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RESUMO 
 

Os recursos geotecnológicos permitem identificar áreas que caracterizaram os 

conflitos de ocupação espacial nas faixas de servidão das linhas de transmissão de 

energia elétrica.  Dessa forma, foi objetivo do trabalho apontar as ocupações 

consideradas irregulares, segundo NBR 5422, por não respeitarem a faixa de 

servidão paralela à Linha de Transmissão (LT) do trecho Capivari de Baixo – 

Palhoça, municípios que pertencem ao estado de Santa Catarina, que deve estar 

livre de qualquer tipo de ocupação e aglomeração, dado os riscos da tensão da 

energia. O mapeamento temático iniciou-se através do tratamento das imagens de 

satélite, utilizadas para a interpretação das ocupações. As imagens foram 

ortorretificadas para que se pudesse identificar as coordenadas geodésicas das 

torres. O método proposto permitiu que a LT fosse delimitada e caracterizada, assim 

definiu-se uma faixa paralela à esta linha, que correspondeu à área de 

responsabilidade jurídica e de domínio da concessionária Eletrosul S/A. Definida a 

área a ser mapeada, partiu-se para a vetorização das feições interpretadas nas 

imagens orbitais de alta resolução espacial. Como resultado da pesquisa obteve-se 

um modelo de propensão à invasão para apontar os locais na faixa de servidão que 

apresentam riscos à utilização indevida. Esta propensão se baseou na sobreposição 

de variáveis mapeadas no ambiente SIG – Sistema de Informação Geográfica – 

para: uso e ocupação do solo, proximidade das vias de acesso, e distanciamento 

das torres atrelado à informações de declividade. Buscou-se por meio de um breve 

estudo jurídico analisar como se dá a posse administrativa da área destinada à faixa 

de servidão e os procedimentos legais que visam respeitar as normas de segurança 

destas áreas. A interpretação das benfeitorias permitiu que se obtivessem dados 

reais de ocupações para todos os municípios onde o trecho da LT está inserido de 

modo a representar quantitativamente as ocupações irregulares e de risco 

considerados no trabalho e no ambiente SIG, que demandam um reordenamento 

para a área e conseqüentemente a realocação das famílias. 

 

Palavras-chave: ocupação irregular, linhas de transmissão de energia elétrica, 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

 

 
1.1 INTRODUÇÃO 
 

Ocupações territoriais, mesmo quando materializadas em construções 

públicas para benefícios de todos, não deixam de exercer influência no meio e, 

desta forma merecem atenção redobrada para que satisfaçam as necessidades de 

infra-estrutura sem, por conseguinte, trazerem problemas decorrentes da falta de 

estruturação ou localização inadequada dos bens imóveis. 

Neste contexto, as torres que sustentam as Linhas de Transmissão de 

energia elétrica representam uma grandiosa estrutura e percorre centenas de 

quilômetros ocupando um espaço próprio e influenciando o seu entorno, amparado 

legalmente, pela restrição dada em função da alta-tensão dos cabos de energia. 

 A energia gerada no Brasil é distribuída através do Sistema de Transmissão 

de Energia Elétrica composto fisicamente por torres e cabos de transmissão. 

Segundo dados da ANEEL (2008), os segmentos de linhas de transmissão que 

levam energia elétrica para a população brasileira somam 90 mil quilômetros de 

extensão considerando-se todo o território nacional. 

 As voltagens das linhas de transmissão variam, e para cada uma destas 

tensões há diferentes estruturas de torre; estas, por sua grandiosidade e pelos 

perigos impostos pela rede de tensão por ela sustentada exigem, segundo as 

Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) regulamentada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que um corredor adjacente seja protegido de 

ocupação e demais usos que possam vir a causar danos à população próxima e ao 

Sistema de Transmissão. 

Esta área conhecida por Faixa de Servidão ou ainda por Faixa de Segurança 

localiza-se abaixo da LT e sua dimensão varia de acordo com a tensão da linha de 

transmissão, pois quanto maior a voltagem, maior é a área reservada para fins de 

segurança. 
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A ocupação destas áreas causa danos diretos à população que a ocupa, 

bem como indiretos por se tratar de transmissão de energia e, desta forma, é 

considerado de suma importância o constante monitoramento para que efetivamente 

se mantenha livre de ocupação. 

O monitoramento deve partir da concessionária responsável pelo trecho de 

transmissão através das equipes de campo, capacitadas a identificar as 

irregularidades da faixa de servidão.  

Considerando-se as limitações do monitoramento feito pelas equipes, a 

concessionária, por meio de convênios firmados com a Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC, e através do Laboratório de Geoprocessamento - GeoLab, 

incentivou pesquisas no tocante ao acompanhamento das as Linhas de 

Transmissão, especificamente em relação a gestão da faixa de servidão. 

Mesmo com os riscos impostos pela rede de tensão de energia elétrica, a 

dinâmica territorial, principalmente com a expansão urbana, se apresenta de forma 

cada vez mais frequente, e aliada à falta de conscientização e informação explicam 

a constituição das ocupações nestas áreas, o que torna difícil o acompanhamento e 

consequentemente consolida as edificações somando-as como irregulares. 

O estudo apresentado foi fruto desta demanda, uma vez que as equipes de 

campo da concessionária detectaram inúmeras ocupações nas áreas de faixa de 

servidão para o trecho de estudo, que compreende os municípios de Capivari de 

Baixo, Imaruí, Imbituba, Garopaba, Laguna, Palhoça e Paulo Lopes. 

Frente ao exposto, o estudo apresenta o problema por meio do SIG e da 

cartografia temática e as considerações sobre as ocupações irregulares urbanas na 

faixa de segurança do sistema de transmissão de energia elétrica através de um 

estudo prático realizado no trecho Capivari de Baixo a Palhoça em Santa Catarina.  

A proposta fundamenta-se essencialmente na proposição e validação da 

metodologia, utilizando as imagens de alta resolução espacial em acordo com os 

softwares de Processamento Digital de Imagem (PDI) e Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). 
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

A falta de informação e de conscientização sobre perigos impostos pela rede 

de tensão, bem como a contingência atual no cenário urbano da ocupação 

desordenada, explica, em partes, a ocupação por benfeitorias nos arredores das 

torres. Sendo estas de responsabilidade da empresa de energia elétrica, a qual 

responde legalmente e socialmente pela área ocupada no entorno e abaixo da Linha 

de Transmissão. 

A organização e influência do espaço urbano adjacente sob a formação e 

tipificação do tecido viário, bem como as características da declividade do terreno e 

o perfil de uso do solo na área, propiciam distintas ocupações. 

Grande parte do trecho da Linha de Transmissão encontra-se ocupada 

irregularmente e aponta-se para este fato a falta de monitoramento efetivo. O 

mapeamento da faixa de servidão executado neste estudo visou apontar os locais 

que possuem características que possam atrair novas ocupações, além de apontar 

as já existentes buscando solucioná-las, respeitando normas legais e de segurança. 

As áreas destinadas às faixas de servidão possuem restrições ao uso da 

terra, declarado através de instrumento público extrajudicial. As dimensões físicas, 

ou seja, a extensão linear legalmente definida, de modo perpendicular a faixa da LT, 

protegida por lei, é decorrente dos riscos existentes a determinados usos e dessa 

forma depende da tensão da LT instalada.  

Nas restrições quanto às ocupações inclui-se a não utilização dessas áreas 

para moradias, localização de estabelecimentos comerciais, entre outros. 

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.  

Essas ocupações podem e devem ser hierarquizadas em grandeza de 

intensidade e posição geográfica, na qual se tem o histórico de ocupações 

irregulares próximo às torres por população que tende a utilizar as áreas 

indevidamente, uma vez que o monitoramento e a gestão desse espaço por parte da 

empresa responsável são ineficientes. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Tem-se como objetivo desta pesquisa estabelecer um modelo matemático a 

partir da tecnologia SIG que permita conhecer as áreas ainda não ocupadas em 

faixas de servidão de linhas de transmissão de energia elétrica, mas que, devido seu 

arranjo espacial, apresenta propensão à ocupações; ao apontar estas áreas o 

monitoramento torna-se facilitado e eficaz de modo a inibir a utilização inapropriada 

da faixa de servidão. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

- Através das geotecnologias empregadas, objetiva-se uma análise espacial 

da Linha de Transmissão via mapeamento temático das variáveis: uso e ocupação 

do solo, declividade e sistema viário nas faixas de servidão de energia elétrica, além 

da variável peculiar do meio, as torres. 

- Aplicar as normas referentes aos padrões da faixa de servidão das linhas 

de transmissão de energia elétrica, visto que esta definição deve ser precisa pelo 

fato da regularização do local ser dado em função desta área.   

- Apresentar a metodologia empregada que subsidia o modelo gerado de 

propensão a invasão, proposta frente à necessidade de frear a ocupação irregular 

nestas áreas protegidas por normas. 

- Apresentar as implicações jurídicas em relação às intervenções da 

concessionária de energia elétrica frente à ocupação já consolidada irregularmente. 

- Levantar práticas de ocupação do solo que possam ser absorvidas nas 

faixas de servidão coibindo assim a ocupação irregular. 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

No capítulo de número um, que é o presente capítulo, são apresentados os 

objetivos gerais e específicos da pesquisa e a justificativa, dando início à 
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explanação sobre o tema acerca da ocupação irregular em áreas destinadas às 

Faixas de Servidão.  

No segundo capítulo o referencial teórico é apresentado com ênfase à 

aplicação da cartografia para bem representar produtos e modelos gerados, além 

do aporte tecnológico e as demais aplicações dos produtos do sensoriamento 

remoto utilizado na pesquisa para subsidiar análises espaciais. Apresentam-se 

também as normas vigentes sobre as restrições de utilização da faixa de servidão. 

No capítulo três é apresentada a metodologia utilizada no estudo, o SIG 

como suporte, suas potencialidades e utilizações que permitiram chegar ao modelo 

de propensão mapeando as variáveis influenciáveis no quesito ocupação. 

O capítulo quarto traz a apresentação dos processos de desocupação das 

áreas de servidão frente às benfeitorias já construídas. São demonstradas também 

as diferentes formas de aquisição do terreno por parte da empresa Eletrosul a ser 

utilizado como faixa de servidão, além de uma proposta para reordenamento 

baseado em medidas para evitar a ocupação. 

O capítulo cinco é dedicado às considerações finais de todo o estudo, que 

abrange grande parte das medidas para evitar ocupação. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1.1 Cartografia e Geotecnologias Aplicadas às LT´s  

 

A premissa básica da tomada de decisão sobre o espaço territorial parte 

efetivamente do conhecimento desse espaço, e de sua representação de modo a 

facilitar seu entendimento e subsidiar futuras análises.  

A representação de uma determinada situação envolvendo uma temática 

mais abrangente pode ser apresentada por meio dos produtos cartográficos: mapas 

e outras representações gráficas, que proporcionam claro e correto entendimento 

espacial do fenômeno em questão. 

Segundo Robbi (2000) para o que o mapa possa transmitir de maneira 

eficiente seus atributos é necessário que este seja projetado em conformidade com 

seu usuário, considerando-se desta forma suas necessidades e a aplicabilidade que 

se deseja alcançar. 

Ainda de acordo com Robbi (2000) os mapas, segundo o que representam, 

podem ser classificados em: mapas de propósito geral e mapas temáticos. O mapa 

de propósito geral mostra a localização de uma variedade de feições, e um exemplo 

comum é um mapa com feições topográficas. No caso dos mapas temáticos, o 

propósito da representação cartográfica é enfatizar a distribuição geográfica de um 

ou mais atributos ou variáveis.  

Os mapas temáticos podem ser projetados em função do tipo de 

informação que se deseja representar em um dado espaço geográfico. Esta 

representação pode se dar de diferentes formas, permitindo que se explore a 

apresentação dos dados por meio de áreas,  traço ou pontos utilizando-se padrões, 

cores, formato entre outros tipos de representação. 

Estes aspectos importantes são atendidos por meio da cartografia de 

representação que responde pelos padrões e utilizações de simbologia. O intuito é 
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melhor representar uma dada feição ou um conjunto destas, de modo que as 

informações e dados por símbolos representados sejam compreendidos e permitam 

entender a realidade ali apresentada. 

As feições de interesse representadas nos mapas podem ser obtidas 

através da interpretação de produtos de sensoriamento remoto que aliados às 

tecnologias de tratamento e manipulação de dados geográficos, através de 

programas computacionais, constituem ferramental suficiente para subsidiar análises 

precisas da situação real para o que é representado. 

Acerca do exposto acima, Venturi (2005, p.18) destaca que: 

A crescente tecnologia incorporada nos instrumentos utilizados por 
determinadas técnicas (como imagens de satélite, com alta resolução 
métrica ou menor) pode diminuir  necessidade de trabalho de campo, já que 
fornece informações cada vez mais precisas da realidade.  

Além da precisão fornecida, segundo LUCHIARI; KAWAKUBO; MORATO, 

(2005, p.33), as imagens de satélites “permitem a representação de grandes áreas, 

com dimensões de dezenas de quilômetros quadrados” tornando-se de exata 

aplicação em estudos desenvolvidos que demandem análise espacial de grandes 

áreas, a exemplo da linha de transmissão, que se apresenta com extenso 

comprimento. 

 

2.1.2 SIG aplicado  

 

”Os sistemas de informação geográfica surgiram como uma solução para 

armazenar, manipular e gerar saídas gráficas do grande volume de informação 

geográfica existente, proveniente de diversas fontes (LACRUZ E SOUSA JÚNIOR, 

2009, p.8) 

Ressalta-se ainda que o SIG tem a função de auxiliar nas análises espaciais 

que se pautem da necessidade do homem sobre o uso e ocupação do território, de 

modo a subsidiar as análises e interpretações nas imagens de satélite, conforme o 

estudo aqui apresentado.  

A tecnologia SIG, apresenta-se na atualidade como um elemento a mais 

dentro das geotecnologias, que permite agregar um diferencial eficaz e eficiente, a 

sobreposição e cruzamento de dados buscando modelos e representações efetivas 
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para a temática proposta.  

A representação espacial mapeada segundo Lacruz e Sousa Júnior (2009, 

p.8) está “associada à localização na superfície da terra, num determinado instante 

ou período de tempo.” O autor ainda destaca que: 

Os sistemas de informação geográfica devem realizar basicamente as 
seguintes funções: entrada e verificação de dados, armazenamento de 
informação e gerenciamento do banco de dados, geração de saídas e 
apresentação de resultados, transformação de dados, e por último, 
interação com o usuário.  

A entrada e verificação de dados consistem na representação gráfica dos 

elementos do mundo real interpretados no SIG. Este procedimento é feito através de 

dados vetoriais apresentados por três feições de desenho: pontos, linhas e 

polígonos ou ainda por dados raster representados por linhas e colunas. 

 Segundo Armani (2007), os pontos referem-se a uma feição gráfica que não 

possui área no mapa, representado por um par de coordenadas geográficas que 

indicam sua localização a exemplo das torres das LT´s. As linhas, dependendo 

também da escala de visualização, são objetos de uma dimensão de pelo menos 

dois pontos e podem representar estradas, rios, linhas de energia ou outras feições 

gráficas que tenham uma extensão. Polígonos são objetos de duas dimensões 

limitados por no mínimo três segmentos de linhas e podem representar uma área em 

um mapa, como, por exemplo, limites de municípios, uso do solo ou um lago, entre 

outros. 

As feições interpretadas nas imagens são, através dos vetores acima 

descritos, desenhados. O processo é chamado de vetorização, e é assim 

denominado pela digitalização das feições por meio dos vetores. 

Ainda que definido o tipo de representação vetorial para cada feição de 

estudo, esta pode variar conforme a escala de execução adotada no mapeamento. 

Segundo Fabrikant (2001) apud Queiroz Filho (2005 p. 55) “nas análises 

geográficas, a escala está relacionada ao tamanho dos objetos estudados e ao nível 

de detalhe que será utilizado.”  

Infere-se, portanto, que apresentação de uma determinada feição pode-se 

dar, por exemplo, por meio do vetor polígono se a escala de mapeamento for de 

grande, ou seja, de maior detalhamento, ou ainda na feição de pontos, caso a escala 

seja de maior grandeza e o detalhamento não tão apurado.    



 

 

 

 

 

 

 

 

19 

O estudo executado contou com informações detalhadas e precisas, 

resultado de um mapeamento de grande escala, 1:5.000, onde se interpretou as 

feições conforme estas se apresentavam nas imagens para a referida escala. 

A sistematização dos dados obtidos pelas análises visuais dentro do 

ambiente SIG se deu através de um banco de dados onde se relacionou cada feição 

desenhada com suas respectivas informações de interesse. 

A interação com o usuário, que segundo Lacruz e Sousa Júnior (2009, p.12) 

“abrange a consulta do banco de dados e a definição dos parâmetros para a análise 

e modelagem dos dados” conferiu a importância de se estruturar um banco de dados 

geográficos onde puderam ser inseridos níveis de informações das feições de 

interesse.  

A criação de um banco de dados permite, entre outros aspectos, que as 

análises do espaço se dêem de maneira ágil e com toda a veracidade que a imagem 

de alta resolução espacial permite, uma vez que o banco de dados foi constituído 

com informações das feições vetorizadas no sistema SIG, e através de critérios de 

representação foi hierarquizado permitindo que se trabalhassem os dados de 

diversas formas a partir dos atributos vinculados no banco de dados. 

Desta forma, com os atributos agregados às feições mapeadas, pôde-se 

definir parâmetros para trabalhar estes dados a fim de se obter resultados da 

sobreposição das informações que congregou as informações inseridas no banco de 

dados de modo a trabalhá-las de acordo com a situação espacial da área de estudo 

e suas particularidades que permitiram inferir sobre a propensão à invasão nas 

áreas de faixa de servidão mapeadas para o trecho de estudo. 

De acordo com Lacruz e Sousa Júnior (2009), “a sobreposição [...] facilita o 

cruzamento de planos de informação (plano de informação relevo, rede de 

drenagem, área de inundação, uso e cobertura do solo” que trabalhadas em 

conjunto, permitem que se chegue a uma determinada informação afim, tornando-o 

um importante produto cartográfico resultante da sobreposição de planos de 

informação, que após terem suas informações cruzadas geram, conforme 

mencionado por Lacruz e Sousa Júnior (2009) “classes que são a combinação das 

informações contidas nos planos de origem.”  

Destaca-se, dentro das técnicas de coleta de dados de apoio às imagens do 
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sensoriamento remoto, o georreferenciamento que segundo Schowengerd (1997) 

Apud Carraro e Mexias (2000), consiste em validar as feições desenhadas através 

das imagens de satélite em relação às feições reais devido à atribuição de um 

sistema de coordenadas. “Apesar de ser válido somente para pontos de controle dos 

quais são conhecidas as coordenadas geográficas, mesmo assim é estendido para 

todos os pixels da imagem, sem considerar o deslocamento pontual devido ao 

relevo.”  

A ortorretificação, que também faz parte das técnicas de apoio, segundo 

Schowengerd (1997) Apud Carraro e Mexias (2000) “considera o deslocamento 

pontual da imagem ocasionado pela variação do relevo, resultando que cada pixel 

da imagem estará posicionado como se fosse observado de um ponto verticalmente 

acima”. 

Este procedimento é feito com receptores geodésicos GPS – Sistema de 

Posicionamento Global, que aferem as coordenadas geográficas e correlacionam-

nas aos dados não referenciados da imagem visando torná-los verdadeiros a partir 

do ajuste do posicionamento geográfico da imagem atrelado ao Sistema Geodésico 

Brasileiro. 

 

2.1.3 Análise espacial através de imagens orbitais 

 

Os conceitos e técnicas cartográficas, apoiado em softwares que permitem 

análise espacial, proporcionam por meio de levantamento de dados alfanuméricos - 

subsidiados por utilização de imagens de satélites com alta resolução espacial; 

mapas temáticos em escalas distintas; modelos numéricos de terreno, - a integração 

de dados das mais diversas áreas do conhecimento. 

“A técnica de analise de imagens é hoje um recurso indispensável ao 

levantamento de componentes das paisagens.” (LUCHIARI; KAWAKUBO; MORATO 

2005 p. 46) Uma vez que as análises das imagens “possibilitam a obtenção de 

informações sobre determinada área e os fenômenos que nelas ocorrem” (2005, p. 

33).  

Estas análises sobre imagens orbitais podem se realizar por meio da 

interpretação visual ou com auxílio de analisadores de imagens que consistem em 
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sistemas de computadores que classificam as feições através de parâmetros pré-

definidos para as classes a serem mapeadas. Segundo Luchiari; Kawakubo; Morato 

(2005 p.46), a interpretação visual se processa em três fases distintas: foto-leitura, 

que se baseia no reconhecimento e estudo das características de objetos visíveis 

nas imagens, foto-análise, que se refere às características acerca do tema a ser 

mapeado e por fim, classificação, que implica na descrição das imagens.  

Em softwares de SIG, a descrição das feições vistas nas imagens é 

vinculada ao banco de dados diretamente com a localização geográfica. Outras 

informações relevantes podem ser agregadas à feição a partir destes registros 

possibilitando a aquisição de novas informações por intermédio de análises 

subsidiadas pela integração de diversos tipos de dados. 

Desta forma, destaca-se a ampla utilização das imagens orbitais uma vez 

que se torna possível o cruzamento de dados em função da localização espacial, 

informações estas preciosas, obtidas a partir da interpretação visual e demais 

informações acerca da temática, que permitem efetuar inúmeros mapeamentos de 

temas pertinentes a ocupação urbana, a vegetação, sobre parâmetros 

meteorológicos, parâmetros litológicos e sobre tipos de solo, (LUCHIARI; 

KAWAKUBO; MORATO, 2005) 

Estas possibilidades se ampliam à geração de diagnósticos e prognósticos 

de diversas temáticas de interesse, em especial na condição de monitoramente 

temporal uma vez que se pode acompanhar e evolução de fenomênos geográficos, 

partindo da análise de interpretações de imagens de diferentes datas para o mesmo 

local para determinado tipo de tema. 

 Estes pareceres sobre a dinâmica de ocupação se devem, além do 

conhecimento geográfico do espaço, à interpretação desses produtos que fornecem 

dados atualizados com acurado detalhamento gráfico. Com dados concisos, obtém-

se precisão para agregar informações alfanuméricas descritivas sobre a área de 

interesse que subsidiam a tomada de decisão frente a uma determinada situação. 

Coloca-se, desta forma, que a LT pode ser efetivamente acompanhada 

quando utilizados os produtos do sensoriamento remoto aliado às técnicas de 

análises no ambiente SIG.  

A ocupação e sua dinâmica podem ser mensuradas e analisadas 
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vislumbrando futuros produtos a destacar um modelo preditivo sobre ocupações em 

áreas de faixa de servidão, utilizando dados de diferentes planos de informação para 

subsidiar uma proposta indicativa para as áreas com propensão à ocupação, 

conforme apresentado neste estudo. 

 
2.2 IMPLICAÇÕES DA FAIXA DE SERVIDÃO 

 

2.2.1 Critérios de instalação da Faixa de Servidão 

 

Segundo Normas Brasileiras específicas sobre Linhas de Transmissão de 

energia elétrica que regulam o uso e a ocupação do solo, devem-se preservar as 

áreas próximas às torres e um corredor limitado por linhas paralelas às LT’s.  

Segundo Oliveira, Wosny e Santo (2006), a faixa de servidão tem a largura 

determinada conforme as definições estabelecidos pela ABNT que define na Norma 

Brasileira sobre Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica (NBR 

5422) os parâmetros mínimos para fixação dessa faixa de segurança principalmente 

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

utilização do terreno. 

Estes parâmetros definidos levam em consideração uma série fatores para 

determinar essas distâncias, a exemplo do balanço e a deflexão dos cabos, o campo 

eletro-magnético, o ruído audível exercido pela tensão da linha e a interferência nas 

ondas de rádio.  

As normas instrutivas redigidas pela ABNT na NBR 5422, nos tópicos 

referentes aos cálculos para definição da largura da faixa de servidão estão no 

anexo I a partir do item 12, considerando suas subdivisões até o item 12.6. 

Para a Linha de Transmissão estudada que está sob a tensão de 138 KV 

(138.000 volts), segundo a descrição da Norma 5422, a faixa de segurança deve 

respeitar quinze metros a partir da fase da LT, ou seja, uma área de quinze metros 

para cada lado da torre, totalizando um corredor restritivo de trinta metros de largura. 

 

2.2.2 Subdivisões da Faixa de Servidão:  
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Para classificar os diversos tipos de uso, a faixa de servidão é sub-dividida 

em três classes A, B, C, segundo as instruções normativas da concessionária de 

energia elétrica que constam no Manual de Manutenção da Eletrosul, (1999, p. 03). 

As restrições de uso se distinguem entre essas três classes, em relação à maior ou 

menor restrição de utilização, e são apresentadas na Figura 1 abaixo: 

 

Figura 1: Áreas de Faixa de Servidão segundo a Eletrosul 
 

Área “A” 

É uma área circular em torno das estruturas da linha de transmissão, de raio 

igual à metade da largura da faixa. Para o caso de linhas paralelas, a área A é 

definida pelos dois semicírculos de raio igual à distância do centro das torres até o 

limite externo da faixa, e pelas retas que unem os semicírculos, a partir dos eixos 

das linhas. 

Área “B” 

É definida por uma área da faixa ao longo da linha, de largura igual a quatro 

vezes a distância horizontal máxima entre o centro da torre e a fase lateral. Para o 
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caso de linhas paralelas, a área situada entre elas pertence à área B. 

Área “C” 

É a área da faixa de linha de transmissão, excluídas as áreas “A” e “B”.     

As subdivisões supracitadas são entendidas de acordo com as permissões 

de ocupação. As restrições se devem basicamente pela preocupação com a 

segurança no entorno da Linha de Transmissão, objetivando a não permanência de 

pessoas nestas áreas. 

As restrições seguem em conformidade com as áreas, sendo que a mais 

restritiva é a área “A” em comparação com a área “B”, e este mais restritivo em 

comparação com a área “C”. 

 

2.2.3 Restrições de Utilização da faixa de servidão 

 

O uso sob a linha de transmissão, segundo Garcia (1999), deve ser 

precedido de análise e aprovação por parte da concessionária de energia elétrica 

para toda e qualquer utilização da faixa de segurança. 

As restrições se devem pela questão de segurança, de forma que o intuito 

principal é evitar atividades que promovam a permanência e aglomeração de 

pessoas, tais como: benfeitorias, quadras ou campos destinados as práticas 

esportivas ou recreação; praças e parques. 

As considerações detalhadas para as restrições de utilização na faixa de 

servidão estão descritas no Manual de Manutenção da Eletrosul por Garcia (1999), 

de acordo com as normas descritas na NBR – 5422, que destaca a importância de 

se manter a faixa de servidão com revestimento vegetal adequado - evitar árvores 

próximas às linhas, mas manter vegetação com intuito de evitar erosões. Estas 

especificações da NBR 5422 estão elencadas no Anexo 1, item 13. 

As normas da concessionária apresentadas aqui são seguidas de maneira 

que, qualquer destas restrições, se não consideradas e respeitadas, se enquadram 

como utilização irregular, desobedecendo normas protegidas juridicamente. A 

concessionária, desta forma, se apresenta como lesada e apta a entrar judicialmente 

contra os responsáveis pela invasão da faixa de servidão e pela utilização indevida.      

Segundo Garcia (1999), no tocante às benfeitorias, as construções de 
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madeira, de alvenaria, ou de outro material, que mantém pessoas, de forma 

permanente ou temporária não são permitidas nas áreas de servidão. As pessoas 

não devem estar sujeitas a nenhum tipo de risco de efeitos elétricos, (choques por 

indução, por tensão de passo, tensão de toque), e de efeitos mecânicos (queda de 

condutores e estruturas) agravados pelas sucessivas tentativas de religamento (no 

caso de falha operacional), que provocará descargas elétricas em cabos rompidos 

sobre o solo. Este tipo de ocupação não é desejável nas três áreas em é que 

subdividida a faixa de servidão. 

Da mesma premissa de evitar aglomerações têm-se as atividades de cunho 

esportivo, comercial, e lazer tais como kartódromos, parques de diversões, quadras 

de esporte, estacionamentos, campo de futebol, feiras de uma forma geral, pistas 

para motocross, circos, exposições de gado e outras do gênero. Nesses casos, além 

de apresentarem benfeitorias, há sempre a possibilidades de ampliações e um 

grande envolvimento com terceiros (aglomerações de pessoas). As atividades 

apresentadas são totalmente restritas nas áreas “A”, “B” e “C”. Mesmo que as 

atividades citadas se dêem fora da faixa de servidão, ainda que próximas, devem 

ser consultadas junto à empresa que avaliará caso a caso sobre uma possível 

interferência no sistema da Linha de Transmissão. 

Nos locais onde a Linha de transmissão está inserida em áreas rurais, as 

restrições se dão de acordo com o porte e material das benfeitorias, considerando-

se também as áreas “A”, “B” e “C”: 

 1- Benfeitorias rústicas de pequeno porte, construídas com materiais como 

madeira, bambu, alvenaria, usadas como: currais, chiqueiros, cochos para o sal de 

animais, abrigos para animais, bebedouros, feitas para o manuseio temporário de 

gado ou de outros animais, e benfeitorias do tipo: monjolos, esterqueiras, poços 

d’água e cisternas, que exijam a presença de pessoas de forma esporádica devem 

apenas abarcar as áreas B e C, ou somente C, dependendo da projeção vertical. 

Mesmo atendendo a estes requisitos, a definição de permanência somente será 

validada após avaliação técnica e autorização da empresa Eletrosul.  

2- Benfeitorias de porte médio a grande, normalmente de alvenaria, onde 

são desenvolvidas atividades como: criação de aves, de animais em geral, cocheiras 

para retirada de leite e trato de animais, onde há permanência de pessoas pelo 
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menos durante o dia, não têm permissão de construção nas áreas A, B ou C. 

3- Benfeitorias de madeira, de alvenaria ou de outro material, do tipo: 

sanitários, paióis, estufas, onde a utilização por pessoas se dá de forma esporádica 

poderão permanecer na área C, após avaliação técnica e autorização expressa da 

empresa Eletrosul.  

As autorizações são concedidas quando considerados: tipo de benfeitoria, 

local da instalação em relação à linha, tipo de uso, previsão de ampliação, além de 

atender aos critérios conforme descritos abaixo: 

a- Adentrem no máximo 5% da largura da faixa de servidão, considerando a 

faixa da linha como linha simples, para vãos menores ou iguais a 500 m. Ou seja, 

para cálculos considerando a tensão da linha de transmissão como sendo 138kV, a 

faixa de servidão é de 15 metros para cada lado, a exemplo da LT estudada resulta 

em: 138 kV =  30 m x 5 % = 0,75 m  

b - Não possua portas e janelas voltadas para a LT (parede cega); 

c - Obedeçam as alturas máximas de segurança: 

- 230 ou 138 kV = 3 m abaixo do nível do condutor mais baixo a 60ºC.  

- 500 kV = 5 m abaixo do nível do condutor mais baixo a 60ºC. 

d - Não possuam telhados metálicos. 

Estes requisitos não validam a permanência da benfeitoria, a área técnica da 

Eletrosul definirá a viabilidade de cada caso em particular.  

Em relação à utilização das áreas de servidão para plantações ou cultivos de 

espécies vegetais, as restrições se dão por motivos de técnicas de plantio, que não 

podem por em risco o funcionamento normal das linhas de transmissão. Além das 

técnicas de plantio, é importante observar as técnicas de colheita, estas não devem 

violar as restrições de segurança na área de servidão e por isso devem ser 

autorizadas pela empresa Eletrosul. 

As imposições quanto à utilização destas áreas para atividades agrícolas se 

dão pelo porte dos vegetais, que não deve ultrapassar a altura máxima de 3 metros 

sob a linha de transmissão diante dos riscos que podem ser causados pelo contato 

com os cabos. 

Dadas as restrições para os cultivos, a cultura da cana-de-açúcar, por 

exemplo, está sujeita a queimadas intencionais ou não principalmente quando 



 

 

 

 

 

 

 

 

27 

voltada à exploração industrial que provocam o desligamento das linhas, além de 

seu porte médio/ alto que pode prejudicar o funcionamento normal das linhas por 

contato. De uma maneira geral, não é permitida a permanência desse tipo de cultura 

nas faixas das linhas de transmissão. A cultura da cana-de-açúcar em uso 

doméstico pode ser reavaliada, e então a definição de permanência se dá após 

avaliação técnica e autorização expressa da área técnica da Eletrosul 

Salienta-se que esse mesmo critério deve ser adotado para outras culturas 

que, da mesma forma, possam por em risco a operação da linha. 

Em relação a atividades agrícolas de pequeno e médio porte, a exemplo de 

floriculturas, fruticulturas na área de faixa de servidão, via de regra poderão ser 

aceitas nas áreas “B” e ou “C” por respeitarem a altura máxima de 3 metros. Esta 

permissão se deve pelo porte das espécies que não influenciam na operação ou 

manutenção das linhas de transmissão. 

As plantações de baixo porte, altura de no máximo 1 metro, tais como de 

feijão, batata, podem ser aceitas na área “A”, mas estarão sujeitas a ação de 

amassamento pelos veículos de manutenção da Eletrosul, em atividades de 

inspeção, além de ser vetado o uso de máquinas agrícolas. 

Para que se efetivem as permissões de plantio quando se faz necessário o 

uso de máquinas agrícola, a altura das máquinas deve ser avaliada em relação à 

altura dos cabos da linha de transmissão. É necessário tomar algumas medidas 

quando o plantio utiliza máquinas, uma vez que estas podem aumentar seus 

padrões atingindo alturas que perpassam a já estipulada para permissão de 

utilização entre os cabos da linha de transmissão e o solo. 

Ainda no contexto de permissões de plantio, hortas comunitárias podem ser 

instaladas nas áreas “B” e “C”, mas, como toda e qualquer utilização na faixa de 

servidão, o projeto deve ser precedido de autorização expressa da Eletrosul. 

No que diz respeito a permanência de árvores de grande porte tanto na faixa 

de servidão como nos seus arredores se faz necessário considerar as condições 

físicas das espécies vegetais, uma vez que a altura é um condicionante que põe em 

risco o desempenho da LT. Frente a estas considerações, devem-se erradicar 

árvores de grande porte das áreas A, B e C, a exemplo de bambus, eucaliptos, 

pinheiros e demais espécies.  Mesmo estando fora da faixa de servidão, as plantas 
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de grande porte suscitam perigo de tombamento. Este risco corrobora a proibição de 

permanência destas espécies de grande porte mesmo que fora da faixa de servidão, 

sendo imposto ainda que a erradicação das plantas se dê ainda quando estiverem 

em período de crescimento. Há casos onde a proibição pode ser revista, a exemplo 

de locais com declividade acentuada, conhecida como grota, onde as árvores ficam 

distantes dos cabos da linha de transmissão. Mesmo nestes casos, deve-se 

respeitar a altura máxima de 15 metros entre os condutores e a copa das árvores, 

para tensões de 230 e 525 kV. 

No que diz respeito a instalações elétricas e/ou mecânicas nas áreas rurais 

do tipo casa de bombas, pequenas usinas, motores, utilizados para apoio de 

fazendas, e demais estabelecimentos rurais, caracteriza-se como benfeitorias e por 

isso somente podem ser aceitas nas áreas B e C ou apenas C com toda a parte 

elétrica aterrada para evitar possíveis problemas com a transmissão de energia. 

Mesmo com todos os requisitos atendidos, é necessária autorização expressa da 

Eletrosul como declaração de aceite.  

No tocante às instalações de redes tais como água, esgoto, energia ou de 

comunicação, e do sistema viário, tanto no sentido paralelo à faixa de servidão, 

como a atravessando, devem ser analisados e aprovados pela equipe técnica da 

Eletrosul. 

As redes de água e esgoto quando subterrâneas são permitidas na faixa de 

servidão desde que não interfiram nem ponham em risco as fundações e o 

aterramento das torres. 

No caso de travessia das vias na faixa de servidão deve ser respeitada a 

angulação maior que 15° entre as ruas e a faixa de servidão. 

Como dito anteriormente, na faixa de servidão não são permitidas utilizações 

edificáveis, que demandem permanência de pessoas, mesmo que de forma 

periódica nestas áreas. Loteamentos que queiram utilizar as áreas laterais ao lado 

da faixa de servidão devem ter seus projetos analisados previamente e só poderão 

existir com o acompanhamento durante sua implantação pela Eletrosul.  

Com implantação de loteamentos próximos às faixas de servidão, a 

necessidade de “áreas verdes”, seguem como exigência legal quando da sua 

construção. Estas áreas podem ser implantadas na faixa de servidão da linha de 
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transmissão desde que tenham apenas objetivos paisagísticos, de maneira que não 

atraia pessoas e nem permita praticas esportivas ou atividades de lazer. 

Tratando-se de delimitadores de áreas, tais como muros ou cercas metálicas 

ou de arames, são permitidos sua construção na faixa de servidão desde que seja 

mantida a distância de segurança entre os cabos condutores e o cercamento. Desta 

forma, a altura máxima para os cercamentos é definida caso a caso devido às 

distâncias entre o solo e os cabos variarem de acordo com o terreno no qual está 

instalada a Linha de Transmissão.  

Os cercamentos, independente do material constituinte, não devem impedir 

o acesso das equipes de manutenção da Eletrosul às torres. Grifa-se que cercas 

elétricas não são permitidas em toda a área reservada à faixa de servidão. 

Para aterramento e seccionamento das cercas inseridas na faixa de servidão 

devem ser seguidas as orientações contidas nas instruções do Manual de 

Manutenção (GARCIA, 1999). 

De ordem natural, a existência de açudes ou demais recursos hídricos sob a 

linha de transmissão é permitida desde que sejam respeitadas as distâncias de 

segurança entre os cabos na temperatura máxima e a lamina d’água em situação de 

maior cheia. 

Considerando-se açudes onde existe a possibilidade de pesca, a execução 

de tal atividade deve ser decorrente da aprovação do projeto e autorização expressa 

da área técnica da Eletrosul. 

Ainda no tocante as atividades de pesca na faixa de servidão, tais como 

pesque-pague, estes não são permitidos devido a aglomeração de pessoas, além 

dos riscos em relação ao lançamento do fio da vara de pesca próximo ou nos 

próprios cabos de transmissão com o agravante de contato com a água tornar o fio 

do anzol ainda mais perigoso caso este entre em contato com cabos. De uma forma 

geral, esse tipo de benfeitoria não é permitido. 

Nas situações onde o terreno se apresenta seguro, acrescentado de certos 

cuidados por parte da benfeitoria, a exemplo de cercamentos, sinalização, placas de 

advertência em locais de maior risco, a atividade pode ser permitida após aprovação 

do projeto e autorização expressa da área técnica da Eletrosul. 

Acerca das permissões de exploração de jazidas e demais serviços de 
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terraplenagem na área reservada à faixa de servidão só poderão ser executados 

após análise por parte da área técnica da Eletrosul de um projeto específico, 

seguido de sua aprovação. 

É expressamente proibida a deposição de materiais inflamáveis dentro da 

faixa de servidão, tais como lenha, madeira, materiais recicláveis, carvão, papel, lixo, 

combustíveis, devido aos riscos em potencial tanto para a população quanto para as 

próprias instalações das torres e cabos. 

Demais utilizações ou benfeitorias que não se enquadrem nos critérios 

colocados acima, baseados nas instruções normativas da Eletrosul, deverão ser 

analisadas pela mesma para a possível autorização. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

3.1 MATERIAL E MÉTODO 
 

Após a identificação das restrições de utilização na faixa de servidão e 

do problema de invasões nesta área, buscou-se por meio de um mapeamento 

temático congregar as informações relevantes relacionadas ao favorecimento 

da invasão.  

Este mapeamento objetivou também indicar as áreas ainda não 

ocupadas, mas que tenham maiores chances de ocupação devida sua 

estrutura, de modo a direcionar a atenção da empresa para evitar tais 

problemas nas regiões indicadas pelo mapeamento. 

O modelo preditivo para as áreas com propensão à ocupação foi 

pensado de acordo com a situação espacial local, uma vez que as variáveis 

mapeadas, que congregaram este modelo, foram selecionadas pela influência 

que exercem especificamente nas áreas da faixa de servidão em relação à 

ocupação.   

A metodologia utilizada considerou como influenciáveis instalações e 

ocupações representadas pelas variáveis de uso e ocupação do solo, por 

facilitar ou dificultar a ocupação independentemente do tipo de utilização já 

praticada; de declividade do terreno baseado nas leis de parcelamento do solo 

que proíbem a utilização dependendo do declive; proximidade de vias de 

acesso considerando-se a área e a proximidade entre as torres de transmissão 

de energia elétrica por se julgar, entre senso comum, a rejeição por terrenos 

muito próximos às torres para utilizações afins. 

Para subsidiar as análises e chegar ao mapeamento dos temas acima 

apresentados utilizam-se imagens de satélites orbitais e de radar, ambas 

produto do sensoriamento remoto que pode ser definido como “a técnica que 

permite a obtenção de informações acerca dos objetos, áreas ou fenômenos 

(alvos) presentes na superfície terrestre, sem que haja necessidade de contato 
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direto com os mesmos.” (LUCHIARI; KAWAKUBO; MORATO, 2005, P.34) 

A imagem orbital utilizada no mapeamento proveio do satélite 

Quickbird. Esta imagem apresenta alta resolução espacial permitindo desta 

forma, melhor detalhe dos objetos imageados. A resolução espacial “consiste 

na capacidade do sensor para distinguir objetos muito próximos no espaço” 

(LUCHIARI; KAWAKUBO; MORATO, 2005, p.38), destacando que os objetos 

menores que a resolução do sistema não serão representados nas imagens. A 

resolução espacial da imagem Quickbird utilizada é de aproximadamente 60 

cm, conferindo a precisão necessária para subsidiar o mapeamento das 

variáveis que compuseram o modelo de propensão com precisão.  

As imagens de radar1 utilizadas foram provenientes do ônibus espacial 

SRTM (Shutle Radar Topography Mission) e permitiram obter a declividade do 

terreno, que em conjunto com as normas específicas da faixa de servidão 

balizaram a determinação gráfica desta área em vetores no software utilizado. 

Sob análise destas imagens, o modelo proposto buscou congregar as 

informações do espaço entre as variáveis mapeadas e através delas obter uma 

predição das áreas com grande potencial de ocupação visto as características 

levantadas para cada variável. Esta predição foi possível uma vez que se 

hierarquizaram as feições de cada variável com níveis representados 

numericamente da propensão à ocupação.  

O modelo de propensão foi possível com a estruturação de um banco 

de dados que organizou cada feição trabalhada de modo a representar a 

influência que submete a faixa de servidão no quesito de ocupação. 

Os valores atribuídos a cada feição foram chamados de peso, e estes 

subsidiaram o modelo de propensão através da sua sobreposição. Pautado 

nesta metodologia que foi possível indicar no conjunto das variáveis mapeadas, 

quais características congregadas indicam maiores chances de ocupação. Os 

maiores pesos foram dados quando a feição exercia grande atrativo à 

                                                 
1 O radar caracteriza-se como um sensor que opera na faixa das microondas e de rádio, [...] 
considerando um sensor ativo por possuir fonte de energia própria, que emite energia que 
interage com os objetos da superfície da terra e retorna ao sensor (LUCHIARI; KAWAKUBO; 
MORATO, 2005) 
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ocupação, assim como o menor peso foi atribuído às feições que menos 

favorecia a ocupação e ou utilização do espaço-território.  

Estas informações permitiram a união das variáveis de maneira a 

torná-las indicadoras em conjunto para situação.  

Para o modelo de propensão à invasão, a sobreposição dos dados com 

a aplicação dos pesos para cada feição permitiu uma análise mais apurada 

visto que foi possível graduar a facilidade de ocupação considerando a 

dinâmica do local e a situação real. 

Abaixo segue na Figura 2 o fluxograma da metodologia empregada e 

os materiais utilizados durante a execução do método. 

 
Figura 2: Fluxograma contendo os materiais e a metodologia utilizada no estudo 

 

3.2 ÁREA DE ESTUDO  

  

A faixa de servidão da linha de transmissão de energia elétrica para o 
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trecho estudado se localiza no estado de Santa Catarina, compreendendo os 

municípios de Capivari de Baixo, a partir da Usina Termoelétrica Jorge 

Lacerda, Imaruí, Imbituba, Garopaba, Laguna, Paulo Lopes e Palhoça até a 

sub-estação de transmissão de energia elétrica do município caracterizando-se 

este trecho com aproximadamente 110 Km de extensão pelo litoral sul-norte do 

estado. 

A faixa de servidão, para a tensão da Linha de Transmissão deste 

trecho que é de 138kV, corresponde a 30 metros que representam a área de 

estudo. As ocupações inseridas neste espaço são consideradas irregulares 

sendo este o intuito pelo qual o estudo se desenvolveu - subsidiar as ações da 

concessionária por meio do modelo de propensão.  

Na Figura 3 apresenta-se a área de estudo. 

 
Figura 3: Mapa de Localização para o Trecho de Estudo – Capivari de Baixo – Palhoça/ SC. 

Além da área de faixa de servidão, uma área adjacente à ela, com 

propósito de facilitar a compreensão da dinâmica de ocupação e para conhecer 
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melhor o entorno, também foi definida, com 70 metros para cada lado da torre. 

Esta área, que totalizou um corredor de 200 metros foi delimitada para que nela 

fossem mapeadas todas as variáveis do modelo, englobando a faixa de 

servidão. 

  

3.3 DIAGNÓSTICO  

 

Detectado o problema de invasão para o trecho de estudo, de acordo 

com as informações advindas da Concessionária Eletrosul S/A, tornou 

extremamente pertinente a proposta de um modelo de propensão para indicar 

os locais já ocupados, localizados espacialmente em produtos cartográficos 

precisos, de modo a facilitar a atuação da empresa na regularização destas 

áreas. 

Para tanto, partiu-se por conhecer as irregularidades através da 

interpretação sobre imagens de alta resolução que permitem inferir detalhes 

para que possam ser caracterizadas estas situações de ocupações. 

As peculiaridades dos municípios por onde a LT perpassa devem ser 

considerados, uma vez que a dinâmica de ocupação é diferente e se intensifica 

em determinados pontos, distantes ou próximos um dos outros.  

O indicativo de ocupações na faixa de servidão denota que a expansão 

urbana tende a se manter nas imediações das áreas urbanas já consumadas, 

facilitadas pelas condições naturais de relevo e do acesso a estas áreas que de 

preferência se mantenham afastadas das torres. 

A estas considerações, tomaram-se por base os dados obtidos por 

meio do mapeamento temático para estas condicionantes, aqui chamadas de 

variáveis. O intuito foi estabelecer um modelo que, baseado nestas 

informações, indique as áreas que podem ser alvo de ocupações por terem 

todas as condicionantes ou parte delas. Com estas informações, têm-se dados 

para que se evitem a consolidação de ocupações nestes locais restritivos por 

leis, devido aos riscos impostos pela rede de tensão. 

Reconhecido o trecho de estudo, partiu-se por identificar as feições de 

benfeitoria inseridas nestas áreas, tidas como irregulares. Para tanto, se 
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considerou um padrão em conformidade com as utilizações mais decorridas 

para a área em questão, que tomam caráter retangular e linear. 

Foi possível também conhecer a situação por município, para 

caracterizar as localidades que apresentam maior incidência de ocupações 

uma vez que o mapeamento das benfeitorias foi trabalhado no ambiente SIG – 

assim como as demais variáveis que compuseram o modelo – permitindo, 

desta forma, inferir os números correspondentes aos casos de invasão.     

 

3.3.1 Aquisição dos dados 

 

As imagens Quickbird ortorretificadas e georreferenciadas, assim como 

as imagens SRTM utilizadas subsidiaram as análises e aquisição das feições a 

serem trabalhadas no modelo.  

Além da precisão necessária conferida à imagem utilizada, definiu-se 

por meio de métodos de tratamento visual torná-la ainda mais nítida 

objetivando melhorias no processo de interpretação. 

Segundo LUCHIARI; KAWAKUBO; MORATO (2005, p. 48),  

a melhora da qualidade visual da imagem é obtida pela aplicação das 
rotinas de realce. Neste conjunto de rotinas incluem-se aquelas 
destinadas à manipulação de contraste e a aplicação de filtros para o 
realce ou atenuação de certas feições, para possibilitar seu 
delineamento com maior precisão. 

Esta gama de recursos é disponibilizada por softwares de PDI 

(Processamento Digital de Imagem) a exemplo do utilizado neste estudo, Erdas 

9.1, aplicados para tornar o processo de vetorização menos dificultoso e 

conciso uma vez que as feições tornam-se mais definidas e facilmente 

interpretáveis. 

 

3.3.1.1 Faixa de servidão 

 

A primeira informação interpretada sobre as imagens foi a faixa de 

segurança reproduzida vetorialmente em feição de polígono via software, com 

o intuito de delimitar a área de interesse a ser posteriormente mapeada nos 

temas de uso do solo, declividade, vias e torres. 
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As imagens de alta resolução espacial somado ao processo de 

tratamento das imagens forneceram melhora nas condições visuais para a 

identificação das torres. Desta forma, foi possível obter também suas 

coordenadas geográficas inferidas em imagens ortorretificadas e 

georreferenciadas fornecidas pela concessionária responsável pela LT que 

continha estas informações para as torres. 

O procedimento de vetorização se baseou nas imagens, e 

determinando-se o posicionamento das torres para o trecho Capivari de Baixo-

Palhoça, foram marcadas graficamente, utilizando a feição vetorial de ponto e 

inseridas no banco de dados.  

Conforme as torres foram sendo vetorizadas, as informações 

relevantes para a LT, obtidas no arquivo cedido pela Eletrosul, também foram 

sendo inseridas no banco de dados. 

Depois de concluir o mapeamento das torres para todo o trecho, 

definiu-se o eixo principal da LT no ambiente SIG, através do vetor linha 

baseando-se nos pontos das torres vetorizadas. Partiu-se então para a 

representação da área de faixa de servidão que em função da tensão da LT 

estudada, compreendem um o corredor de 30 metros. 

A partir da faixa de servidão gerou-se também a área de mapeamento 

que representou um corredor de 200 metros ortogonal ao eixo principal da LT, 

objetivando uma análise melhor fundamentada para o espaço ocupado.   

A determinação da área de estudo via software foi representada pela 

feição de polígono e se utilizou o recurso de cálculo de vetores paralelos, ou 

operadores de distância, conhecidos também por “buffer”.  

Conforme conceituado por Lacruz e Sousa Júnior (2009, p.20), “Os 

operadores de distancia são ferramentas utilizadas para determinar faixas de 

distâncias ou buffers a partir de pontos, linhas ou polígonos; a distância é 

definida pelo usuário e podem ser definas faixas de extensões diferentes.” 

Estes buffers são úteis para determinar áreas de influência de distância 

variável a partir de uma área pré-definida, e por isso foram utilizados para gerar 

tanto a faixa de servidão quanto a área de mapeamento, que se caracterizou 
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por 100 metros a partir do eixo da LT obtido por meio dos pontos 

representantes das torres. 

É importante salientar que a faixa de servidão, correspondente ao 

corredor de 30 metros, mesmo que contida dentro da área de estudo de 200 

metros , também foi representada por polígono, via buffer, pela questão jurídica 

envolvida nas ocupações a serem analisada quanto à irregularidade neste 

espaço então delimitado. 

Através desta delimitação, as benfeitorias e demais ocupações 

situadas dentro da faixa de servidão reproduzida via software foram 

consideradas irregulares e descumpridoras das normas de segurança e 

restrições legais, dada sua localização. Deve-se a isto a precisão necessária 

para que o estudo proposto seja validado com informações e procedimentos 

que no ambiente virtual reproduzam a realidade.   

Com a delimitação da área de estudo, as variáveis que fizeram parte do 

modelo de propensão à invasão puderam então ser mapeadas para esta área. 

Estas variáveis foram levantadas pela influência que geram no sentido de 

facilitar a ocupação tais como proximidade de vias de acesso, terreno propício 

à ocupação, considerando tipos de relevo e/ou urbanização adjacentes.  

 Os procedimentos realizados nesta etapa para cada variável seguem 

descritos nos itens 3.3.1.2 , 3.3.1.3, 3.3.1.4 e 3.1.1.5: 

 

3.3.1.2 Uso do Solo  

 

Valendo-se de prévia análise sobre as imagens de satélite o primeiro 

passo para o mapeamento da variável uso do solo contou com a definição das 

classes na qual seriam classificadas as feições interpretadas. “A interpretação 

propriamente dita é realizada com base em elementos constantes em todas as 

imagens, apesar de, frequentemente, apresentarem-se de forma diferenciada.” 

(LUCHIARI; KAWAKUBO; MORATO, 2005, p.46) 

As classes a serem trabalhadas tiveram de ser pensadas para que 

fossem indicativas e abrangentes às feições vistas, por se tratar a área de 

estudo formada por diferentes cidades. Respeitaram-se também as 
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proposições de órgãos oficiais brasileiros na área de cartografia sobre as 

classes utilizadas em mapeamentos. 

As classes nas quais as feições foram classificadas seguem 

relacionadas no Quadro 1, onde uma amostra para cada classe e uma breve 

explicação é apresentada. 

Quadro 1: Chave de Interpretação contendo as classes mapeadas para o Uso e Ocupação do 

Solo 

Classe Descrição Amostra 

Mata Nativa 

São consideradas como 
mata nativa áreas com 
vegetação de padrão 
comumente irregular, 

com textura 
heterogênea, sem 

alteração antrópica. 

 

 

Silvicultura 

São classificadas como 
silvicultura as áreas de 
plantação de eucalipto 

ou pinus. Possuem 
padrões retangulares 

em sua maioria. 
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Cultura 

Áreas com diferentes 
perfis de cultura, em 
padrão retangular em 

sua maioria. 

 

 

Cultura de 
arroz 

Áreas com cultivo de 
arroz são identificadas 
de forma diferenciada 

por manterem sua área 
de plantio geralmente 

alagada. 

 

 

Área edificada 

São as áreas onde 
existe algum tipo de 
construção como: 

galpões, residências, 
piscinas etc. 
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Área ocupada 

São as áreas que 
fazem parte do lote, 

terreno ou quadra onde 
estão as áreas 

edificadas. 

 

 

Área 
arborizada 

São áreas com 
arborização de grande 

porte e área 
significativa dentro das 

áreas urbanizadas.  

 

 

Campo sujo e 
capoeira 

São áreas onde 
existem campos de 
vegetação rasteira e 
vegetação de médio 

porte. 
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Pastagem e 
campo limpo 

São áreas de campo 
onde não apresentam 
vegetação arbórea. 

 

 

Retornos e 
canteiros do 

sistema viário 

São as rótulas e 
retornos das vias e 

rodovias, bem como os 
trevos nas estradas de 

terra. 

 

 

Rios 

São considerados rios 
as áreas ocupadas pelo 
espelho d’água e que 
são representados por 

vetor linha. 
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Corpos d’água 

São os locais onde 
estão os açudes, 

lagoas, lagos e áreas 
alagadas, sendo 
delimitados por 

polígono. 

 

 

 
Campo de 

futebol 
 

O próprio nome é 
explicativo. 

 

 

Sistema Viário 
Composto pelas vias de 

acesso e ruas. 

 

 

 

Estas informações estruturadas geraram a chamada chave de 

interpretação2 que serve de baliza para interpretações de feições nas imagens.  

                                                 
2
 “Essa chave é construída com base nas características espectrais (cor), texturais e 

geométricas das classes de mapeamento.” (EMBRAPA, 2007, p.27) 
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 Ao utilizar a chave de interpretação, as chances de dupla interpretação 

ou dúvidas durante o processo de interpretação são reduzidas e cria-se um 

mapeamento homogêneo uma vez que passa a ser um guia explicativo e 

ilustrativo para classificar corretamente as feições.    

Em conjunto com as classes e suas representações nas imagens, 

definiu-se também o tipo de vetor a representar as feições no ambiente SIG.  

Grande parte das feições foi desenhada com polígonos, e em alguns casos 

como estradas secundárias ou de menor padrão, a exemplo de trilhas, 

caminhos, utilizaram-se linhas para sua representação. A forma de 

representação vetorial varia conforme a feição se apresenta na imagem dada a 

escala utilizada, que foi 1:2.500. 

Como todas as informações nesta etapa do mapeamento, os dados de 

uso do solo foram inseridos no banco de dados contemplando as informações 

de classe para cada feição vetorizada que se apresentam na Figura 4. 

 
Figura 4: Classes do mapeamento para a variável Uso e Ocupação do Solo. 
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3.3.1.3. Declividade  

 

A declividade do terreno, outra variável que fez parte do modelo 

proposto, foi obtida por meio das imagens de radar SRTM e curvas de nível 

com eqüidistância de 50 metros. O procedimento atrelou às informações de 

altitude provenientes das cartas topográficas através de curvas de nível com 

eqüidistância de 20m para gerar a declividade aproximada, por se tratar de 

cartografia, do terreno para a área de estudo. 

As imagens de radar utilizadas foram provenientes do ônibus espacial 

SRTM (Shutle Radar Topography Mission) fornecidas pela EPAGRI, que 

também foram georreferenciadas. O georreferenciamento tomou por base 

cartas topográficas do IBGE para estado de Santa Catarina na escala 1:50.000. 

Esta imagem, para que pudesse fornecer os dados de declividade, 

passou por uma série de comandos no software Erdas, e assim, puderam-se 

classificar as inclinações obtidas conforme os parâmetros da Embrapa. 

Seguindo estes parâmetros de classificação de relevo têm-se cinco 

níveis descritos por valores de inclinação em graus e breve classificação 

elucidativa no Quadro 2 abaixo: 

Quadro 2: Classificação da Empraba para declividade – Manual Embrapa 1999. 

Declividade em Graus Classificação segundo Embrapa 

0 - 3                 Plano 

3 - 8 Suavemente ondulado 

8 - 20              Ondulado 

20 - 45                  Fortemente ondulado 

> 45     Montanhoso 

 
Há legislações que oficializam a situação de irregularidade de 

ocupações em áreas muito declivosas, a exemplo da Lei do Parcelamento do 

solo, Lei 6766/79, que proíbe a expansão urbana em terrenos que tenham 

declividade maior ou inferior a 30%. 
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Desta forma, corrobora-se a preocupação com a utilização destas 

áreas uma vez que são impróprias para construções e, portanto foram 

consideradas no estudo como dificultosas para estes fins, criando-se uma 

hierarquia de propensão à ocupação em relação aos níveis de declive 

apresentado pelo terreno conforme está representado na Figura 5, abaixo:  

 
Figura 5: Classes de declividade para um trecho da área de estudo. 

 

3.3.1.4 Proximidade das Vias  

 

A terceira variável a ser vetorizada se referiu ao distanciamento gerado 

para as vias de acesso dentro do espaço a ser analisado que se legitima pela 

área de estudo. Esta variável faz-se importante pela atratividade que exerce 

nas ocupações uma vez que facilidade com que se acessa o terreno ou se 

desloca para outras áreas são condicionantes considerados durante a escolha 

de uma região potencial para se ocupar, criando-se assim, quando há vias 

próximas, grande influência para futuras utilizações. 
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A determinação cartográfica da propensão suscitada precisou ser 

definida pela forma de representação para a área de influência à ocupação 

considerando-se a área de estudo. 

Os dados, no caso os vetores, representantes das vias de acesso, 

foram obtidos pela análise espacial no momento em que as classes de uso do 

solo também foram mapeadas. Pela representatividade das feições em relação 

a atratividade à ocupação, esta classe tornou-se variável para o modelo de 

propensão.  

Esta influência foi ser mensurada, para que efetivamente se 

representasse sua atratividade em relação à ocupações, através do 

procedimento de buffer que, a partir dos seus distanciamentos mensurados 

graduasse a facilidade em relação à ação de ocupação. 

 Os valores do buffer foram condicionados a contemplar toda a área de 

estudo de maneira a gerar 5 distanciamentos considerados a cada 25 metros 

em relação ao último distanciamento gerado contando com a área ocupada 

pela via, conforme ilustra a Figura 6:  
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Figura 6: Áreas de influência para as vias de acesso mapeadas. 

O valor estipulado de 25 metros foi pensado unicamente para que os 

cinco distanciamentos igualmente gerados pudessem cobrir a área de 

mapeamento - 200 metros. 

 

3.3.1.5 Distanciamento entre as Torres  

 

 Considerando as variáveis que influenciam a utilização de lotes e 

terrenos no cenário das LTs, a distância entre as torres torna-se também uma 

variável em potencial para que se efetivem as ocupações nestas áreas de faixa 

de servidão.  

Parte-se do princípio que as diversas utilizações se efetivem de 

maneira mais provável enquanto faixa de servidão, nas áreas mais distantes 

em relação à grandiosa estrutura física das torres pelo dado risco representado 

pela tensão da LT. Portanto, considerou-se que as torres “inibem” as 

edificações irregulares e que ao se distanciar das mesmas essas ocupações 

ocorrem com maior freqüência. 

Nas análises espaciais preliminares pôde-se constatar esta verdade 

em grande parte das ocupações já constituídas, uma vez que o espaço entre 

uma torre e outra varia de acordo com diferentes condicionantes que explicam 

estes espaçamentos distintos entre as torres.  

Para congregar esta informação e torná-la uma variável possível de ser 

graduada em relação a propensão de invasão utilizou-se o arquivo vetorial, 

contendo as torres, gerado anteriormente no momento de definição da faixa de 

servidão. 

A partir das torres já mapeadas e representadas no ambiente SIG 

pôde-se gerar as distâncias, mais uma vez, pelo procedimento de buffer 

utilizado para estimar as áreas entre as torres e assim graduá-las, de modo a 

categorizar como mais atrativa as áreas onde as torres estejam mais 

espaçadas entre si, onde há maior área livre entre as torres.  

Os distanciamentos gerados se basearam em cinco gradações 

concêntricas em relação às torres de modo a gerar as áreas de influência e 
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inferir os espaçamentos maiores entre uma torre e outra conforme ilustra a 

Figura 7: 

 
Figura 7: Espaçamentos gerados para as áreas de influência das torres. 

 

3.3.2 Definição dos pesos 

 

Feita a escolha das variáveis a serem levantadas para o modelo de 

propensão, e obtidos os dados destas variáveis através da interpretação sobre 

imagens de satélites orbitais e de radar, partiu-se por trabalhar as informações 

congregando pesos às feições. 

Estes pesos foram dados para as classes de todas as variáveis do 

modelo a fim de graduá-las pela propensão à ocupação.  

 O método de aplicação dos pesos das variáveis foi baseado em 

Escada e Alves (2001), e Pinheiro e Kux (2005), estes autores colocam 

algumas classes como mais suscetíveis à ocupação. 
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Determinado pela propensão em relação à ocupação, os pesos 

concedidos às variáveis variaram de 1 a 5, e em todos os casos o menor valor 

(1) foi atribuído às feições com características menos facilitadoras à ocupação; 

em conformidade a este padrão, as feições consideradas com potencial para 

modificações e utilização receberam o maior valor, 5. 

No caso específico para a variável ‘Uso e Ocupação do Solo’, algumas 

classes repetiram os pesos, ou seja, duas ou mais feições interpretadas 

suscitaram, segundo a metodologia aplicada, mesmo nível de propensão à 

ocupação. As demais variáveis levantadas foram trabalhadas de modo a 

representar 5 níveis de influencia à ocupação caracterizando-se assim um valor 

diferente para cada feição dentro de cada variável.  

 

3.3.2.1 Uso e Ocupação do Solo 

 

A hierarquia das feições mapeadas no uso e ocupação do solo sobre 

seu potencial de invasão foi trabalhada considerando um peso à cada feição. 

Os modelos publicados para o mesmo tema corroboram as análises do 

espaço de maneira a colocar algumas classes do uso do solo como mais 

suscetíveis à ocupação, que em relação á realidade da região levaram maior 

peso, sendo elas as classes mapeadas para as feições de pastagens, solos 

exposto e áreas próximas à ocupações já constituídas.  

Para o uso do solo, os valores estipulados para referendar esta 

propensão, que se apresenta com 5 níveis para o modelo proposto, se 

repetiram, por se tratar de mais de 5 classes mapeadas, exatamente 13. 

Receberam maior peso (maior propensão) as classes de solo exposto, 

pastagens e áreas já ocupadas, peso 5. Com peso 4 ficaram as classes de 

área arborizada e campo sujo; com peso 3 ficaram: cultura, silvicultura e campo 

de futebol. O peso 2 graduou as áreas de mata nativa e cultura de arroz 

(rizicultura); com a menor gradação, peso 1, apareceram as vias (pavimentada 

e não pavimentada), os canteiros, as edificações, e a hidrografia.  

As vias, que foram mapeadas junto ao uso do solo foram utilizadas em 

separado como variável e por isso, enquanto mera classe na variável uso do 
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solo recebeu peso 1, para que não influenciasse nos resultados posteriores 

alcançados na aplicação do modelo.  

É oportuno ressaltar também que o modelo aponta os possíveis locais 

de expansão humana, e, para tanto, considerou-se a realidade das edificações 

e ocupações já existentes aplicando peso 1, de maneira a minimizar a 

influencia para ocupações em áreas já ocupadas. 

Os pesos atribuídos à classe de Uso e Ocupação do Solo se 

apresentam no Quadro 3 abaixo e se apresentam em um trecho na Figura 8: 

Quadro 3: Pesos atribuídos às classes de Uso e Ocupação do Solo. 

Classes de Uso do Solo Pesos Atribuídos  

Pastagens 5 

Solos expostos 5 

Áreas ocupadas 5 

Campos sujos  4  

Áreas arborizadas  4 

Campo de Futebol 3 

Silvicultura  3 

Culturas 3 

Mata nativa 2 

Cultura de arroz 2 

Vias e canteiros 1 

Hidrografia 1 

Áreas edificadas  1 
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Figura 8: Trecho com as feições de Uso e Ocupação do Solo reclassificadas com os pesos 

atribuídos. 

 

3.3.2.2 Declividade 

 

As classes referentes à declividade foram definidas após a obtenção 

dos dados através da imagem SRTM de acordo com os parâmetros da 

EMBRAPA. 

Os pesos não se repetiram devido o número de classes para a 

declividade ser compatível com o número de gradações estipulada na 

metodologia para os pesos. Desta forma, cada classe de relevo recebeu um 

peso atribuído á facilidade ou dificuldade de ocupação humana representada 

pela inclinações do terreno. 

Para os trechos mais inclinados o peso atribuído foi 1 pela dificuldade e 

ilegalidade de ocupar áreas com inclinação acima de 45%. O peso 5 foi dado 

às áreas que possuíam inclinação praticamente nula, de 0 a 3%, que 

receberam este peso numérico pela facilidade de ocupação nestas áreas de 
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acordo com a lógica de ocupação, que a estabelece como mais efetiva em 

terrenos planos. Todos os valores foram apresentados no Quadro 4:  

Classificação para Declividade Pesos Atribuídos  

0 a 3% 5 

3 a 8% 4 

8 a 20 % 3 

20 a 45% 2 

Acima de 45% 1 

Quadro 4: Pesos atribuídos às classes de Declividade. 

 

3.3.2.3 Proximidade das vias 

 

Para graduar a influência das vias para a ocupação através dos pesos 

definiu-se também pesos para cada distanciamento criado. 

A dimensão de cada buffer foi estruturada considerando a eqüidistância 

de 25 metros a partir da via digitalizada. Este distanciamento foi executado 5 

vezes a partir da diretriz da feição via e por isso foi escolhido o espaçamento 

entre os buffers para cobrir a faixa de servidão e apresentar um resultado 

coerente para o indicativo de ocupação. 

Adotou-se para cada distanciamento de 25 metros um peso distinto, 

sendo atribuído ao mais próximo da via o maior peso que representará maior 

propensão. Para os demais pesos relacionados às vias, quanto mais distantes 

ficava o buffer destas, menor era o valor atribuído devido à menor relação com 

a ocupação.  

O primeiro buffer representante da área de influência foi gerado com 

distanciamento de 0 a 25 metros em relação à via e levou peso 5 como 

indicativo de alta propensão/risco à ocupação para as áreas próximas as vias. 

O buffer seguinte, de 25 a 50 metros da via recebeu peso 4; nesta seqüência, o 

buffer seguinte com 50 a 75 metros da via levou peso 3. O buffer com peso 2 
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corresponde à distância de 75 a 100 metros da via. Com o peso menor, 1, está 

o buffer com distanciamento de 100 a 125 metros da via. Estes valores se 

apresentam na Quadro 5 abaixo: 

 

Quadro 5: Classes sobre a proximidade das vias e seus respectivos pesos. 

Classificação para proximidade das 
vias 

Pesos Atribuídos  

0 a 25 metros 5 

25 a 50 metros 4 

50 a 75 metros 3 

75 a 100 metros 2 

100 a 125 metros 1 

 

3.3.2.4 Distanciamento entre as torres 

 

Considerou-se, baseado na realidade apresentada nas ocupações, que 

as torres “inibem” as edificações na faixa de servidão e que ao se distanciar 

das mesmas essa ocupação ocorre com mais freqüência. Dado que a distância 

entre as torres é variável devido a diferentes condições, a informação dos 

espaçamentos permitiu apontar os locais onde esta distancia era maior, 

colocando-a assim como mais suscetível à ocupação.   

Para gerar esta influência utilizaram-se as torres que foram 

identificadas anteriormente com base nas imagens de satélite de alta 

resolução. O distanciamento utilizado para apresentar a gradação de 

propensão através dos pesos foi feito em relação à cada torre, estipulada uma 

distância de 100 metros para que se gerasse a área de influência graduada em 

mais 4 níveis com o mesmo distanciamento de 100 metros permitindo a 

aplicação dos pesos 1,2,3,4 e 5 à cada espaçamento entre as torres. 

Para a proposta de propensão, 5 foi o maior valor sendo cabível ao 

maior distanciamento entre as torres, e 1 é o menor valor sendo o 
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distanciamento menor entre as torres de transmissão partindo-se do 

pressuposto de que há menor propensão a ocupação próxima as torres, o 

inverso é verdadeiro. Todos os pesos atribuídos seguem na Quadro 6 abaixo: 

 

Quadro 6: Pesos atribuídos as classes de distanciamento entre as torres. 

Classificação para distância entre 
as torres 

Pesos Atribuídos  

400 – 500 metros  5 

300 – 400 metros 4 

200 – 300 metros 3 

100 – 200 metros 2 

0 – 100 metros 1 

 

3.3.3 Aplicação dos pesos  

 

Para que se pudesse efetivar a aplicação dos pesos, os arquivos de 

cada variável que estavam em formato vetorial foram exportados para o 

formato raster (matricial)3 para receber este valor numérico no banco de dados.  

O valor numérico definido para as classes constaram no arquivo 

vetorial em uma das colunas de dados do banco de dados. Porém, para o peso 

se manifestar nas feições, e resultar no modelo gerado a partir de operações 

matemáticas, os arquivos sobrepostos tiveram de estar no formato raster.  

Nestes arquivos foram inseridos, através do princípio da reclassificação 

nos pixels, os pesos correspondentes as classes. 

A Figura 9 ilustra a diferença entre representação vetorial e matricial:  

 

                                                 
3 A representação matricial supõe que o espaço pode ser tratado como uma superfície plana, 
onde cada célula está associada a uma porção do terreno. (CÂMARA e MEDEIROS, 2009) 
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Figura 9: Representação vetorial e matricial de um mapa temático. (CÂMARA e MEDEIROS, 

2009) 

A utilização do formato raster se fez pela necessidade de sobreposição 

dos pesos que foram atribuídos aos pixels (célula) de cada feição desenhada.4 

Com estas informações sobre os pesos pode-se estabelecer o modelo 

matemático baseado na sobreposição das informações para todas as variáveis 

de estudo. 

Alguns dados obtidos já estavam em formato raster, como é o caso da 

variável de declividade que foram apenas re-classificadas de acordo com os 

pesos. Os demais arquivos correspondentes às variáveis do modelo de 

propensão tiveram de ser convertidas para este formato. 

O procedimento de conversão e atribuição dos pesos nas feições 

mapeadas baseia-se no ferramental disponibilizado pelo software ArcGIS 9.2, 

que permite esta transformação de dados com comandos específicos a fim de 

se manter fidelidade de informação obtida pelos vetores. 

Após a obtenção de todas as feições das variáveis em formato raster, o 

passo seguinte consistiu em reclassificar os intervalos numéricos das feições 

de cada variável, ou seja, atribuir os pesos definidos aos pixels das feições.  

                                                 
4  “Para cada pixel são atribuídos um local e um valor de cor específicos” (ZANELLA, 2002, 
p.4). Além disto, os demais níveis de informação que se quer representar, a exemplo das 
informações dos pesos atribuídos aos pixels de cada feição. 
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Todas as feições mapeadas de cada variável de estudo foram 

relacionadas a um peso entre 1 a 5 conforme definido anteriormente. Estes 

pesos constaram no arquivo também através de uma coluna no banco de 

dados, conforme ilustra a Figura 10 abaixo, que representa o banco de dados 

disponibilizado pelo software para inserir as informações das feições.   

 

 

Figura 10: Banco de dados contendo as informações para as classes da variável de Uso e 

Ocupação do Solo com os pesos já inseridos 

Após o procedimento de conversão e classificação dos pesos nas 

feições, os dados ficaram prontos para a realização das sobreposições das 

informações. 

 

3.3.4 Pesos individuais por variável 

 

Definidos os pesos de cada feição das variáveis utilizadas, buscou-se, 

por meio de valores numéricos, hierarquizar também cada variável de acordo 

com o destaque de uma em detrimento de outra definidos por porcentagens no 

momento da sobreposição. 

O intuito destes pesos além dos já aplicados nas feições foi 
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exatamente valorizar as variáveis no modelo para que este acompanhe a 

realidade visto que dentre as quatro variáveis apresentadas, há diferentes 

níveis de importância para o diagnóstico das áreas foco para futuras 

ocupações. 

Os valores para caracterização de uma variável em função de outra foi 

aplicado somente no momento de sobreposição, de modo a não incluir estes 

valores atribuídos às variáveis no banco de dados. Os pesos individuais e a 

hierarquia criada foram dadas empiricamente, totalizando em porcentagens o 

destaque entre as variáveis. 

Esta hierarquia de representatividade frente a propensão à ocupação 

destacou o mapeamento feito sobre o Uso e Ocupação do solo, que pelo 

detalhamento fornecido e por sua importância efetiva participou do resultado 

final, no cruzamento dos níveis de informação com 50%. 

A proximidade das vias representou 25% do peso final visto sua 

importância no tocante à facilidade de ocupação. As distâncias entre as torres 

e a declividade do terreno representaram ambas 12,5% no cálculo final 

caracterizando um valor significativo da influência que sozinhas sugerem à 

ocupação. Estes valores estão no Quadro 7 abaixo melhor descritos: 

 

Quadro 7: Valores utilizados por variável para os cálculos e representatividade em 
porcentagem no modelo 

CLASSE 
Porcentagem 

representativa de 
propensão 

Valor utilizado para 
cálculos  

Uso e ocupação do solo 50%           0,5 

Sistema viário 25 %           0,25 

Distância das torres 12,5%          0,125 

Declividade 12,5%          0,125 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

59 

3.3.5 Modelo de propensão 

 

As técnicas de geoprocessamento utilizadas durante a metodologia 

deram suporte às análises através dos softwares utilizados por meio das 

informações atribuídas as feições mapeadas, caracterizando-as no banco de 

dados com utilização do ambiente SIG. 

De acordo com Lacruz e Sousa Júnior (2009), a partir de uma base de 

dados precisa e funcional aplicada ao SIG, pode-se, dentre outras ações, 

encontrar, visualizar e manipular estas informações para se obter novos 

produtos, agregando informação ao conteúdo já existente. 

A raster calculator permite esta sobreposição dos dados contidos em 

cada pixel de cada classe das variáveis escolhidas e, seguindo uma operação 

matemática gera um resultado desta convergência. Esta ferramenta está 

disponível no software ArcGIS 9.2 e foi utilizada para que os valores escolhidos 

fossem transmitidos nos arquivos raster gerados na aplicação do modelo. 

Para tanto existem as funções de álgebra de mapa, que permitem 

combinar matematicamente camadas ou planos de informação a partir de três 

tipos de procedimentos, ainda segundo Lacruz e Sousa Júnior (2009):  

� Modificar aritmeticamente os atributos dos valores dos dados 

sobre um espaço por uma constante, verificado na pesquisa no 

momento da atribuição dos pesos individuais das variáveis, 

� Transformar matematicamente os atributos dos valores dos dados 

por uma operação padrão, 

� Combinar matematicamente (adicionar, subtrair, multiplicar, 

dividir) diferentes camadas de dados para produzir um resultado composto. 

Este último procedimento caracteriza a metodologia aplicada na raster 

calculator uma vez que as variáveis: uso do solo, distância entre as torres, 

distância das vias e declividade foram tomadas de diversas maneiras, somadas 

e multiplicadas entre si a fim de alcançar um resultado adequado condizente 

com a realidade. Para tanto, utilizou-se os pesos individuais de cada variável 

neste momento.   
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Fórmulas testadas:  

Como foram utilizadas duas fórmulas distintas, foram obtidos dois 

resultados diferenciados. A variabilidade das operações valeu-se pela 

diversificação dos resultados para que se pudesse analisar dentro da realidade, 

qual modelo melhor representaria a situação uma vez que a aplicação da 

metodologia se deu empiricamente, através das análises espaciais para a área 

de estudo. 

Abaixo estão descritas as fórmulas que foram utilizadas na raster 

calculator para os dois modelos gerados: 

Fórmula 1, ilustrada para um trecho na Figura 11: 

[(uso do solo * 0,5) * (distância das torres * 0,125) * (buffer das vias * 

0,25) * 

(declividade do terreno * 0,125)]  

 
Figura 11: Modelo de Propensão utilizando a operação matemática de multiplicação 

destacando as áreas com os pesos de 1 a 5. 
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Fórmula 2, ilustrada para um trecho na Figura 12: 

[(uso do solo * 0,5) + (distância das torres * 0,125) + (buffer das vias * 

0,25) + (declividade do terreno * 0,125)].  

 
Figura 12: Modelo de Propensão utilizando a operação matemática de soma destacando as 

áreas com os pesos de 1 a 5. 

 

As análises dos dados obtidos com a aplicação da operação 

matemática de soma apresentaram melhor representatividade das informações 

sendo este o resultado que se aplicou ao estudo. 

Foram confrontados os dois modelos em função da realidade 

observada para a área de estudo nas imagens orbitais utilizadas para os 

mapeamentos temáticos. 

Nesta etapa foram necessários cuidados para que a representação 

visual passasse as informações obtidas das análises corretamente por meio do 

gradiente empregado para caracterizar a área. Para atender esta questão, 



 

 

 

 

 

 

 

 

62 

chegou-se em cinco intervalos para graduar a propensão à invasão: Alto, 

Médio/Alto, Médio, Médio/Baixo e Baixo. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

 

 
4.1 RESULTADOS E ANÁLISES 
 

O produto cartográfico, condizente com a proposta de indicar as áreas 

com alta propensão à ocupação em áreas de faixa de servidão, alcançou, pela 

precisão durante todo o estudo, bons resultados na representação das áreas 

de possível expansão da ocupação para a faixa de servidão. 

Desta forma, o problema “invasão” pode, a partir da análise do produto 

gerado, ser efetivamente controlado uma vez que se apresentou os locais com 

maiores chances de serem ocupados visto o arranjo das variáveis analisadas, 

conforme representa a figura 13 abaixo: 

 
Figura 13: Modelo final de propensão à invasão - operação matemática de soma das variáveis. 
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A distribuição dos gradientes de propensão à invasão indica a grande 

variação de feições e características considerando-se a área de estudo. A 

própria área, por se tratar de sistema de energia, percorre, de acordo com o 

trecho estudado, 7 municípios mostrando-se heterogênea, assim alternando 

campos, áreas ocupadas, lavouras entre demais usos praticados. 

Independente das práticas de uso foi possível, de acordo com o modelo 

de propensão gerado, estimar um indicativo quantitativo e espacial para o 

potencial de ocupação irregular considerando-se a área de estudo. 

Os valores em porcentagem foram resultantes da estimativa quando 

considerada a área de estudo em 100%, distribuindo este percentual conforme 

a incidência das classes de propensão.    

A classe considerada de Média propensão ocupou a maior porcentagem 

em relação a área total com 32%. Em seguida, tem-se a classe de propensão 

Baixa/Média com valor de 29%. Logo após, encontra-se a classe para Baixa 

propensão com 17%, seguido da classe Media/Alta com 14%. Por fim, 

considerou-se a classe de Alta propensão, com a menor percentagem quando 

comparada com as demais, que apresentou 8% da área total estudada, 

conforme apresentado no Gráfico 1.  

Gráfico 1: Indicativo em porcentagens das áreas propensas segundo o modelo gerado. 

Porcentagem da Propensão à Invasão

17%

29%

32%

14%

8%

Baixa Baixa-médio Média Média-alta Alta
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A partir destas informações, torna-se facilitada as ações por parte da 

concessionária responsável pelo trecho, conhecer, para o trecho de estudo, um 

quantitativo para alarmar a condições que segundo os temas mapeados, 

apontam a ocupação em áreas de faixa de servidão. 

 No tocante às medidas preventivas voltadas a contenção das 

ocupações irregulares na faixa de servidão, estes valores também se tornam 

úteis, uma vez que o modelo possibilitou conhecer os locais mais críticos para 

o tema invasão direcionando a atenção para os locais considerados críticos 

para a utilização indevida. 

A necessidade de monitoramento reporta à importância de se manter os 

dados de análise atualizados por meio da interpretação sobre imagens 

recentes. Através do monitoramento é possível acompanhar a dinâmica urbana 

e agregar mais condicionantes ao modelo de propensão por meio de 

informações particulares de cada município ou região à exemplo das linhas de 

transmissão. 

   Além das atualizações gráficas, torna-se primordial que os dados 

alfanuméricos também o sejam, uma vez que as sobreposições e análises 

posteriores ao mapeamento se dão por meio do banco de dados, onde todas 

as informações relevantes a respeito do que foi interpretado ficam descritas e 

organizadas em linhas e colunas. 

Com informações atuais, se valida o modelo para que este seja mantido, 

sempre condizente com a situação real para a faixa de servidão. Isto se torna 

essencial dada a preocupação por parte da concessionária em manter a faixa 

de servidão e o sistema de transmissão adequados às normas de segurança 

uma vez que é responsável e proprietária da área em questão. 

         

4.2 AVALIAÇÃO DE ÁREAS PARA INSTALAÇÃO DE LT   

 

A escolha do território a ser utilizado para implantação de uma linha de 

transmissão, dentre outros fatores, leva em consideração a natureza dos 

terrenos a serem adquiridos para a instalação da faixa de servidão, uma vez 

que todo o terreno utilizado para este fim torna-se de propriedade da 
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concessionária de energia elétrica. Desta forma, são evitados trajetos que 

atinjam, por exemplo, áreas de preservação patrimonial e ambiental. 

Esta preocupação se dá pela necessidade de aquisição do terreno a 

ser ocupado pela faixa de servidão, uma vez que novas rotas podem ser 

traçadas sem prejudicar a distribuição de energia e principalmente sem entrar 

em conflito com legislações protecionistas. 

Ainda em relação aos terrenos a serem adquiridos para instalação das 

torres, estes passam por um levantamento individual para conhecer qual será a 

área a ser ocupada pela faixa de servidão, frente a sua necessidade de área 

em propriedade. 

A escolha acima mencionada refere-se a possibilidade de adquirir 

apenas uma parte de um terreno, caso este seja muito maior do que a área 

demandada para a faixa de servidão e desnecessário, neste caso a aquisição 

do terreno como um todo. 

Este tipo de utilização do terreno chama-se servidão administrativa, 

pois segundo Santa Catarina (2008) caracteriza-se por “ônus real de uso 

imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a 

realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, 

mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.” 

O restante do terreno se mantém de direito e utilização por parte do 

proprietário. 

“A servidão justifica-se quando essas mesmas obras ou serviços 

públicos ou essa atividade de interesse social puderem ser feitas sem se retirar 

a propriedade do particular” (SANTA CATARINA, 2008).  

Desta forma, quando instituída a servidão administrativa em um lote, o 

proprietário é indenizado caso esta área específica a ser adquirida pela 

concessionária gerava lucro ou renda para o proprietário, pois segundo Santa 

Catarina (2008), “indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso pelo 

Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado”.   

Ainda segundo o mesmo autor, há “casos em que a indenização 

sequer é devida, em virtude da inocorrência do dano” mesmo se considerando 

“o ônus de suportar um uso público.” 
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“A instituição da servidão administrativa ou pública faz-se um acordo 

administrativo ou sentença judicial, precedida sempre de ato declaratório da 

servidão, à semelhança do decreto de utilidade pública para desapropriação.” 

(SANTA CATARINA, 2004) 

 De acordo com o exposto em Santa Catarina (2008), 

A declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa nos casos de passagem de linhas de transmissão, é 
atribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel (Lei n. 
9.427/1996, art. 3º e Decreto n. 4.932/2003, art. 1º, I, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n. 4.970/2004).  

Nos casos onde a faixa de servidão ocupa a totalidade do lote em 

questão, a empresa adquire, também por vias legais, todo o terreno, sendo 

desnecessários os procedimentos para instituição de servidão administrativa. 

Para a determinação do valor a ser indenizado são avaliadas as 

condições imobiliárias e de valor do lote. Se estas informações não estiverem 

atualizadas, ”pode haver maior resistência por parte da população atingida 

dificultando o andamento da execução da obra.” (WOSNY, em fase de 

elaboração) 

De acordo com Santa Catarina (2008), o valor de indenização apurado 

judicialmente é protegido pelo princípio constitucional da justa e prévia 

indenização e o Decreto-Lei n. 3.365/41 (art. 15) que desconsidera os valores 

estipulados caso estes tenham sido avaliados unilateralmente e pelo poder 

público.   

 

4.3 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM FUNÇÃO DA EMPRESA  

 

A concessionária de energia elétrica regulariza todos os terrenos que 

serão utilizados para estabelecer a faixa de servidão em seu favor para que 

detenha a propriedade da parcela com o intuito de preservar seu patrimônio e 

zelar pela validação das regras referentes à utilização restrita destas áreas. 

Esta regularização legitima que os terrenos estarão livres de 

ocupações e utilizações indevidas que possam por em risco a população 

desavisada dos perigos impostos pela rede de tensão bem como gerar danos 

ao sistema de transmissão.  
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A empresa inicia a regularização procurando junto aos cartórios ou 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) - para terras em 

áreas rurais - os responsáveis legais pela área a ser adquirida para faixa de 

servidão. 

 Este procedimento objetiva a localização dos proprietários para que se 

torne público o interesse pela área particular com fins de instalação de faixa de 

servidão independente de ser o lote em sua totalidade ou uma parte deste, com 

a instituição de servidão administrativa, que deve ser adquirido por diferentes 

formas, elencadas no seguinte sub-item. 

 

4.4 FORMAS DE AQUISIÇÃO DO TERRENO 

 

A aquisição do lote para a regularização da terra de faixa de servidão é 

feita por procedimentos jurídicos e pode ser consumada por diferentes meios 

segundo Brasil (1997): 

 

� Escritura pública de doação,  

� Contrato particular de compra e venda,  

� Escritura pública de compra e venda, 

� Escritura pública de desapropriação por convenção amigável, 

� Escritura pública de cessão de direitos, 

� Escritura pública de instituição de servidão de passagem, 

� Instrumento particular de instituição amigável de servidão de       

              passagem, 

� Instrumento particular de indenização de benfeitorias, 

� Escritura pública de compromisso de permuta, 

� Instrumento particular de cessão de direito prossessório, 

� Escritura pública de indenização de benfeitorias. 

 

A escritura pública é um documento elaborado em cartório, por agente 

que detém a função pública. Esse documento é apto a ser registrado no 

cartório de imóveis, transmitindo a propriedade de determinado bem imóvel.   
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O instrumento público é feito no cartório com testemunhas tornando-se 

mais confiável, pois uma cópia fica anexada em cartório. O instrumento 

particular tem sua validade por meio de firma reconhecida. 

Para transferência da titularidade do imóvel ou no caso de instituição 

de servidão conforme descrito em Brasil (1997) é imprescindível o registro da 

escritura, a carta de sentença, da adjudicação ou do mandado de registro 

imobiliário, no respectivo cartório de registro de imóveis. 

Em caso de problemas para aquisição do terreno por parte da 

concessionária de energia elétrica por falta de documentação ou 

desconhecimento de paradeiro do proprietário, são propostas as ações de 

instituição de servidão administrativa ou desapropriação, dependendo da 

necessidade com oferta de preço limitada ao valor da avaliação conforme 

consta em Brasil (1997). 

Neste caso, por ação judicial, são procedentes duas formas para 

solucionar as questões: Auto de imissão de posse provisória ou Carta de 

sentença ou de mandado de registro imobiliário, segundo Brasil (1997), pois a 

falta de titularidade sobre o lote em questão pode resultar em conseqüências 

negativas para a preservação das faixas de segurança na relação às medidas 

de preservação ou correção aplicáveis às invasões na faixa de servidão. 

Ademais, considerando as etapas acima pinceladas, tem-se um 

itinerário segundo Brasil (1997) contendo as etapas para liberação de faixa de 

servidão dentre as quais coloca-se: 

 

� Projeto 

� Decreto de declaração de utilidade pública 

� Informação às prefeituras e registros imobiliários 

� Identificação e cadastramento 

� Laudo de avaliação 

� Negociação amigável 

� Ajuizamento de ação de instituição de servidão ou desapropriação 

quando não houver acordo 

� Regularização fiscal 
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� Lavratura de documento hábil 

� Registro 

 

4.5 REGULARIZAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO DETECTADAS AS 

INVASÕES 

 

A regularização das áreas de faixa de servidão, quando identificadas 

invasões, se dá por um conjunto de medidas que visam à conscientização da 

população e a efetiva remoção das ocupações ou utilizações perigosas. 

Para o trecho de estudo teve-se um quantitativo das utilizações 

irregulares inseridas na faixa de servidão para cada município compreendido 

pela LT. Este diagnóstico apontou em números absolutos os números de 

edificações por município destacando Palhoça com maior número de 

benfeitorias, 1.800 edificações, sendo uma delas representada na Figura 14: 

  

        
 

Figura 14: Fotografia da ocupação irregular no município de Palhoça. Autor desconhecido 
 

Os demais municípios seguem com os valores de 396 benfeitorias em 

Imbituba, 240 no município de Paulo Lopes, 201 em Capivari de Baixo, 73 em 

Garopaba, Imaruí com 64 e com apenas 1 benfeitoria, o município de Laguna. 

Calculou-se também em função da área de cada município o número de 

ocupações que se encontram de modo irregular, e desta forma, estimou-se em 
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relação ao tamanho da faixa de servidão no município qual apresenta maior 

problema de ocupação. 

Os resultados apresentados no Quadro 8 proporcionam a 

interpretação das ocupações irregulares em números absolutos e em relação à 

área do município destinada à faixa de servidão. Unindo estes valores, foi 

possível determinar o município que apresenta maior número de ocupações 

quando relacionada a área de faixa de servidão.  

Quadro 8: Apresentação quantitativa das ocupações irregulares na Faixa de Segurança 

Município 
Área de Faixa de 
Segurança em 

km² 

Área de ocupação 
irregular em km² % 

Número de 
edificações 

Palhoça 7,8125 0,2827 3,62 1823 

Imaruí 5,7223 0,0049 0,09 64 

Imbituba 4,9621 0,0539 1,09 396 

Paulo Lopes 3,2204 0,0363 1.13 240 

Capivari de Baixo 1,6821 0,0555 3,30 201 

Garopaba 0,6567 0,0085 1,30 73 

Laguna 0,6101 0,0001 0,01 1 

 
Tem-se, após estes valores quantitativos uma idéia clara e irrefutável 

no número de edificações construídas em área não permitida. Apresentado o 

problema de invasão torna-se necessário que a concessionária restabeleça as 

condições de segurança nas faixas de servidão, de modo a proceder com o 

pedido de regulamentação desta área conforme apresentado no item 4.5.1 

subseqüente. 

 

4.5.1 Formas para ação de reintegração de posse 

 

As ocupações, bem como o monitoramento da faixa de servidão são de 

responsabilidade da empresa uma vez que o terreno para implantação da faixa 

é em seu favor adquirido. As ocupações já consumadas e detectadas nas 

imagens de satélite geralmente são benfeitorias, para fins de moradia em sua 

maioria, infringindo principalmente a legislação quanto a permanência de 

pessoas sob a área de faixa de servidão.  
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Os procedimentos para que seja regularizada a faixa de servidão se 

baseiam na remoção da ocupação, ou nos casos de utilização indevida, pondo 

fim a atividade não permitida pelas normas de segurança. 

Segundo Oliveira, Wosny e Santo (2006), na detecção de qualquer 

invasão com construção na área de servidão, a empresa primeiramente emite 

um comunicado extra-oficial da situação da benfeitoria, esclarecendo a 

irregularidade, convidando a se respeitar as considerações quanto as 

restrições de utilização havendo de desmanchar qualquer benfeitoria que não 

cumpra as normas.  

De acordo com o descrito em Brasil (1997), as ações imediatas para a 

retirada de invasões podem ser: 

a- no caso de invasões em andamento, aplicação do desforço 

imediato por meio de remoção amigável,  

b- no caso de invasões consumadas, não conseguindo a 

desocupação amigavelmente, a empresa utiliza ação judicial para 

regularizar a situação. 

De maneira geral, quanto aos procedimentos para regularizar uma área 

com ocupação na faixa de servidão, deve-se, segundo Brasil (1997), identificar 

e cadastrar os invasores e demais responsáveis pela ocupação ou utilização 

indevida, verificar a situação dominial da área para constatar a aquisição do 

lote em função da empresa. Deve-se também consultar a equipe técnica de 

campo para confirmação de irregularidade, e havendo tolerância para este uso, 

cria-se um termo de cessão de uso.  

Há também a necessidade de que seja notificada por meio 

extrajudicial, de modo a explanar ao invasor os riscos ao qual está exposto 

determinando um prazo para que se efetive a desocupação documentada com 

a assinatura do invasor quando possível. 

É procedimento também solicitar um boletim de ocorrência policial, e 

caso não seja atendida a solicitação de remoção da benfeitoria, é feito um 

encaminhamento para contenção da mesma.  

Todos os esforços e medidas se fazem necessários para que sejam 

mantidas as condições indispensáveis de segurança em prol da população 
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bem como do sistema de transmissão.  

 

4.6 PROPOSTA DE REORDENAMENTO 

 

Considerando-se a situação real das invasões, torna-se necessário que 

haja, após a desocupação das benfeitorias irregulares, um planejamento 

efetivo que contemple a reorganização das famílias em novas áreas próprias 

para utilização. 

A proposta para as novas áreas a serem utilizadas para fins de 

moradia pode ser viabilizada através das imagens de satélite utilizadas para o 

mapeamento que subsidiou o modelo de propensão. 

Destaca-se que a área de estudo contemplou uma área maior além da 

faixa de servidão, e desta forma, possibilita que seja utilizado o mapeamento 

do uso do solo para indicar as áreas regulares que possam ser utilizadas com 

propósito de moradia. 

  A população retirada das áreas de faixa de servidão deve se possível, 

ocupar novas áreas que sejam preferencialmente próximas a estas, 

respeitando a delimitação de segurança, uma vez que a identidade da 

população com o local torna-se um fator passível de agilizar o processo de 

remoção das benfeitorias irregulares, visto a aceitação da área para o 

restabelecimento das famílias. 

A prefeitura pode, em conjunto com a concessionária de energia, 

viabilizar uma proposição concisa para que as novas áreas a serem ocupadas 

possam ser reordenadas territorialmente, focando a infra-estrutura, 

preparando-as para receber a população retirada as áreas irregulares. 

As proposições citadas, a exemplo da utilização de terrenos próximos 

(não pertencentes à área destinada para a faixa de servidão) surgem como boa 

opção para que as famílias sejam reinstaladas, e que, desta forma, que não 

estejam mais a mercê de outros tipos de riscos inerentes à ocupação irregular.  

O emprego das imagens de satélite para análise da nova área a ser 

ocupada, bem como o mapeamento preciso para o tema do uso e ocupações 

do solo subsidiam a escolha destas áreas para realocar a população. 



 

 

 

 

 

 

 

 

74 

4.6.1 Medidas para evitar a ocupação 

 

Efetivada a remoção das utilizações não conformes segundo as regras 

de segurança, medidas devem ser adotadas para que em conjunto com o 

monitoramento das áreas, a faixa de servidão seja mantida livre de ocupações. 

Segundo Brasil (1997), é necessário divulgar e estabelecer ações que 

visem a comunicação social sobre as considerações a serem respeitadas com 

implantação de uma linha de transmissão.  

A implementação de medidas que visam a preservação da faixa de 

servidão livre de danos e utilizações indevidas deve contemplar tanto o âmbito 

interno da empresa quanto externo em relação à população. 

As ações internas colocadas em Brasil (1997) compreendem em suma 

reuniões periódicas e capacitação para as equipes de manutenção e demais 

equipes de campo em relação à comunicação e relacionamento com a 

população. 

Contempladas nas ações externas estão as campanhas e 

comunicações diretas entre a concessionária e a comunidade para 

esclarecimento sobre as linhas de transmissão e suas faixas de servidão. 

Dentre as ações entre a concessionária e a comunidade destaca-se a 

implantação de hortas na faixa de servidão com intuito de prevenir sua 

incorreta utilização através do emprego de atividades permitidas que não 

causam danos a população e ao sistema de transmissão.  

Algumas atividades de plantio que não infrinjam as normas de 

segurança descritas no manual da Concessionária (GARCIA, 1999) e 

elencadas no Capítulo 2 podem ser aceitas após análise de projeto por parte 

da equipe técnica da empresa, a exemplo das hortas que se apresentando 

como proposição de alternativas de ocupação da área, evitando as invasões. 

Se aprovado o projeto, a comunidade torna-se participante ativo como 

parte do mecanismo de contenção de invasões. Desta forma, a população que 

participa destas iniciativas conscientiza-se quanto a não utilização das áreas de 

faixa de servidão para fins não permitidos e que contrariam as normas de 

segurança, atuando contra as ocupações em conjunto com a Empresa. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Lançando-se mão de geotecnologias obteve-se subsidio para que 

análises pudessem ser feitas no tocante à ocupações irregulares em locais 

onde há implantado um trecho do sistema de transmissão de energia elétrica, 

uma vez que a faixa de servidão das linhas de transmissão deve ser mantida 

livre de utilizações, o que não é respeitado em grande parte do trecho.  

Obteve-se, atrelando informações pertinentes ao tema de ocupação, 

um modelo preditivo para a faixa de servidão que apontou para este trecho os 

locais que suscitem, devido seu arranjo espacial, atratividade à ocupação. 

Ao serem definida as variáveis consideradas facilitadoras de futuras 

ocupações, tomaram-se os produtos do sensoriamento remoto para, através da 

interpretação das feições observáveis nas imagens orbitais, obterem estes 

dados no ambiente SIG para as posteriores sobreposições que o sistema 

permite.  

Estas informações são relevantes para a caracterização do tema 

tornando possível conhecer a área de interesse em função dos aspectos que 

suscitam ocupações, direcionando a atenção da empresa à transmissão de 

energia – responsável pelo trecho e pelo monitoramento da faixa de servidão – 

para as áreas tidas no modelo com maiores chances de ocupação. 

As análises para apontar estas áreas foram facilitadas pela 

sobreposição das variáveis mapeadas. Com estes dados sobrepostos, onde 

todas as variáveis foram ponderadas por valores de influência atribuídos 

empiricamente, forneceu-se um produto cartográfico preciso, contendo as 

áreas com potencial de ocupação obtido pelo cruzamento dos dados antes 

mapeados. 

Os valores atribuídos foram sobrepostos e somados, e com a 
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resultante para cada sobreposição obteve-se uma gradação que indicou estas 

áreas com maior propensão à ocupação. Os valores mais baixos 

caracterizaram os locais onde as variáveis somadas exerceram pouca 

influência à ocupação. Os valores maiores obtidos indicaram que o arranjo das 

variáveis tornou a área com grande potencial à ocupação, e desta forma, 

merecem atenção especial por parte da empresa de transmissão. 

O mapeamento também apontou as áreas já irregulares com 

utilizações não permitidas nas faixas de servidão atualizadas segundo a data 

de aquisição das imagens. É de suma importância para a validação de todo o 

estudo proposto ter-se sempre atualizados os produtos que subsidiarão as 

análises, uma vez considerada a dinâmica urbana. 

A metodologia mostrou-se eficaz e trouxe resultados práticos e 

concisos que auxiliam a tomada de decisão da empresa frente às situações de 

ocupações consumadas. 

Não obstante, foi intuito também voltar a atenção da Empresa para as 

áreas que estão com alto potencial de invasão de modo a prover dados de 

orientação, através da avaliação de locais com potencial risco à invasão 

segundo o modelo preditivo gerado em conformidade com as variáveis 

mapeadas. 

A análise do arranjo espacial da região onde está inserido o trecho de 

transmissão estudado permitiu que se pudesse, através do mapeamento do 

entorno da linha de transmissão, conhecer as utilizações das áreas 

extremantes de faixa de servidão para, em um estudo mais aprofundado, 

subsidiar um reordenamento territorial apoiando-se nestas áreas adjacentes 

para readequar as famílias e tornar as áreas paralelas às LT’s livres de 

utilizações indevidas que geram danos e riscos à população ali instalada. 
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Anexo A – NBR 5422 
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