina e 

compreende uma estreita faixa de área com cerca de três quilômetros de largura por 

aproximadamente cento e cinqüenta quilômetros de extensão em sentido norte-sul. 

Nesta extensão, está inserida a Linha de Transmissão denominada pela empresa 

Eletrosul Centrais Elétricas S.A. de “LT Curitiba-Blumenau”. A linha atravessa quatro 

municípios do Paraná que conseqüentemente estão dentro dessa área de estudo: – 

Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Agudos do Sul; e sete municípios em 

Santa Catarina: Campo Alegre, São Bento do Sul, Corupá, Jaraguá do Sul, Pomerode, 

Blumenau e um pequeno trecho em Massaranduba.  

A área de interesse destinada a pesquisa utilizando as geotecnologias, foi a 

faixa de servidão e seu entorno. 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 através de instrumento 

público extrajudicial. A largura da faixa de servidão é 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 série 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 07 exemplifica as Servidões 

estabelecidas pela Eletrosul Centrais Elétricas S.A.  

 

 

 

Figura 07: Largura da Faixa de Servidão conforme a tensão. 

 

 

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 08, mostra a regularização de uma área 



irregular junto a Linha de Transmissão em que um ponto de ônibus encontrava-se 

abaixo de uma área de servidão. Assim foi feita a remoção do equipamento afim de 

prevenir um eventual uso indevido da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Regularização da 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. 

 

 

 
3.1.2 – Imagem Quickbird 
 

 

Dentre os novos sensores presentes atualmente no mercado mundial destaca-se o 

satélite de alta precisão Quickbird, que foi desenvolvido pela empresa DigitalGlobe, o 

qual disponibiliza imagens comerciais de alta resolução da Terra. As imagens 

pancromáticas e multiespectrais foram basicamente planejadas para dar suporte nas 

aplicações em gerenciamento de avaliação de riscos e publicações de mapas 

temáticos, com ênfase às áreas urbanas.  



As imagens Quickbird podem ser adquiridas sobre qualquer área global, em um 

frame de tempo predeterminado pela empresa responsável pela comercialização das 

imagens. Atualmente esse tipo de imagem de alta resolução supera qualquer tipo de 

tecnologia precedente e permite o uso de dados como uma ferramenta rápida e fácil 

para a gerência territorial, estatística e controles dos subsídios, pré-cadastramento 

urbano, simulações de inundações, mapeamentos rurais e temáticos urbanos que não 

exijam alta precisão dos dados; aplicações gerais em Sistemas de Informação 

Geográfica, uso da Terra (com ênfase em áreas urbanas); estudo de áreas verdes 

urbanas; estimativas de colheitas e aproximação na demarcação de propriedades 

rurais, incluindo a análise da agricultura além de laudos periciais em questões 

ambientais. Entretanto, apresentando ainda limitações e sendo necessário o apoio de 

informações cartográficas adquiridas tradicionalmente, mostrando um alto grau de 

rigor geométrico associado à escala, para que seja possível executar plenamente e 

com consistência alguns trabalhos específicos de mensuração, como o cadastro 

urbano. Por outro lado, passa a ser um instrumento importantíssimo na avaliação da 

dinâmica espacial, suas mudanças e tendências.  

Para o desenvolvimento do trabalho foram especificamente utilizadas imagens 

Quickbird de areas, cedidas a fim de desenvolver o projeto. Compreende uma 

seqüência de cenas da área de estudo entre Curitiba e Blumenau conforme o item 

3.1.1.  

 

A figura 09 mostra a localização da área de estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Localização da área de estudo 

 

 

A Imagem Quickbird foi doada pela Eletrosul e adquirida especificamente para 

estudar as Linhas de Transmissão. Compreende um trecho das Linhas entre Curitiba 

no estado do Paraná e Blumenau em Santa Catarina. Tem o propósito de estudar, 

compreender e montar uma metodologia de monitoramento dos corredores através 

das técnicas de Geoprocessamento e aplicar um mapeamento temático da área de 

estudo. 

Paraná 

Santa Catarina 



 

Tabela 02 - Característica da Imagem - Quickbird: 

Resolução espacial: Multiespectral: 0,60cm 
 
Resolução espectral: 

1ª Banda (Azul): 0,45 – 0,52µm 
2ª Banda (Verde): 0,52 – 0,60 µm 
3ª Banda (Vermelho): 0,63 – 0,69 µm 

Resolução radiométrica: 11 bits (2048 níveis de cinza) 
 

 
3.1.3 - Imagem Landsat 
 

Segundo a Embrapa, a série LANDSAT foi iniciada no final da década de 60, a 

partir de um projeto desenvolvido pela Agência Espacial Americana dedicado 

exclusivamente à observação dos recursos naturais terrestres. O primeiro satélite da 

série começou a operar em 1972 e a última atualização ocorreu em 1999 com o 

lançamento do LANDSAT-7. O LANDSAT-7 iniciou suas atividades em abril de 1999 e 

encerrou em 2003, utilizando o sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). Este 

instrumento foi capaz de ampliar as possibilidades de uso dos produtos LANDSAT, 

porque manteve a alta resolução espectral (característica importante desse sistema) e 

conseguiu ampliar a resolução espacial da banda 6 (Infravermelho Termal) para 60 

metros além de inserir a banda pancromática e permitir a geração de composições 

coloridas com 15 metros de resolução. Este sistema orbital é atualmente um dos mais 

utilizados na Embrapa Monitoramento por Satélite. 

Através das imagens landsat é possível fazer o acompanhamento do uso 

agrícola das terras; apoio ao monitoramento de áreas de preservação; atividades 

energético-mineradoras; cartografia e atualização de mapas; avaliar áreas com 

desmatamentos; detecção de invasões em áreas indígenas; dinâmica de urbanização; 

estimativas de fitomassa; monitoramento da cobertura vegetal; queimadas, secas e 

inundações ;  sedimentos em suspensão nos rios e estuários, entre outras aplicações.  

As imagens Landsat não tiveram um papel fundamental na execução do 

projeto, mas sim agregaram informações complementares fora da área de estudo. Isso 

porque para a área interesse, houve a necessidade de em estudo em escala menor a 

qual as imagens Landsat poderiam oferecer. Então para fins de visualização em uma 

escala menor, as imagens Landsat contribuíram a fim de obter uma visada 

generalizada da LT e preencher de uma forma mais ilustrativa o sistema de 

informações geográficas das linhas de transmissão. Segue na Tabela 03 algumas 

características do satélite Landsat. 

 



Tabela 03: Característica dos Satélite Landsat 

 

.. Landsat 1  
(ERTS 1) 

Landsat 2  
(ERTS 2) 

Landsat 3  
(ERTS 3) Landsat 4 Landsat 5 Landsat 6 Landsat 7 

Entidade 
Responsável NOAA (National Oceans and Atmospheric Administration) 

Data de 
Lançamento 23.JUL.72 22.JAN.75 05.MAR.78 16.JUL.82 01.MAR.84 05.OUT.93 15.ABR.99 

Data de Fim de 
Vida 1978 1982 1983  1987 1998 05.OUT.93  n.d. 

Situação Atual Desativado Desativado Desativado  Desativado  Ativo Desativados  Desativados 

Tipo de Órbita 
 Circular, 

quase polar, 
sincronizada 

com o Sol 

Circular, quase 
polar, 

sincronizada 
com o Sol  

Circular, quase 
polar, 

sincronizada 
com o Sol  

Circular, quase 
polar, 

sincronizada 
com o Sol 

Circular, quase 
polar, 

sincronizada 
com o Sol  

- 
Circular, quase 

polar, 
sincronizada 

com o Sol 
Altitude Média 907 Km 908 Km 915 Km 705.3 Km 705.3 Km - 705 Km 

Inclinação 99.9º 99.2º 99.1º 98.3º 98.3º  - 98.2º 
Período 103.14 min. 103.16 min. 103.15 min. 98.94 min. 98.94 min.  - 99 min. 

Peso 816 Kg 953 Kg 960 Kg 1942 Kg 1938 Kg 1740 Kg 2000 Kg 
Hora Local no 

Nodo 
Descendente 

08:50 09:08 09:31 09:39 09.39  - 10.00 

Finalidade  Observação 
da Terra 

 Observação 
da Terra 

Observação da 
Terra  

 Observação 
da Terra 

Observação da 
Terra 

Observação da 
Terra 

Observação da 
Terra 

Sensores RBV e MSS RBV e MSS RBV e MSS TM e MSS TM e MSS ETM ETM e ALS 
.  
. 

Fonte: http://snig.igeo.pt/ROT/rot2/landsat.html acessado 13/10/2006 
 
 
3.1.4 - Cartas topográficas IBGE EPAGRI 
 

Foram coletados as bases cartográficas em ambiente digital, na escala 

1:50.000, representando as feições naturais e artificiais, grupadas por categorias de 

informação: hipsografia, hidrografia, localidades, sistema viário, limites, obras e 

edificações e pontos de referência. Essas bases foram convertidas para o ambiente 

digital pelo IBGE e em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina S.A. – EPAGRI, federais, estruturadas para utilização em 

Sistemas de Informações Geográficas - SIG.  A Tabela 04 relaciona as cartas 

utilizadas na área de estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 04 - Relação de cartas em formato digital fornecidas pelo IBGE. 

Carta IBGE Folhas 

São Miguel MI 28692 - Córrego Alegre 

São Bento do Sul MI 28693 - SAD 69 

Pomerode MI 28812 - SAD 69 

Jaraguá do Sul MI 28694 - SAD 69 

Campo Alegre MI 28691 - SAD 69 

Blumenau MI 28814 - SAD 69 
 
 
 
3.1.5 – Banco de dados das LT`s – Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 
 

A Eletrosul possui em formato texto, em meio digital e analógico a relação das 

informações referente às linhas de transmissão. Desta forma esses dados foram 

cedidos para a utilização do projeto e sua inserção no sistema de informações 

geográficas. O banco de dados está relacionado em função das torres de transmissão 

e a partir dessa ligação, uma série de informações estão agregadas a elas: Número da 

Torre, Proprietário, Número Identificador da Obra, Grupo, Obra, Número Seqüencial 

da Obra, Código DMS da Linha, Sigla DMS da Linha.  

 
 
3.1.6. – Coordenadas XY Rastreados por GPS. 
 
 Outro material disponibilizado para ser utilizado no trabalho, foram as 

coordenadas X,Y,Z rastreadas por receptor GPS de precisão (sistema de 

posicionamento global) da localização das torres de transmissão de energia elétrica na 

área de estudo. Essas informações estavam sistematizadas em formato Shapefile 

(*.shp), sistema de projeção UTM SAD 69 também de posse da Eletrosul e cedida ao 

laboratório da UDESC para o trabalho. 

 

3.1.7 - Software 
 

 Para o desenvolvimento do trabalho, vários softwares foram utilizados até o 

objetivo final, entretanto foram utilizados principalmente o ERDAS 8.7 e Arc View 9.1 

para a maioria das etapas. 

 

 

 



a) Erdas 8.7 
 

O Software Imagine Erdas 8.7 é um programa que trabalha basicamente com 

mapeamento, visualização, realce e geometria de qualquer tipo de imagem. 

Proporciona a base para todo o tipo de visualizações interativas e processamento de 

dados. Realiza combinação de bandas radiométrica, é capaz de analisar e apresentar 

dados geográficos diferentes com clareza e eficiência. Ainda existem disponíveis 

ferramentas para georeferenciamento, reprojeção, edição vetorial, processamento em 

lote, e geração de mapas. Operam dados de imagens com uma eficiente capacidade 

de mosaico, interpolação de superfície, interpretação avançada, e ortoretificação de 

fotos e imagens isoladas. Especificamente para a pesquisa este software foi utilizado 

nas imagens das linhas, nas classificações supervisionada e não supervisionada, nos 

processos de filtragem e equalização da imagem Quickbird. 

 

b) Arc View 9.1 

 

O software ArcView 9.1 trabalha principalmente com aspectos relacionados à 

visualização, implementação de consultas, análise, edição de vetores e gerenciamento 

completo dos dados geográficos e tabulares. Funciona como uma plataforma SIG 

completa para a manutenção de qualquer projeto. Através desse software foi 

diagnosticado as irregularidades junto a legislação ambiental e sistematizado o banco 

de dados geográfico e vetorizado as informações interpretadas a partir da imagem de 

alta resolução. Também foi decisivo na criação em formato shapefile das áreas de 

servidão e dos layouts dos mapas temáticos se mostrando perfeitamente satisfatório 

para as aplicações de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Métodos: 
 
3.2.1.Georreferenciamento das Imagens Quickbird: 
 

 

A georreferência considera a adoção de um sistema de coordenadas e sistema 

de projeção em uma imagem raster ou arquivo vetorial em qualquer referencia do 

espaço. Georreferenciar um mapa ou uma imagem significa transformar suas 

coordenadas num sistema de referência aceito. Este processo inicia-se com a 

obtenção das coordenadas de terreno (pertencentes ao sistema no qual se pretende 

georreferenciar) denominados de Pontos de Controle. A obtenção das coordenadas 

dos Pontos de Controle pode ser realizada em campo através de levantamento 

topográfico ou GPS e em seguida processados nos softwares por intermédio de 

algoritmos matemáticos. O georreferenciamento também pode ser feito através da co-

relação com outro material georreferenciado através de técnicas matemáticas. Essa 

outra possibilidade pode ser feita por meio de mesas digitalizadoras ou softwares 

específicos que atribuem a georreferência nos arquivos digitais. 

A Figura 10 mostra alguns processos para o georreferenciamento de imagens 

de forma ilustrativa. 

 

Figura 10: Processos de georreferenciamento de arquivo raster: imagem, 

aparelho receptor GPS, levantamento dos pontos de controle e processamento do 

software. 



As imagens cedidas pela Eletrosul, já vieram georreferenciadas em um sistema 

de coordenadas conhecido – UTM SAD 69 – fuso 22 Sul, o que acabou simplificando 

processo antes previsto para a pesquisa. 

 
 
3.2.2 Manipulação da Imagem: 
 

O processo de Manipulação da Imagem, compreensão e familiarização com o 

Processamento Digital de Imagens demandou um domínio amplo tanto na parte 

conceitual como a prática no uso dos softwares específicos de aplicação. Para a 

compreensão das técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), foi necessária 

a leitura sobre procedimentos de transformações digitais aplicados em softwares 

específicos. Esta etapa do trabalho foi realizada no Laboratório de Geoprocessamento 

da UDESC, utilizando o software ERDAS. 8.7. Um dos objetivos do projeto foi 

especificamente a familiarização com o PDI, enfocando na manipulação das imagens 

obtidas nas áreas das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica. Tabelas 

exemplificativa foram criada com as características das principais operações de PDI 

utilizadas nas imagens de Sensores Remotos, sempre em paralelo com aplicabilidade 

nas Linhas e áreas de entorno. 

 

 

3.2.3 Processamento Digital de Imagem: 
 

O objetivo de aplicar as técnicas de Processamento Digital de Imagem (PDI) 

decorreu principalmente da melhoria visual de certas feições e aspectos pertinentes a 

imagem digitalizada, visando fornecer melhores subsídios de interpretação humana ou 

mesmo percepção automática utilizando recursos computacionais específico. 

 

As imagens do Satélite Quickbird das Linhas de Transmissão necessitaram de 

um tratamento para definição e melhora de realce de feições. No processo de 

classificação automática e semi-automática da imagem é indispensável a aplicação de 

um método eficiente que garanta resultados com qualidade sem mascarar a imagem 

original. Assim uma imagem tratada pelas técnicas de PDI (filtragem, brilho, contraste, 

histograma, cor, etc.) deve ser processada de acordo com o tipo de produto desejado 

(mapa temático, carta-imagem, SIG, etc). No caso das linhas de transmissão de 

energia elétrica, a identificação de irregularidades - invasão com benfeitorias, 

vegetação exótica na faixa de servidão, etc - erosão em potencial, características e 

uso do solo, visualização da vegetação, entre outros foram detectados, analisados e 



dimensionados, para então se gerar o banco de dados característico do mapeamento 

temático da área. 

A Figura 11 mostra um organograma das aplicações feitas nas imagens 

Quickbird facilitando a compreensão do entendimento, apresentando a ordem dos 

processos executados nas etapas de realce da imagem de análise da imagem. 

 

Figura 11: Organização das etapas do Processamento Digital de Imagens 

aplicadas nas imagens Quickbird das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica 



 

Neste contexto houve um processo de familiarização com o PDI, 

empiricamente desenvolvido através da metodologia adotada ao tratamento das 

imagens, realçando as Linhas de Transmissão de Energia Elétrica. Dessa forma foram 

geradas as Tabelas 05, 06, 07, 08 09 e 10 apresentando as características das 

operações PDI utilizadas nas imagens de Sensores Remotos, em paralelo 

apresentando o comportamento das Linhas de Transmissão e áreas de seu entorno. 

 
 
Pirâmide de Pixel: 
 
 

Em Visão Computacional e Processamento de Imagens, uma das técnicas 

bastante utilizadas para realizar a decomposição de uma imagem em diferentes níveis 

de resolução consiste na criação de uma pirâmide de imagens. 

Ao se olhar para uma imagem, em geral observa-se regiões de texturas, cores ou 

níveis de cinza similares, que se combinam para formar objetos. Se os objetos são 

pequenos ou possuem baixo contraste, pode ser necessário examiná-los em alta 

resolução; se eles são grandes ou possuem alto contraste, uma visão mais genérica é 

suficiente. Se ambos os tipos de objetos aparecem em uma imagem, pode ser 

vantajoso analisá-los em múltiplas resoluções. As pirâmides constituem um 

mecanismo bastante utilizado para realizar a decomposição de uma imagem em 

diferentes níveis de resolução onde a base corresponde à imagem original e as outras 

camadas, na direção do topo, correspondem à mesma imagem, mas com resoluções 

cada vez menores. 

 

Assim além de uma vantagem na análise, as pirâmides de imagem 

proporcionam uma maior velocidade no processamento da máquina quando solicitado 

os comandos de zoom nos softwares. 

 

Para as imagens das LT`s esse procedimento foi indispensável para ganhar 

agilidade na visualização das cenas em aproximações de afastamentos com a 

ferramenta “zoom”, devido ao tamanho do arquivo das imagens Quickbird, pois 

decompondo a cena em pirâmides, o produto final ficou mais “leve” e “rápido”. Na 

Figura 12 exemplo de como 256 pixels são visualizados em 4 pixels após 3 processos 

de pirâmides, uma em 64 e outra em 16 e então 4 pixels. 

 



 

Figura 12 – Processo de visual de Pirâmides de Pixel 
 
 

Equalização do Histograma:  

“O histograma é uma das formas mais comuns de se representar a distribuição 

dos níveis de cinza (NC) de uma imagem, sua função é fornecer a informação de 

quantos pixels na imagem possuem um determinado nível de cinza, definido entre 0 

(preto) e 255 (branco), para uma imagem quantificada em 8 bits. Outra característica 

desta função de tratamento de imagens é que o histograma não apresenta nenhuma 

informação espacial da imagem, e sim a função de probabilidade de encontrar um 

determinado nível de cinza referente a um objeto qualquer da imagem. Normalmente, 

tem-se no eixo X a distribuição dos níveis de cinza e no eixo Y a freqüência em que 

ocorrem. Um histograma descreve a distribuição estatística dos níveis de cinza em 

termos do número de amostras ("pixels") com cada nível, e esta distribuição pode 

também ser dada em termos da percentagem do número total de "pixels" na imagem. 

Pode ser estabelecida uma analogia entre o histograma de uma imagem e a função 

densidade de probabilidade, que é um modelo matemático da distribuição de  tons de 

cinza de uma classe de imagens. 

A forma do histograma fornece informações importantes como a intensidade 

média e espalhamento dos valores de níveis de cinza, sendo este último a medida de 

contraste da imagem. Quanto maior o espalhamento ao longo do eixo dos níveis de 

cinza, maior o contraste da imagem. 

   

A Equalização do Histograma é uma maneira de manipulação de histograma 

que reduz automaticamente o contraste em áreas muito claras ou muito escuras 

presentes em uma imagem. A equalização do histograma baseia-se em uma 



distribuição dos níveis de cinza da imagem ao longo de todo intervalo de cores 

presente na imagem. Esta técnica consiste em uma transformação não-linear que 

considera a distribuição acumulativa da imagem original, para gerar uma imagem 

resultante, caracterizando em um histograma aproximadamente uniforme. O processo 

parte do princípio de que o contraste de uma imagem seria otimizado se todos os 256 

possíveis níveis de intensidade fossem igualmente utilizados ou, em outras palavras, 

todas as barras verticais que compõem o histograma possuíssem a mesma 

amplitude”. 

 
Fonte: http://www.lapsi.eletro.ufrgs.br/lili/doc/image-processing/histograma.pdf 
 

As imagens Quickbird tomadas visando às linhas de transmissão de energia 

elétrica foram fornecidas para a Eletrosul já com a equalização do histograma 

executada pela empresa que vendeu os produtos: Imagem – Soluções de Inteligência 

Geográfica, então como forma de assegurar que esta equalização estivesse bem feita 

e apta ao trabalho foram conferidos os histogramas das imagens e reaplicados os 

processos de equalização.  

 

Pôde então ser comprovado que equalização do histograma feita pela Imagem, 

obteve uma qualidade adequada para o trabalho das LT`s perfeitamente. Na Figura 

13, um exemplo de uma imagem com pouco contraste e outra com a equalização do 

histograma concluída, aumentado a visibilidade de certas feições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Amostra de imagem com pouco contraste e abaixo a mesmo imagem com 

a equalização do histograma concluída. 



Filtragem: 
 

A filtragem é uma técnica de processamento de imagem que modifica e/ou 

melhora a informação contida na imagem, realçando ou removendo características da 

imagem. A filtragem é uma operação de vizinhança, na qual um pixel da imagem 

resultado é obtido processando os pixeis na vizinhança do pixel correspondente na 

imagem origem. Então de forma empírica foram testadas uma série de recursos de 

filtragem e outros processos de PDI aplicado as imagens da LT`s: Edge detect, Edge 

ehance, Low Pass, High Pass, filtros não lineares, etc. As tabelas exemplificativa 

(Tabelas 05, 06, 07, 08 ,09 e 10) contém a técnica de filtragem utilizada, o tipo de 

filtragem, a característica geral do recurso e sua eventual aplicação numa imagem 

voltada as linhas de transmissão. 

 

Foram aplicadas de forma empírica as filtragens nas imagens a fim de avaliar 

os resultados na melhoria ou não quanto ao destaque e identificação de feições 

presentes na imagem. O filtro Edge Detect que aplica a técnica de convolução, tem 

como principal característica o realça das bordas e margens bem delineadas nas 

imagens digitais. Como este filtro ajuda a localizar os limites (bordas) e margens das 

cores, ele é ideal para trabalhar com imagens com múltiplos layers, como as imagens 

de sensoriamento remoto, caso seja necessário realçar o contorno de objetos. Quando 

aplicados às imagens Quickbird, visando às linhas de transmissão de energia elétrica, 

este filtro se mostrou eficiente para o realce ao contorno do cabeamento de 

transmissão, entretanto devido a espessura dos cabos ser menor que a resolução 

espacial da imagem de satélite utilizada, na maioria dos trechos não foi possível 

diferenciar os cabos das demais feições da imagem. A incidência de luz solar direta no 

cabeamento acaba realçando e clareando a coloração do cabo, o que resulta nessa 

diferença capaz do filtro Edge Detect processar em certas áreas de imagens. Vale 

lembrar que o resultado desse tipo de filtragem não atende à melhora nos processos 

de classificação da imagem devido à distorção de cores que é gerada como resultado 

final de saída. Porém para uma eventual vetorização, segmentação ou detecção de 

formas geométricas, pode sim ser aplicada com resultados excelentes.  

Outra técnica de filtragem de convolução testada na imagem de alta resolução 

foi o tipo: Edge Ehance ou Realce de Borda. Este filtro tem como principal 

característica o realce de detalhes apagados enfocando o contorno e diferente. Seu 

resultado foi de extrema importância antes dos processos de classificação, isto 

porque, com este tipo de filtragem aumenta definição com mais clareza dos limites 

entre mudanças de vegetação, o contorno de árvores isoladas ou o limiar de divisória 



entre um tipo e outro de solo. Os cabos de transmissão ficam com um contorno mais 

definido sem perder a coloração real. Assim para a etapa de análise da imagem 

(classificação) maior precisão foi conseguida utilizando este recurso. 

 

A filtragem Low Pass também foi testada e utilizada na pesquisa principalmente 

devido à característica de redução de ruídos, muito presentes nas imagens de 

sensoriamento remoto, homogeneizando a superfície da imagem. Cabe ressaltar que 

como resultado do filtro, a imagem de saída produz um efeito de estar levemente 

desfocada, tirando sua delimitação características de bordas ou limite dificultado a 

interpretação visual do olho humano.  No escopo do trabalho este filtro não contribuiu 

de maneira preponderante, pois o método é principalmente aplicado para um processo 

de setorização ou detecção de formas geométricas visando a classificação 

supervisionada, método não desenvolvido nesse trabalho (setorização e detecção de 

formas geométricas).  Ao contrário do Low Pass, os filtros High Pass ou Filtros de 

Passa Alta tendem a realçar os detalhes, produzindo uma "agudização" da imagem, 

isto é, transições entre diferentes regiões da imagem tornam-se com mais foco. Como 

conseqüência do processo, acontece o realce de eventuais ruídos existentes na 

imagem. Quando aplicadas às imagens voltadas às LT`s tornaram-se mais nítidas as 

feições da imagem. As linhas tornam-se mais nítidas assim como seu entorno para 

detectar formas e limites. Porém aumentou o ruído na imagem como já era previsto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabela 5 – Exemplificação do funcionamento do filtro de DETECÇÃO DE BORDA 
Técnica de 
Filtragem 

Tipo de 
Filtragem 

Característica Para LT’s 

 
 

Convolução 

 
Edge detect 
(detecção de 

borda) 

Realça as bordas, e margens bem 
delineadas da imagem. Este filtro ajuda a 
localizar os limites (bordas) e margens 

das cores, ideal para trabalhar com 
imagens com múltiplos layers, caso você 

queira realçar o contorno de objetos. 

 
Como o principal objetivo e 
delimitar o contorno o filtro 
é bem vindo para realçar a o 

contorno das linhas de 
transmissão 

Exemplificação de funcionamento do filtro. 

 Imagem Original Após o processo de Filtragem 

 
 
 
Imagem Preto e Branco 

  

 
 
 

Imagem Colorida 

  

 
 

Imagem QuickBird 
visando a detecção das 
Linhas de Transmissão. 

 
Edge Detect 3x3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabela 6 – Exemplificação do funcionamento do filtro de REALCE DE BORDA 
Técnica de 
Filtragem 

Tipo de 
Filtragem 

Característica Para LT’s 

 
 
 
 
Convolução 

 
 
 

Edge ehance 
(realce de 

borda) 

Realça detalhes apagados 
enfocando o contorno. 

As cores são mantidas, mas 
levemente suavizadas. 

“Eliminam as feições de baixa 
freqüência, deixando apenas as 

de alta freqüência, 
normalmente expressas por 

bordas ou limites entra áreas de 
diferente valores de DN” 

(CROSTA, 1993). 

 
Define com mais certeza os limites 

entre mudanças de vegetação, o 
contorno de uma arvore ou a linha de 

divisória entre um tipo e outro de 
solo. As próprias linhas de 

transmissão ficam com um contorno 
mais definido sem perder a coloração 

real. 

Exemplificação de funcionamento do filtro. 

 Imagem Original Após o processo de Filtragem 

 
 
 
Imagem Preto e 
Branco 

  
 
 
 
Imagem Colorida 

 
 

 
Imagem QuickBird 
visando as Linhas de 
Transmissão. 
 
Edge Enhance 3x3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabela 7 – Exemplificação do funcionamento do filtro LOW PASS 

Técnica de 
Filtragem 

Tipo de 
Filtragem 

Característica Para LT’s 

 
 
 
 
 

Convolução 

 
 

Low Pass 
(Filtros de 
passa baixa 

ou de 
suavização) 

Esse filtro elimina as altas 
freqüências da imagem 

deixando somente as baixas 
freqüências. Ele 

homogeniza a superfície da 
imagem, porém a imagem 
produz um efeito de estar 

levemente desfocada, 
tirando sua delimitação 

característicos de bordas ou 
limites. 

A utilização desse filtro é usada 
principalmente na redução de ruído, 

muito presentes nas imagens de 
sensoriamento remoto. Após o 

processo de setorização ou detecção 
de formas geométricas para uma 

futura classificação supervisionada, 
esse filtro ajuda na homogeneização 

das cores facilitando o 
reconhecimento de cores em cima 

das formas já detectadas. 

Exemplificação de funcionamento do filtro. 

 Imagem Original Após o processo de filtragem 

Imagem Preto e Branco 

  
Imagem Colorida 

  
Imagem QuickBird 
visando as Linhas de 
Transmissão. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabela 8 – Exemplificação do funcionamento do filtro de HIGH PASS 

Técnica de 
Filtragem 

Tipo de 
Filtrage

m 

Característica Para LT’s 

 
 
 
 
 
 
Convolução 

 
 
 
 

High Pass 
(Filtros de 
passa alta) 

“A filtragem passa-alta tende a realçar os 
detalhes, produzindo uma "agudização" 

(“sharpering”) da imagem, isto é, as 
transições entre regiões diferentes tornam-se 
mais nítidas. Exemplos: limites de um campo 

de cultivo, lineamento geológico etc. 
Estes filtros podem ser usados para realçar 
certas características presentes na imagem, 

tais como bordas, linhas curvas ou manchas. 
O efeito indesejado é o de enfatizar um ruído, 

porventura existente na imagem.” 

Fonte: INPE 

Para as linhas de 
transmissão como para 

qualquer outra imagem, a 
principal função do filtro é 
de tornar mais nítidas as 
feições da imagem. As 
linhas tornam-se mais 
nítidas assim como seu 

entorno para detectar formas 
e limites. Porém aumenta o 

ruído na imagem. 

Exemplificação de funcionamento do filtro. 

 Imagem Original Após o processo de Filtragem 

Imagem Preto e 
Branco 

  
Imagem Colorida 

  
Imagem QuickBird 
visando as Linhas de 
Transmissão. 
 
 

  
 

 

 



 

 

Filtros Não Lineares Ou Direcionais - Detecção de Bordas/Arestas: 

 

Segundo o INPE (2005), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, filtros não 

lineares são filtros especiais que filtram as baixas freqüências e tem característica de 

realçar bordas em direções determinadas. Também são utilizados para modificar a 

imagem sem diminuir sua resolução espacial. Minimizam ou realçam ruídos assim 

como também podem minimizar ou suavizar bordas. Combinam uma filtragem high 

pass com o limiar dos níveis de cinza. Na categoria de filtragem não-linear, estão 

disponíveis os filtros: operadores para detecção de bordas e filtros morfológicos. 

Seguem as descrições. 

 

Operadores para Detecção de Bordas 

Segundo as definições do INPE (2005), a detecção de características, tais 

como bordas, linhas, curvas e manchas, pode ser feita com muita qualidade com os 

filtros não-lineares. No sistema do software Imagine Erdas 8.7, foi utilizado como teste 

para melhora imagem os operadores de Prewitt e Sobel. A desvantagem da utilização 

do filtro Sobel é a produção, muitas vezes, de bordas artificiais, que pode confundir o 

intérprete. Na Figura 14 exemplifica o processo ilustrativo de sua utilização e uma 

apresenta a aplicação em uma imagem Quickbird para às Linhas de Transmissão de 

Energia Elétrica. 



 

Operador de Sobel: o operador gradiente de Sobel tem a propriedade de realçar linhas verticais e horizontais mais 
escuras que o fundo, sem realçar pontos isolados.Consiste na aplicação de duas máscaras, descritas a seguir, que compõem 

um resultado único: 

 

 

A máscara (a) detecta as variações no sentido horizontal e a máscara (b), no sentido vertical. O resultado desta aplicação, em 
cada "pixel", é dado por: 

 

onde a' é o valor de nível de cinza correspondente à localização do elemento central da máscara. 

A figura a seguir ilustra o efeito de sua aplicação. 

 

 

Figura 14 – Filtragem não-liear: Detecção de Bordas – Operador Sobel 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/spring/usuario/c_filtro.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 9 – Exemplificação do funcionamento do filtro não linear  Detecção de Borda 

modelo de operação: Sobel 

Imagem Original Imagem Filtrada – Detecção de Borda não 
Linear modelo de operação: Sobel 

Imagem Monocromática 

  
Imagem Colorida 

 
Imagem Colorida 2 

  
 
 
 
 
 



Imagem Quickbird visando as Linhas de Transmissão 

O uso do filtro Sobel, no contexto das linhas de transmissão, busca 

basicamente o que os filtros lineares de realce e detecção de bordas fazem. A 

vantagem desse tipo de filtro é na maior precisão no processo posterior de setorização 

da imagem, onde formas geométricas são detectadas com maior precisão para a 

análise posterior pelo intérprete ou pela máquina. 

Filtros de textura: 

Segundo (www.envi.com.br verificar normas) várias imagens contêm regiões 

que são caracterizadas por variações de luminosidade. O filtro de textura refere-se às 

variações espaciais de tons das imagens como uma função de escala. Especialmente 

para aerofotografias, a aplicação de filtros da textura é recomendada. Para o intérprete 

é fácil reconhecer as diferenças de textura numa imagem, porém a quantificação 

desse atributo através do processamento digital é bem mais complexa isso porque não 

existe uma definição geral de textura matricialmente, ou seja, um padrão característico 

de pixels capaz dos sistemas computacionais reconhecerem como textura. Ao 

contrário das características espectrais, que descrevem as variações de tonalidade de 

um objeto, a textura contém informações sobre a distribuição espacial das variações 

de tonalidade de um objeto. Adicionalmente, estas variações de tonalidade podem ser 

consideradas como uma função de escala na qual o objeto é observado. Os filtros de 

textura em primeira instância não são tão utilizados para as imagens de alta resolução 

espacial quando voltadas às LT’s. Isso porque a alta resolução espacial e a alto grau 

de definição da imagem já facilita o interprete a definir a textura sem o auxilio de 

software. No caso do software Imagine Erdas 8.7 existem duas formas principais de 

operação para uma filtragem de texturas: “varince” e “skewness”, entretanto voltadas 

‘basicamente para auxilio na interpretação de imagens de radar. O operador “variance” 



produz um efeito muito semelhante à filtragem de Detecção de Borda não Linear 

modelo de operação: Sobel. Já o Operador “skewness” quando aplicado a Imagem 

Quickbird, realça os contornos e bordas em preto e branco e preenche o fundo com 

um tom acinzentado, não muito útil para aplicar diretamente à pesquisa, mas sim 

como forma complementar de entender o funcionamento da cada atribuição que o 

software Imagine Erdas oferece nas aplicações de processamento de imagem. 

Tabela 10 – Exemplos de filtragem de Textura 

Imagem Original Textura – Operador Skewness 
Imagem Colorida 

  
Imagem Quickbird visando as Linhas de Transmissão 

  
 
 

3.2.4 Classificação da Imagem: 
 

O processo de classificação é realizado com o objetivo de reconhecer padrões 

e objetos homogêneos através da extração automática de informações na imagem. 

Gerando, então, uma imagem constituída por um agrupamento de pixels classificados, 

que são representados por cores ou símbolos gráficos. No trabalho manipulou-se a 

imagem segundo a classificação supervisionada e não supervisionada com o intuito de 

avaliar a qualidade dessa classificação em imagens de alta resolução espacial, visto 



que os softwares como o Envi ou o Imagine Erdas não são totalmente dirigidos para 

esse tipo de produto quanto a classificação de imagem. 

 
 
Classificação não supervisionada: 
 
 

Nesta classificação utilizou-se o método “iso data” disponibilizado no software 

ERDAS. Tomando como referência a operação Maximum Iterations 12, portanto os 

dados são reagrupados 12 vezes até atingir o limiar de convergência. Para este 

exemplo, em específico, foram atribuídas 14 classes ao processamento de 

classificação. A tabela de cores utilizada no processamento digital da imagem se 

caracterizou pelo sistema RGB, conforme apresentado na Figura 16. O sistema, 

primeiramente, classifica o numero de classes desejadas em cores mais próximas do 

real e após a interpretação visual do resultado de cada grupo homogêneo, inferido em 

cada classe da imagem processada, foram atribuídas as seguintes classes temáticas: 

sombra, solo avermelhado, solo marrom, solo claro e vegetação. A Figura 15 

apresenta a relação dos processos feitos nessa classificação. Depois agregou-se 

algumas classes e definiram-se as cores conforme a  Figura 17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Modelo esquemático da Classificação Não Supervisionada executada. 

Imagem 
8 bits 

Classificação não 
supervisionada 

Agrupamento 
em 14 classes 

Atribuição das 
classes 

Temáticas pela 
interpretação do 

resultado da 
classificação 

sombra 
sombra 
solo  
solo  
solo  
solo  
solo  
solo  
vegetação 
vegetação 
vegetação 
vegetação 
vegetação 
vegetação 

Re-agrupamento 
em 5 classes 

RESULTADOS 
POSSÍVEIS 

 

Categoria 
correspondente  

à informação 
 desejada 

Tema do agrupamento 
espectral 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.    
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.  

sombra 

solo 1 

solo 2 

solo 3 

vegetação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Classificação Não Supervisionada em RGB com 14 classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Classificação Não Supervisionada reagrupadas em 5 classes. 

 

A seguir apresentam-se as Tabelas 11 e 12 com as estruturas das feições 

selecionadas após a interpretação da classificação na área de faixa de servidão, bem 

como sua correlação com a realidade após o reagrupamento das classes.   

 

Na tabela 11 percebe-se que para as classes sombra, solo marrom, solo 

vermelho e solo claro, para cada duas classes apresentou um único agrupamento, 



assim para a classe vegetação, 6 classes foram agrupadas para gerar uma única, 

resultando num percentual de recobrimento de 42,85%. Observa-se, então, que para 

esse trecho a semelhança entre as classes agrupadas deu-se em maior numero para 

as áreas de vegetação. Na Tabela 12 ressalta-se a definição das cores utilizadas no 

sistema ERDAS e seus respectivos valores em RGB. 

 
 

Tabela 11 - Taxa De Recobrimento Das Classes Iniciais Nos 5 Temas Atribuídos 
T EMA ATR IB U IDO  R EC OBR IM ENT O  % T OT AL DE 

R EC OBR IM ENT O  
So m b ra  2 / 1 4  1 4 , 2 8% 

So lo  Ma r ro m  2 / 1 4  1 4 , 2 8% 
So l o  Ve rme l h o  2 / 1 4  1 4 , 2 8% 

So l o  C la ro  2 / 1 4  1 4 , 2 8% 
V e ge ta çã o  6 / 1 4  4 2 , 8 5% 

 
 
 
 
 
 

Ta be la  12  -  Va lo r es  RGB P ar a  As  1 4  C lasses  P r im e i r am ente  
C lass i f i cada  e  N ova  C o lo r ação  A t r i bu ída  Par a  o  Re cob r im en to  

 
 
 
 
Classificação Supervisionada: 
 
 

A classificação supervisionada também tem como objetivo reconhecer padrões 

e objetos homogêneos, porém leva em consideração assinaturas espectrais para 

sua realização. A Figura 18 mostra um modelo esquemático do processo e 

exemplifica algumas amostras espectrais tomadas na utilização da classificação 

supervisionada além dos algoritmos usados usada para este caso.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Modelo esquemático da Classificação Supervisionada aplicada na 

imagem da LT. 

 A Figura 21 mostra o resultado pós-execução do método de classificação 

supervisionada, utilizando o algoritmo de Distância Mínima. Portanto, através desta 

técnica, as áreas de treinamento definem regiões no espaço de dados n-dimensional, 

no qual o processo de classificação baseia-se na projeção de cada pixel do mesmo 

espaço. Assim, percebeu-se que para este caso especificamente a qualidade, 

diferenciação e, portanto visualização das LT´s em relação ao resto das feições 

presentes na imagem ficou pouco contrastada. Outra característica dessa 

classificação foi a quantidade de pixels reagrupados como o tema “vegetação”, que 

superou muito as expectativas levando em consideração a interpretação da imagem 

com a imagem original. Percebe-se então a dificuldade de classificar esse tipo de 

imagem, pois num tema abrangente, envolvendo somente o padrão puramente 

espectral, o software não consegue atender uma qualidade necessária. 

 

Para o caso do algoritmo Paralelepípedo, apresentado na Figura 22, o 

resultado apresentou uma imagem classificada, na qual as LT´s se contrastaram em 

relação às outras feições presentes. A última classificação supervisionada definida 

pelo algoritmo de Máxima Verossimilhança, está apresentada na Figura 19, no qual as 

LT´s, objeto de interesse ao projeto, ficou pouco contrastada em relação às feições 



presentes na imagem. Entretanto, percebeu-se claramente a quase total coincidência 

de resultado entre as imagens 21 e 22 e a dificuldade do software trabalhar com 

amostras espectrais com valores parecidos, mas de classes distintas. 

Foram tomadas 47 assinaturas espectrais para a aplicação dos três 

algoritmos já mencionados, nos mesmos temas da Tabela 11, entretanto esses temas 

foram atribuídos única e exclusivamente para efeito de processamento e análise da 

classificação de imagem, objetivando-se gerar o mapeamento temático. Primeiramente 

o objetivo de fazer a classificação automática supervisionada foi de averiguar se os 

resultados obtidos seriam ou não satisfatórios utilizando-se software ERDAS no 

processamento de imagens de alta revolução espacial. Neste contexto, foram 

padronizadas, conforme a Figura 20, as cores em relação às classes e 

conseqüentemente feições reconhecidas nas imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

F i gu r a  19- Resultado da 
classificação supervisionada 

utilizando algoritmo de Máxima 
Verossimilhança 

 Figura 20 - Padronização de 
cores utilizada na classificação 

F igu r a2 1- Resultado da 
classificação supervisionada - 
algoritmo de Distância Mínima 

 F i gu r a  22 - Resultado da classificação 
supervisionada utilizando algoritmo 

Paralelepípedo 



 

 

A qualidade dos resultados nas classificações não-supervisonada e 

supervisionada não atingiram os resultados esperados, ou seja, as classes mapeadas 

na imagem não corresponderam à realidade do terreno, devido à dificuldade de 

reconhecimentos das feições de interesse, pelos softwares usados nas imagens de 

alta resolução. 

 

Conforme Centeno (2004), o melhor método de se classificar imagens 

(supervisionada) dessa natureza (alta resolução espacial) é juntamente com a 

utilização de programas que sejam desenvolvidos para este fim e que tenham 

recursos de inteligência artificial e aplicação de redes neurais. Segundo o autor o 

software E-COGNITION é atualmente um dos softwares comerciais com esse perfil. 

Assim a digitalização em tela das feições de interesse foi a solução encontrada para a 

complementação do resultado alcançado com a classificação digital. 

 
 
3.2.5 Definição das classes Temáticas para a Pesquisa: 
 
 

Como os processamento de classificação supervisionada e não-supervisionada 

através das técnicas de PDI, não tiveram um resultado satisfatório de reconhecimento 

das classes, foi realizada então como forma alternativa à proposta inicial do trabalho a 

digitalização em tela, utilizando-se o software ArcView 9.1. 

 

A pesquisa aconteceu através de uma parceria, na qual ocorreram várias 

reuniões e discussões entre a UDESC e a empresa Eletrosul, que auxiliou e forneceu 

os dados necessários para o seu desenvolvimento. Para execução do projeto foi 

reunidu-se técnicos do Departamento de Manutenção do Sistema da Eletrosul e 

Departamento de Patrimônio e Meio Ambiente também da Eletrosul visando analisar 

as reais necessidades da empresa quanto ao mapeamento temático de forma que os 

resultados pudessem auxiliar nas atividades práticas desenvolvidas por cada 

profissional da empresa. Assim foi estruturado os seguintes temas a serem 

explorados: linha, torre, área de servidão, vegetação, edificações, uso do solo, 

travessias, principais rios, todos passíveis de serem visualizadas, mapeados e 

inseridas num Sistema de Informações Geográficas – SIG  conforme a Figura 23.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Esquema gráfico das atividades e dados inseridos no SIG 

 

3.2.6 Sistemas de Informações Geográficas – SIG: 

 
O conceito de gerar mapas através da reprodução de camadas ou níveis de dados 

superpostos (georreferenciados), representando a verdade do mundo real, é muito 

mais antigo do que os apresentados pelos softwares SIG atualmente. A idéia da 

ferramenta SIG traz a tona à discussão, que permeia uma interface tênue entre a 

evolução tecnológica computacional e a própria evolução do pensamento geográfico. 

Sob este ponto de vista houve a necessidade de um sistema característico de inter-

relação entre dados físicos que fossem representados graficamente e elementos que 

descrevessem o processo evolutivo, guardando suas características peculiares 



descritivas, assim surgiu como ferramenta de reconhecimento do espaço físico e apoio 

a tomada de decisão, os sistemas SIG´s aplicados à geografia.  

 

 Com a evolução dos sistemas SIG´s foram agregados e implementados as 

possibilidades de correlação e associação a dados matriciais, ou seja, imagens, 

especificamente imagens de satélite. Entretanto, é de praxe utilizar sistemas 

especialistas para se executar o tratamento, georreferenciamento e manipulação das 

imagens, para tanto se prestam os softwares de PDI – Processamento Digital de 

Imagens. O resultado final desta manipulação define uma imagem de interesse a toda 

sorte de projetos, no qual são dissecados temas pertinentes à vegetação, uso e 

ocupação do solo, hidrografia, sistema de transporte, entre outros. Exemplo claro da 

integração das imagens de satélite, banco de dados, dados gráficos (mapas de linha), 

e sistemas computacionais avançados, ou seja, softwares específicos são 

apresentados na Figura 24. 

  

 

Figura 24 – Arquitetura de um SIG 



Para o trabalho com as Linhas de Transmissão, na sua inserção de dados para 

a sistematização do SIG, obteve-se a estruturação do banco de dados de imagens 

através da digitalização em tela das feições bióticas e abióticas (vegetação, solo, 

hidrografia, sistema viário, etc) da área de interesse, além dos dados coletados 

através do banco da Eletrosul. 

A partir desse banco de dados foi elaborado o mapeamento temático da área e 

uma análise ambiental, sinalizando as irregularidades frente à legislação (conferir a 

legislação que compete a tal atribuição). Maior enfoque foi dado a determinação 

das invasões de benfeitorias dentro da área de servidão da Linha Curitiba-

Blumenau, as quais são regidas por lei, a vegetação arbórea que invade a faixa de 

segurança das LT´s e a vegetação exótica às margens da servidão que 

consequentemente são passíveis de sinistros. 

 

I - Atributos na tabela do Nível de Informação das torres: 

 

 A coleta das informações georreferenciadas das torres de transmissão de 

energia foi feita pela empresa Intersat – Soluções em Imagens de Satélite - contratada 

pela Eletrosul. Para isso foi utilizado o sistema de posicionamento global - GPS em 

campo e rastreado os pontos na base de cada torre. Assim, arquivos contendo as 

informações de Latitude, Longitude e Altitude foram “descarregados” do GPS e 

inseridos na tabela de atributos do “shape” das torres, alimentando o primeiro banco 

de dados do SIG. Além dessas informações, o Departamento de Patrimônio e Meio 

Ambiente da Eletrosul, cedeu o cadastro dos proprietários dos terrenos onde cada 

torre se insere. Também foram enumeradas e inseridas no SIG o numero das torres 

conforme a oficialidade da empresa, seus respectivos código e siglas para registros e 

o registro do processo de cadastramento da obra. Essas informações também foram 

tabuladas junto aos atributos do campo das torres formando a primeira informação 

georreferenciada, “lincada” a um banco de dados, ou seja, um “banco de dados 

espacializado”. A Figura 25 mostra como o esse banco de dados é visualmente 

apresentado no software Arc View 9.1. 

 



Figura 25 – Informações alfanuméricas agregadas às feições georreferenciadas. 

 

II - Verificação da existência dos pontos de torres da Linha de Transmissão 

Curitiba-Blumenau: 

 

O arquivo cedido pela Eletrosul referente ao nível de informação das Torres, 

não estava totalmente completo. Foi detectado que para algumas torres tinham sido 

levantadas as coordenadas geográficas com GPS em campo, devido à dificuldade de 

acesso a algumas localidades. Dessa forma foram inseridas as imagem Quickbird no 

software SIG no mesmo sistema de coordenadas do layer das torres, e cruzados os 

dados. Os SIGs são softwares que trabalham com layers ou níveis (camadas) de 

informações e permitem operações básicas para a visualização, interpretação e 

extração de informações georreferenciadas. Assim, foi feita uma identificação, análise 

e interpretação visual na imagem a fim de verificar as torres que não estavam 

previamente rastreadas pelo GPS. Após essa vistoria, foram pontuadas as torres não 

rastreadas através da vetorização em tela no próprio software SIG, incluindo no banco 

de dados suas informações referentes às coordenadas geográficas. Cabe ressaltar 

que este método (vetorização em tela) apesar de ter sido visualmente bem aceito para 

o objetivo da pesquisa, apresenta uma precisão geométrica aquém do processo 

tradicional realizado com GPS geodésico. Portanto, outro atributo que foi considerado 

no banco de dados referente às torres, foi quanto ao método de coleta dos pontos da 



torres: GPS ou em tela, para diferenciar a precisão da coleta e agregar qualidade ao 

produto final. 

 

III - Definição do eixo diretriz da LT: 

 

 A próxima etapa esteve vinculada à criação de um eixo diretriz da linha de 

transmissão, o qual definiu a faixa de servidão. Para a criação desse eixo, foi gerado 

um novo arquivo vetorial em formato shapefile denominado eixo_torre_cb_bl.shp, 

ligando em linha reta cada ponto de torre. Neste processo foi utilizado a ferramenta de 

vetorização snapping do Arc View 9.1, que garantiu a ligação da reta ao ponto, sem 

erro de deslocamento do vetor. A figura 26 apresenta a representação gráfica do 

resultado da aplicação do comando “snapping” ligando as torres formando as LT`s. 

 

 

Figura 26 – Representação gráfica do resultado da aplicação do comando 
“snapping” ligando as LT´s 

 



IV - Definição da faixa de servidão da LT: 

 

 O cálculo para a faixa de servidão da LT Curitiba-Blumenau segundo normas 

técnicas NBR 5422 é de 65m, sendo 32,5m para cada lado, perpendicular ao eixo 

diretriz da LT criado e já inserido no SIG. Dentro de um mapeamento, essa faixa foi 

estabelecida através da ferramenta buffer wizard do Arc View 9.1 que estrutura uma 

área gerada ao redor de determinada feição de dimensão constante e definida pelo 

usuário. Para gerar a faixa de servidão como um novo arquivo shapefile, foi 

determinada a largura desse zoneamento conforme as especificações do cálculo da 

servidão (32.5m) em função do eixo diretriz e executada através do software. A figura 

27 mostra um recorte aproximado do resultado deste procedimento. 

 

 

Figura 27 – Resultado da definição do zoneamento da Faixa de Servidão 

 

V - Definição dos setores a partir do índice geral (34 recortes)  

 

A Linha de Transmissão Curitiba-Blumenau se estende em uma extensão 

aproximada de 150 Km. Nessa extensão foram tomadas várias cenas do satélite 

Quickbird, que após o georreferenciamento, se dividiram em 34 recortes de imagem 

(arquivos em formato raster - .tif). Recortes estes, quando agrupados formaram um 



mosaico da área da LT, para o desenvolvimento das atividades estruturadas no SIG. 

Achou-se conveniente dividir esses recortes em setores, pois a área de interesse tem 

uma extensão relativamente longa, assim de forma não continua os dados poderiam 

ser trabalhando em áreas separadas e quando os dados fossem agrupados não 

haveriam conflitos. Desse modo ficaram estipulados 7 setores, os quais estavam 

estruturados contendo as seguintes características, 6 setores contendo 5 recortes 

(partes da imagem Quickbird) e 1 setor contendo 4 recortes (partes da imagem 

Quickbird) conforme a Figura 28. 

 

  

Figura  28 - resultado da divisão dos recortes da imagem transformados em 7 
setores classificados em cores. 

 

3.2.7 Feições de interesse ao mapeamento temático para a Eletrosul: 

 

Foram estruturados 4 temas a serem explorados: vegetação, invasão com 

edificações na servidão, uso do solo e acessos as torres de transmissão. A cartografia 

temática aplicada as LT`s aconteceu em um processo posterior à inserção de dados 



no SIG como resultado dessa alimentação ao software. As informações referentes aos 

temas foram extraídas e posteriormente vetorizadas em arquivos shapefile. A Figura 

29 mostra o as etapas de desenvolvimento desses temas, os quais são descritos 

abaixo pelas letras A -vegetação, B -invasão com edificações na servidão, C -uso do 

solo e D -acessos as torres de transmissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Esquema gráfico das atividades realizadas para o desenvolvimento 

do Sistema de Informação Geográfica e Cartografia Temática através da digitalização 

em tela. 



A - Mapeamento da Vegetação 

 

Para as equipes de campo responsáveis pelas áreas de risco, o único quesito 

quanto à distinção entre os tipos de vegetação foram: Vegetação Exótica e Vegetação 

Nativa. A Vegetação Exótica caracterizou as áreas de reflorestamento com pinus, 

eucaliptos, ou outro tipo de árvore plantada que podia atingir altura significativa e 

Vegetação Nativa o tipo de vegetação que originalmente já se estabelece na área e 

que tenha um porte considerável. Então para a representação cartográfica na temática 

de vegetação, essas foram as únicas distinções abordadas no SIG e no mapeamento 

temático, dispensando a classificação de qualquer outro tipo de vegetação, desde que 

não atrapalhasse o acesso pessoal da equipe técnica às torres de transmissão de 

energia elétrica. 

Outra observação definida na reunião foi quanto à área a ser mapeada. 

Lembrando que as cenas Quickbird possuem uma distancia de 3Km ao longo do 

comprimento da linha, foi preciso definir até que ponto a vegetação deveria ser 

mapeada: Dentro da Faixa de servidão? Fora da Faixa? Ou em toda a imagem? 

As áreas de risco dentro da faixa de servidão são controladas por um inspetor 

de faixa que tem como obrigação averiguar a situação da servidão numa freqüência 

estabelecida pela empresa. O corte seletivo, remoção e adequação de qualquer 

vegetação irregular na faixa de servidão é feita por uma equipe terceirizada pela 

Eletrosul, fazendo com que a Faixa de Servidão seja uma zona em que a 

responsabilidade não compete diretamente a ela. Isso faz com que o mapeamento da 

vegetação nessa área não seja de utilidade direta. As Figuras 30 e 31 mostram alguns 

procedimentos de adequação das faixas de servidão para seu funcionamento visando 

minimizar os riscos de acidentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 -Corte seletivo para a faixa 

de servidão 

 Figura 31 -Organização do material 

lenhoso 



Neste cenário as áreas de risco que interessam e competem à 

responsabilidade da empresa, são as áreas no entorno e abaixo da faixa de servidão, 

pois ainda que a área da faixa servidão ofereça uma área de segurança às linhas e 

torres de transmissão de energia elétrica, os reflorestamentos de Pinus, Eucaliptos, 

etc, adjacentes a faixa de servidão podem oferecer risco. Isso porque essas espécies 

atingem uma altura superior a 40 metros e no caso de queda causada por vendavais 

ainda sim podem atingir a LT, se estiverem próximos à servidão. As figuras 32 e 33 

mostram áreas de reflorestamento de Eucalipto e Pinus respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 32 - Reflorestamento de 
Eucalipto 

 Figura 33 - Reflorestamento Pinus 

 

 

Dessa forma, foi estabelecida uma nova área de interesse, ou seja  uma faixa 

de 20 metros além da servidão para identificação do tipo de vegetação a criada, 

adaptada e inserida no projeto. Essa proposição ficou acordada através de reunião 

técnica entre os funcionários da Eletrosul e a equipe que trabalha no projeto. Para sua 

inserção no SIG, foi executado o mesmo processo de entrada dos dados referente a 

Faixa de servidão, ou seja, um zoneamento de 20 metros a partir da faixa de servidão, 

utilizando a ferramenta buffer wizard do Arc View 9.1. Apesar dessa faixa não ser 

regida por qualquer legislação é uma área importante para a cartografia temática e o 

cadastramento das área de entorno à servidão. No escopo do projeto esta faixa foi 

denominada de “Faixa 20m” a fim de facilitar a citação nos próximos tópicos e 

capítulos. Assim foi criada a faixa de 20 metros além da faixa de servidão, e inserida 

no SIG apresentando um resultado visual como mostra a Figura 34. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Resultado da inserção da faixa 20m no SIG. 

 

A etapa subseqüente focou o trabalho de digitalização das espécies de 

vegetação na Faixa 20m. Portanto foi necessária a interpretação da imagem e do 

processo de reambulação. Para a identificação da vegetação exótica na imagem 

Quickbird foi levado em consideração a forma, cor, textura e o contexto de onde a área 

interpretada está inserida. A vegetação considerada exótica normalmente apresenta-

se lisa, entretanto pouco rugosa, para os reflorestamentos de pinus e com uma média 

rugosidade para o reflorestamento de eucalipto. Quanto à forma, normalmente 

apresentam-se retangulares ou com poucas arestas, caracterizando limites de 

propriedades. A cor quase sempre é um verde não muito escuro e apresentando áreas 

com médio porte e presença marcante de carreadores e caminhos. Já a vegetação 

nativa, levando em consideração os fatores descritos acima para vegetação nativa, a 

cor normalmente é de verde médio a verde escuro, a forma é irregular, a textura é de 



rugosa a muito rugosa e o contexto é uma vegetação fechada sem áreas abertas que 

possibilitem o acesso terrestre. A figura 35 mostra o resultado da classificação da 

vegetação através da interpretação da imagem e vetorizada no SIG dentro da faixa 

20m. 

 

 A digitalização em tela foi feita sempre em escala fixa igual a 1:3000 ou 

superior, tomando o cuidado para que os polígonos sempre ficassem unidos. Isso 

possibilitou não só um produto visualmente bem editado, mas também a possibilidade 

de um cálculo de área dos temas com maior precisão e detalhamento das feições de 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Resultado da classificação da vegetação na Faixa 20m 

 

 

 

 

 



B - Mapeamento das Edificações Irregulares: 

 

É expressamente proibida a construção de qualquer benfeitoria dentro da faixa 

de servidão. Na detecção de qualquer invasão, especialmente construção na  faixa 

de servidão, a empresa primeiramente emite um comunicado extra-oficial da 

situação da benfeitoria, esclarecendo a irregularidade, convidando o infrator a se 

retirar. É feito então o levantamento topográfico, a identificação do invasor e do 

dono do terreno. No caso da não remoção da benfeitoria, a empresa entra com 

uma ação judicial para a retirada. 

Aplicando a pesquisa para esse tipo de atividade, a geotecnologia, pode 

facilmente detectar esse tipo de irregularidade e fazer um levantamento prévio da 

dimensão métrica do problema – área da benfeitoria, proximidade com o eixo 

central, proximidade com a torre, distância do acesso mais próximo, entre outros, 

bem como atualizar o banco de dados de invasões freqüentes para criar um vetor 

de crescimento de áreas invadidas. Para se prevenir esse tipo de problema, são 

comuns os avisos nas comunidades, placas e cartazes de alerta e/ou a criação de 

hortas comunitárias nas faixas de servidão. A figura 36 mostra um horta 

comunitária implantada pela Eletrosul em uma área de linha de transmissão como 

forma de evitar invasões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Horta comunitária nas áreas de servidão 



Na Linha de Transmissão Curitiba-Blumenau foram detectados através da 

utilização dos recursos tecnológicos, 4 casos de invasão com benfeitorias dentro 

da faixa de servidão. Todas elas pontuadas, pré-dimensionadas e alertadas ao 

setor responsável. Essas informações foram agregadas ao banco de dados do SIG 

e os dados registrados no sistema central da Eletrosul. Outro ponto importante é 

quanto à aglomeração de edificação ao longo da linha, muito freqüente na  LT 

Curitiba-Blumenau como mostram as Figuras 39 a) e 39 b) em um dos trechos. 

Com as imagens de satélite é possível detectar os pontos de onde concentração 

populacional é mais freqüente e assim analisar um vetor de crescimento desse 

povoamento, analisando a geografia da área, para então aplicar as medidas 

preventivas (Figura 37 e 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – concentração populacional junto a 

LT 

 Figura 38 -Vetor Crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 a) e 39 b) - Exemplo invasão de benfeitoria dentro da faixa de servidão 
Linha  Itá-Caxias 



C - Mapeamento do Uso do Solo: 

 

Neste item do trabalho são apresentados os resultados do mapeamento do 

Uso do Solo. Foi desenvolvido uma hierarquia das classes – Figura 40, os tipos e 

subtipos a serem abordados no SIG e estabelecia as áreas a serem digitalizadas: 

dentro da faixa de servidão e na faixa de 20m, com exceção para os principais rios 

que foram digitalizados em toda a imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             * - Digitalizado em toda a imagem 

Figura 40 - Organização e hierarquização dos temas do uso do solo 

 

 

 

 
VEGETAÇÃO 

 
NATIVA 

 
EXÓTICA 

 
MATA CILIAR 

 
OUTRAS 

 
ÁREAS ANTROPIZADAS 

 
CORPOS D`ÁGUA 

 
RIO* 

 
AÇUDE 

ÁREA NÃO 
IDENTIFICÁVEL ou 

INCERTA 

CAMPO/ 
GRAMÍNEA 

BENFEITORIAS, 
ACESSOS E 
ESTRADAS 

 
CULTURA 



Os dados referentes à vegetação foram agregados ao layer de uso do solo e 

incorporada também suas classes já existentes – exótica e nativa - uma outra classe: 

“Campo/ Gramínea” referente às áreas mais descampadas ou com vegetação rasteira 

também foi inserida dentro desse banco de dados. No caso da vegetação nativa, 

também foi incorporado ao banco de dado um outro sub-tipo que discrimina mata ciliar 

ou outro tipo de vegetação. As feições de interesse vinculadas ao projeto foram 

digitalizadas em tela, estando o programa configurado para visualização da imagem 

na escala 1:3000, entretanto para representação dos detalhes, ou seja o fechamento 

adequado dos shapefiles de acordo com a realidade visualizada, foi necessário a 

utilização do recurso de zoom, assim a escala de detalhamento dos polígonos 

apresentaram-se com maior definição e portanto em maior escala. 

A interpretação visual da vegetação e sua diferenciação de outras feições na 

imagem Quickbird seguiu as mesmas metodologias descritas anteriormente, tomando 

em consideração sempre o contexto, forma, cor e textura. O Quadro 01 apresenta 

esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 01 - Fatores definidores da chave de interpretação – para vegetação 

CLASSE TIPO SUBTIPO CONTEXTO FORMA COR TEXTURA AMOSTRA 

 

M
A

T
A

 C
IL

IA
R

 Vegetação 
densa, junto a 

rios e porte 
médio, 

acompanhando o 
curso d`água 

 

 

Irregular 

 
 
Verde 
escuro 

 
Rugosidade 

média a 
rugosa 

 

N
A

T
IV

A
 

 

O
U

T
R

A
S 

 
Localizado 

principalmente 
em encostas, 

formação 
fechada 

 

 

Irregular 

 

 

Verde 

escuro 

 

 

Rugosa 

 

E
X

Ò
T

IC
A

 

 

 

- 

 

Áreas com 
médio 

porte, presença 
de 

carreadores. 

 

 
 

Retangular, 
regular 

e/ou 
irregular 

 

 
 
Verde 
médio 

 

 

Lisa a pouco 
rugosa 

 

 

 

V
E

G
E

T
A

Ç
Â

O
 

C
A

M
PO

/G
R

A
M

ÍN
E

A
  

 

 

          - 

Grande parte 
localizada na 

baixa 
e média encosta, 

pequenos 
conjuntos 
de árvores 
maiores 

inseridas. 

 
 
 
Retangular 
e/ou 
irregular 

 

 

 

Verde 

pouco 

claro 

 

 

 

Pouco lisa 

 

 

 

As áreas antropizadas foram digitalizadas sobre a imagem, gerando polígonos 

relacionada a escala 1:3000 e inseridas no layer de uso do solo. A hierarquização das 

classes foi sugerida pela própria Eletrosul, resultando somente em 2 classe – 

“Benfeitorias, Acessos e Estradas” e “Cultura”. 

 “Benfeitorias, Acessos e Estradas” foi a classe responsável pela identificação e 

interpretação na imagem dos povoados, construções de casa, celeiros, ruas de 

acesso, rodovias pavimentadas ou e qualquer outro tipo de obra feita pelo homem. 

Todas essas feições foram agrupadas nesse tema conforme mostra no Quadro 02 a 

chave de interpretação. 



A classe de “Cultura” representou todo o tipo de plantio, cultivo, horta ou 

atividade agrária. Sua interpretação e digitalização seguiram os padrões das outras 

classes quanto a escala de trabalho e forma de interpretação da imagem. 

 

Quadro 02 - Fatores definidores da chave de interpretação – para áreas antropizadas 

CLASSE TIPO SUBTIPO CONTEXTO FORMA COR TEXTURA AMOSTRA 

B
E

N
F

E
IT

O
R

IA
S

, 

A
C

E
S

S
O

S
 E

 E
S

T
R

A
D

A
S

  

 

- 

 

 

Casas, galpões, 
escolas, 
celeiros, 

galinheiros, 
trilhas, ruas, 

estradas, 
caminhos 

 

 

Retangular, 

e retilíneo. 

 
 
Marrom, 

Branco e 

Cinza 

 

 
 

 

Lisa 

  

Á
R

E
A

S 
A

N
T

R
O

P
IZ

A
D

A
S 

C
U

L
T

U
R

A
 

 

 

- 

 
Próximo de 

Construções, 
sedes 

de propriedade 
rurais 

 

 

 

Retangular 

Verde 
bem 
claro 
a tons de 
amarelo, 
ou verde 
escuro 

 

Pouco lisa 
e/ou pouco 
rugosa 
 

 

 

 

A classe temática Corpos D`água, foi primeiramente retirada da base 1:50.000 

do IBGE. Após a identificação dos principais rios, a digitalização em tela sobre a 

imagem Quickbird foi feita em escala 1:3.000, melhorando visualmente os limites dos 

rios com a vetorização. As Figuras 41 e 42 mostram as diferenças da digitalização em 

tela com o shapefile do IBGE. Foi através das informações contidas nas cartas do 

IBGE, que foi possível preencher os atributos referentes aos nomes dos rios. Outro 

ponto hierarquizado nessa classe temática foram os corpos d`água de açudes, bem 

como os principais rios, os quais mantiveram a mesma escala de digitalização. No 

Quadro 03, os temas vetorizados são apresentados através da chave de interpretação 

para Corpos D`água. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 03 - Fatores definidores da chave de interpretação – para Corpos D`água 

CLASSE TIPO SUBTIPO CONTEXTO FORMA COR TEXTURA AMOSTRA 

R
IO

 

 

 

- 

 

 

 
 

Largura >15 
metros. 

Mata ciliar no 
seu curso 

 

 

 Sinuosa 

 
 
Marrom, 

Escuro 

 

 
 

 

Lisa 

 

 

C
O

R
P

O
S

 D
`Á

G
U

A
 

 
A

Ç
U

D
E

 

 

 

- 

 
Próximo de 

Construções, 
sedes 

de propriedade 
rurais 

 

 

Regular ou 

Retangular 

Verde 
a tons de 
marrom, 
verde 
escuro ou 

preto 

 

Pouco lisa 
e/ou pouco 
rugosa 
 

 

 

Áreas não identificáveis ou incertas – esse tema foi destinado às dificuldades 

encontradas na interpretação da imagem. A partir desta classificação as áreas 

mapeadas nesse tema necessitaram de uma posterior reambulação, confirmando em 

que classe de uso do solo se enquadrava a feição em questão. 

D - Mapeamento das Rodovias e Acessos:  

 

Figura 41 - Imagem Bruta destacando a feição RIO  Figura 42 – Comparação entra a digitalização em 
tela – escala 1:3.000 e fonte cartográfica digital 

do IBGE – qualidade 1:50.000 



As feições de mapeamento das rodovias e acessos às torres de transmissão, 

resultaram da concatenação dos elementos shapefile gerados pelo IBGE, juntamente 

com a interpretação e vetorização realizada para o mesmo tema sobre a imagem de 

satélite. Esse procedimento de digitalização e atualização das feições gráficas 

pertinentes as rodovias e acessos ocorreu  em escala maior, tendo como base de 

referencia a imagem de satélite Quickbird. Dentro do corredor de imagem a 

vetorização das rodovias e acessos foram digitalizados na escala 1:3.000 e fora do 

corredor da imagem, foi mantido o nível de informação das rodovias do IBGE 

conforme mostra a Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 43 – Junção entre a carta IBGE 1:50.000 + digitalização em tela das 

rodovias e acesso dentro do corredor de imagem. 
 

 

A identificação de todos os acessos exclusivos para a chegada da equipe as 

torres foi resultado da interpretação na imagem. Esses “tipos” de acessos não 



aparecem nas cartas convencionais e são informações de extrema importância para 

as equipes de apoio das empresas de energia elétrica. Uma vez que torna-se um 

material cartográfico que facilita o trabalho e agiliza a consulta/apoio logístico da 

empresa. As Figuras 44 e 45 mostram o processo de interpretação e vetorização de 

acessos terrestre às torres de transmissão de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Imagem pontuando um área de 
acesso. 

 Figura 45 – Destaque a rota digitalizada para 
acesso a torre. 

 

Agregou-se ao banco de dados inúmeras informações sobre os trechos das 

rodovias. Atributos como o nome, jurisdição, cobertura, uso, numero de pistas, setor e 

origem foram agregados. O “nome” refere-se a ao nome da rodovia, - ex.: SC301, o 

“tipo”, refere-se quanto a característica – ex.: rodovia, rua, caminho, etc, a cobertura 

referente a pavimentação ou terra, Quanto a cobertura, o “uso” permanente ou 

periódico. Como houve a definição de 7 setores a partir do índice geral (34 recortes) 

cada segmento das rodovias foram atribuídos a qual setor pertencia. A “origem” é 

quanto a proveniência do arquivo, podendo ser das cartas do  IBGE 1:50.000 ou 

quickbird digitalizados em tela a partir de interpretação em escala 1:3000. A Figura 46 

apresenta um exemplo de um segmento mostrando a descrição do banco de dados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – banco de dados das rodovias. 

 

Conforme a proposta para o desenvolvimento do sistema de informações 

geográficas, foi necessário definir as convenções adotadas para o SIG das linhas. 

Então para o layout das rodovias e acessos foram definidas convenções conforme o 

atributo “tipo” e assim, implantadas no SIG. O modelo segue conforme a Figura 47 

para a legenda e o modelo do SIG conforme a Figura 48.  

No caso do trecho Curitiba-Blumenau para o quesito linhas férreas, somente a 

ferrovia RFFSA corta o corredor de imagem. Assim como as rodovias e acessos houve 

o mesmo processo de digitalização junto à superposição da imagem e a inserção da 

base do IBGE ao longo do SIG. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Legenda  Figura 48 –Interligação dos acessos e estradas para as torres de LT`s 

 

 

Atualização das rotas via GPS: 

 

Mesmo que os acessos às torres das LT`s já tenham sido vetorizados através 

da imagem de alta resolução espacial e inseridos no sistema de informação 

geográfica, a atualização através de rastreio com receptor GPS é uma forma de 

manter essas rotas bem, definidas. Qualquer veículo equipado com um receptor GPS 

que venha a acessar as torres tem a possibilidade de coletar coordenadas que 

definem uma feição linha e assim a empresa sempre terá uma rota atualizada para 

alcançar cada torre. A Figura 49 mostra um veículo capas de realizar tal procedimento. 

Uma prática simples, atual, e barata de manter a rede de acesso atualizadas através 

das informações georreferenciadas e sugerida à empresa Eletrosul Centrais Elétricas 

na parceria desse projeto. Para tal, um teste foi feito com sucesso para um trecho da 

LT, resultando num fácil procedimento de mapeamento em tempo real.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Receptor GPS acoplado ao veículo que acessa as torres de Transmissão. 

 

 

3.2.8 Utilização da ferramenta de roteamento aplicada às LT`s: 

 

 

Sistemas de Roteamento de acesso são sistemas computacionais que, através 

de algoritmos, uma base de dados referente às vias de circulação automotiva, são 

capazes de obter soluções para problemas de roteirização e programação de uma 

rota de um ponto a outro, com resultados relativamente satisfatórios, consumindo 

tempo e esforço de processamento relativamente pequenos quando comparados 

aos gastos nos tradicionais métodos manuais. 

 

Para o caso das Linhas de Transmissão através da ferramenta disponível no 

Software ESRI Arc Toolbox – Linear Reference Tools foi criado um sistema de 



rotas entre pontos através do shapefile das rodovias e acessos às torres de 

transmissão. 

Foram inseridos pontos georreferenciados sobre postos de saúde e hospitais 

próximos à LT, e alimentados no seu banco de dados informações referente a 

serviços oferecidos por cada equipamento de saúde, constando: serviço de 

emergência, soro antiofídico, município local, número de habitantes, etc. Assim o 

trabalho de roteamento proposto foi de ligar um ponto de Torre de Linha de 

Transmissão com os pontos dos equipamentos de saúde das redondezas 

simulando uma consulta em caso de acidente envolvendo funcionário responsável 

à manutenção de torre. Como resultado dessa consulta, o operador da função tem 

em mãos dados referente à rota necessária do ponto de partida até o ponto final. 

Juntamente com essa rota todas as informações pertinentes aos acessos e 

rodovias: cobertura, jurisdição, nome, tipo, etc. Além da distância em quilômetros 

(Km) do trecho em sua totalidade. A Figura 50 mostra  a interface do software para 

essas consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 50 – Caracterização do Software para a ferramenta de roteamento entre 

equipamentos de saúde e torres de transmissão de energia elétrica. 

Até esta etapa do projeto, a base do Sistema de Informações Geográfica foi 

implantada com sucesso. Áreas não identificáveis ou incertas do uso do solo ou 

mesmo o não preenchimento de alguns atributos das rodovias, deu-se em função da 

impossibilidade de campanhas de campo para a checagem desses dados. 

 

O Quadro 04 mostra a relação entre os temas inseridos no SIG e suas 

características quanto à forma de digitalização e procedência desses dados. 

 

Quadro – 04 - Feições geométricas que representam o uso e ocupação do solo 

CARACTERISTICA 
DE DIGITALIZAÇÃO 

FEIÇÕES AMOSTRAS 

  

 

 

 

 

Torres 

Os pontos das Torres das LT`s foram locadas através de GPS 
em campo onde o centro da torre foi a referencia espacial para 
a tomada deste ponto. Esses dados foram fornecidos pela 
Eletrosul e as torres não pontuadas por GPS, foram 
digitalizadas em tela com base na imagem Quickbird. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 

 

 

Edificaçõe

s 

irregulares 

Assim como as torres, as feições referentes às edificações 
irregulares foram pontuados através de GPS em campo ou 
digitalizados em tela baseando-se na Quickbird. 



  

 

 

 

 

Eixo da Linha 

de 

Transmissão 

Para a criação do arquivo do eixo da LT, foram definidos 
segmentos de retas que foram orientados mediante a 
seqüência dos pontos que caracterizam o centro das torres.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha 

 

 

 

Rodovias, 

Acessos e 

Ferrovias 

Resultado entre o shapefile desenvolvido pelo IBGE e a 
atualização desse mesmo arquivo utilizando a foto-
interpretação na área onde a imagem de satélite atua. 
Também foram inseridos através da de digitalização em tela, 
as rotas antes não existentes no arquivo IBGE e os acessos 
exclusivos às Torres de Transmissão. 

 

       

 

 

 

 

 

        Polígono 

 

 

 

 

Faixa de 

Servidão 

 

 
 

 



 

 

A Faixa de Servidão foi estabelecida através da ferramenta 
buffer wizard do Arc View 9.0 que estruturou uma área gerada 
ao redor de determinada feição de dimensão constante e 
definida pelo usuário. Para gerar a faixa de servidão como um 
arquivo, foi determinada a largura desse zoneamento 
conforme as especificações do calculo da servidão (32.5m) em 
função do eixo diretriz. 

  

 

 

 

Faixa 20m 

Para sua inserção no SIG, foi executado o mesmo processo 
para a inserção da Faixa de servidão, ou seja, um zoneamento 
de 20 metros a partir da faixa de servidão, utilizando a 
ferramenta buffer wizard do Arc View 9.0 criando esse 
polígono. 

  

 

 

 

 

 

Uso do 

Solo 

Digitalizados em tela através de interpretação visual conforme 
a hierarquia de classes proposta pela Eletrosul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 

 

 

Após a realização das primeiras etapas do projeto, ou seja, a partir da 

execução do processamento digital de imagens através do software ERDAS, o qual 

aconteceu empiricamente e de forma dinâmica, percebeu-se que a qualidade dos 

resultados ficou aquém da mínima necessária para se trabalhar a imagem, portanto 

reconhecer as feições de interesse. 

 

Ficou claro que o melhor método de se classificar imagens de alta resolução 

espacial é a utilização de fato de programas que sejam desenvolvidos para este fim, e 

que tenham recursos de inteligência artificial e sejam capaz de analisar a textura, 

contexto, forma, etc, além da informação puramente espectral. Assim, a digitalização 

em tela foi a solução encontrada para o suprimento do resultado alcançado com a 

classificação digital. 

 

Obteve-se então a configuração do banco de dados de imagens, configurando 

a situação das torres de transmissão através da digitalização em tela das feições 

bióticas e abióticas (vegetação, solo, hidrografia, sistema viário, etc) da Faixa de 

Servidão, Faixa de Segurança ou Faixa de Domínio das LT´s. A partir desse banco de 

dados foi feito o cadastramento da vegetação no entorno da área de interesse e o 

mapeamento temático da área, sinalizando as irregularidades junto à legislação, a 

situação da vegetação e repassado aos órgãos responsáveis. Outro enfoque foi dado 

quanto à determinação das invasões as quais são regidas por lei e a vegetação 

arbórea que invade sobre a faixa de segurança das LT´s. 

 

O aspecto fundamental dos dados tratados em um SIG é a natureza dual da 

informação: um dado geográfico possui uma localização geográfica (expressa como 

coordenadas em um mapa) e atributos descritivos (que podem ser representados num 

banco de dados convencional). Outro aspecto muito importante é que os dados 

geográficos não existem sozinhos no espaço: tão importante quanto localizá-los é 

descobrir e representar as relações entre os diversos dados.  

 



Constou-se também, que a qualidade cartográfica de restituição da imagem 

Quickbird atende às necessidades da Eletrosul para a escala mínima de mapeamento 

– 1:10.000, reforçando o bom resultado da resposta da  imagem no objetivo do projeto. 

Lembrando que algumas informações contidas no SIG não atendem a tal escala mas 

constam como forma complementar. Exemplo este são quanto aos dados do IBGE em 

precisão 1:50.000 e as imagens Landsat. 

 

A divisão de classes de uso do solo e mapeamento de ocupação foi criada 

conforme a classificação que atendeu as necessidades das concessionárias de 

energia elétrica.  Para a Eletrosul a informação mais importante em relação à 

cobertura vegetal é quanto ao porte, forma e tamanho da vegetação, pois esses 

quesitos são considerados de alto risco aos acidentes junto às linhas. As benfeitorias 

situadas na faixa de servidão também são apontadas no mapeamento, por se 

encontrarem em situação irregular. Solo exposto, campos de cultura, pastagens, 

acessos viários, caminhos, açudes ou outros tipos de área antropizadas constam 

como informações adicionais para a empresa ou para trabalhos relacionados com o 

tema. 

 

Uma das vantagens de se trabalhar com a plataforma SIG é ter agilidade na 

consulta de dados que estão vinculados ao espaço. Desta forma as Empresas de 

Energia Elétrica podem efetuar o cadastramento das propriedades, das torres, linhas e 

proprietários, com mais agilidade uma vez que estes dados estão diretamente 

relacionados com a localização espacial.   

 

As imagens de alta resolução mostraram-se extremamente eficazes, como uma forma 

de visualização dessas informações em um percurso relativamente extenso. 

 

As geotecnologias mostraram-se favoráveis a detecção de invasões com 

edificações irregulares e vegetação de grande porte na faixa de domínio da LT. Dessa 

forma foi possível dimensionar os primeiros relatos das irregularidades à empresa, 

podendo posteriormente quantificar esses dados em forma de relatório de avaliação 

de serviços e situação da linha. 

 

Futuramente, pode-se também adquirir imagens com freqüências temporais 

das mesmas áreas, a fim de avaliar o crescimento ou declínio dessas irregularidades 

bem como a situação ambiental nas áreas de entorno das LT`s, dando um caráter de 

monitoramento à pesquisa.  



 

Uma outra aplicação importante será a distribuição das informações contidas 

no SIG via internet ou via rede interna (intranet), uma vez que os dados em formato 

shapefile permitem o intercambio com outros programas, dentre eles os que 

disponibilizam dados espaciais via rede. Com isso torna-se acessível a qualquer 

departamento da empresa, o banco de dados espacial ou mesmo o uso de 

computadores portáteis que possibilitam qualquer tipo de consulta a alteração de 

dados on-line. Esse procedimento quando ligado ao GPS, visualiza em tempo real a 

localização espacial do mesmo facilitando em muitos casos a consulta cadastral. Esse 

tipo de aplicação permite uma agilidade na consulta de dados, visto que a quantidade 

de informações agregadas ao banco de dados. 

 

Deve-se ressaltar que conhecer o espaço em que os produtos e serviços se 

inserem, é um começo para aplicar as políticas atuais de desenvolvimento sustentável. 

O planejamento territorial/ambiental hoje é muito utilizado como política 

ambiental e como saída para uma política de desenvolvimento sustentável.  O 

profissional deve ser habilitado por lei para atuar nesse campo de trabalho e integrar 

equipes técnicas multiprofissionais. 

Geotecnologias como o geoprocessamento e o sensoriamento remoto são 

importantes ferramentas que vêm mudando a qualidade dos resultados frente as 

tomadas de decisões e planejamento estratégico. Mapear, analisar e inter-relacionar o 

meio biótico e abiótico são características pertencentes aos profissionais que 

trabalham com segmentos multidisciplinar. Atualmente o profissional que trabalha 

nessa área precisa agir diferenciadamente e adotar um perfil que apresente 

características que atendam as demandas do mercado.  

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. A informação cadastral para esse 

tipo de atividade refere-se como um grande ganho no gerenciamento de informações, 

tornando possível assim a criação de um modelo de gestão ambiental aplicável as 

linhas e, portanto fornecer subsídios técnicos calcados nas geotecnologias com apoio 

a tomada de decisão. 



Em anexos os mapas gerados a partir dos dados trabalhados no SIG. 

Anexo 1 – Mapa da Faixa de Servidão, Faixa 20m e Torres de Transmissão 

Anexo 2 – Mapa de Acesso Terrestre às Torres de Transmissão 

Anexo 3 – Mapa de Uso do Solo 

Anexo 4 – Mapa de Irregularidade – Invasão na Faixa de Servidão 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSÃO e CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

 

5.1 CONCLUSÃO: 

Foram concluídas as etapas para a geração do mapeamento temático do Uso e 

Ocupação de Faixas de Linhas de Transmissão utilizando geotecnologias aplicadas. 

Como resultado final, o mapeamento temático através da imagem de alta resolução 

espacial se mostrou adequado quanto à escala pra área rural (1:10.000) e atendeu as 

necessidades da empresa quanto a este quesito. A partir desse mapeamento, a 

vistoria em campo da equipe técnica responsável pela área da faixa de servidão pôde 

ser monitorada com mais cuidado. Áreas identificadas no Mapa Temático de Uso do 

Solo com vegetação arbórea próximo as linhas necessitam do corte seletivo com 

freqüência. Assim a vistoria ao longo da faixa seria desnecessária, uma vez que seja 

possível marcar pontualmente as áreas com essas necessidades. Também foram 

demarcadas área com vegetação exótica próxima as linhas através da criação da faixa 

de 20m. Vale lembrar que se o mapeamento tivesse sido feito unicamente na faixa de 

servidão, este dado não seria cadastrado no sistema. Assim cálculos de indenizações 

para a remoção da espécie, sinalização de áreas de risco para ventos fortes e a 

possibilidade da programação do corte seletivos desse tipo de árvore pode ser feita 

através desse mapeamento. 

A utilização das técnicas de processamento digital de imagem de classificação 

supervisionada e não-supervisionada nas imagens de alta resolução espacial não se 

mostraram eficientes para este tipo de aplicação. A informação puramente espectral 

só leva em consideração a coloração do pixel e não outros fatores responsáveis para 

criterizar as feições de interesse como a textura, forma, contexto, etc. Assim os 

resultados mostraram-se confusos após o processo. Então como forma de suprir este 

“problema” a interpretação visual da imagem somada à vetorização em tela, acabou 

fazendo com que o produto final pudesse ter qualidade. Uma desvantagem de se 

trabalhar com a interpretação e vetorização em grandes áreas de imagem é quanto ao 

tempo necessário para aplicar este tipo de processo. É necessário um “cuidado” na 

execução, concentração, um bom conhecimento de fotointerpretação e da área de 

estudo. Campanhas a campo são inevitáveis para um resultado adequado, elevando o 



seu tempo e custo. Atualmente já existem no mercado softwares que trabalham de 

forma especifica com classificação para este tipo de imagem levando em consideração 

fatores como a textura, forma, padrão, contexto, etc, mas seus resultados como forma 

de aplicação ainda estão sendo estudados e avaliados para áreas com muita 

vegetação existente. 

 
 

As imagens Quickbird mostraram-se favoráveis a identificação de benfeitoria 

que invadem as faixas de servidão das linhas de transmissão. A resolução espacial de 

60cm permite dimensionar a irregularidade de uma forma aproximada e vinculada ao 

banco de dados do SIG, a consulta de informações referentes. (entre quais numero de 

torres, nome do proprietário do terreno, etc.) 

 
A utilização os Sistemas de Informações Geográficas para concatenar todos os 

dados georreferenciados e geração um banco de dados para gerenciar as informações 

alfanuméricas foi o primeiro passo para os mapas temáticos no processo de tomada 

de decisão. O software Arc View 9.0 mostrou-se eficaz na execução e gerenciamento 

das informações, consulta e mapeamento dos temas desenvolvidos possibilitando a 

inserção de dados na web ou disponibilizando via intraner dentro da empresa.  

 
 O sistema de roteamento entre as torres de transmissão e postos de 

saúde/hospitais através da rede de acessos e malha viária com ferramentas dispostas 

no software SIG Arc View 9.1 caracterizaram uma importante ferramenta agilizando a 

consulta de rotas em torres e postos de saúde em eventuais caso de acidentes. O fato 

dos Arc View possibilitar a interface com computadores de mão, a viabilidade de 

aplicar este processo é facilitada às equipe de campo responsáveis à LT 

 
 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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 a 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. 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. 

 

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 sobre as 

atribuições técnicas voltadas ao setor de energia elétrica e dos sistemas de 

geoprocessamento, cartografia, etc. 

 

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 e 

qual o beneficio que ela trará, comparando com sua depredação ambiental, 

monitoramento voltado a uma política mundial de desenvolvimento sustentável em que 

conhecer o espaço é fato indispensável. 

 

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, o geógrafo em 

especial 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) e a questão social. 

 

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 na 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 nesse campo de trabalho e 

integrar equipes técnicas multiprofissionais. 

 

Geotecnologias como o geoprocessamento, sensoriamento remoto e 

mapeamento temático são importantes ferramentas que vêm mudando a qualidade de 

vida, frente aos resultados nas tomadas de decisões e planejamento estratégico. 
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