
 NORMAS DE SEGURANÇA E 
CUIDADOS DE CONVIVÊNCIA 
COM OS EMPREENDIMENTOS.

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 kV COLETORA FV 

SÃO JOÃO DO PIAUÍ, SÃO JOÃO DO PIAUÍ, PI

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA ETESA 17,18,19,20,21 E 22 

SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI



A linha de transmissão construída para as Usinas Solares terá a função de 
levar a energia produzida até a subestação e em seguida para as linhas de 
distribuição até o consumidor final.  

A Linha de Transmissão 500 kV Coletora FV São João do Piauí – São João do 
Piauí (PI) entrará em operação em Fevereiro de 2020, é importante a 
comunidade ter conhecimento de algumas normas de segurança para 
evitar acidentes!
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Como Funciona uma Usina Solar Fotovoltaica e a Linha 
de Transmissão? 

QUAIS CUIDADOS DEVEMOS TER COM A LINHA DE TRANSMISSÃO?
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Figura 01: Vista aérea da 
subestação da Linha de 
T r a n s m i s s ã o  5 0 0  k V 
Coletora FV São João Do 
Piauí, São João do Piauí, PI.
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Geração: as placas solares captam a luz do sol e a 
converte em corrente elétrica contínua.

Nos Inversores  a corrente elétrica contínua é 
transformada em corrente elétrica alternada. A corrente 
alternada compõe a energia que você consome na sua 
casa, empresa ou estabelecimentos comerciais. 

O transformador recebe esta energia em tensão baixa e 
eleva para o nível de tensão de transmissão (500kV). 

Linha de Transmissão (LT): transmite a 
corrente alternada em alta tensão até os 
centros de distribuição. 

N o s  c e n t r o s  d e  d i s t r i b u i ç ã o  o s 
transformadores rebaixam a tensão de 
transmissão para tensão de distribuição.

Linhas de Distribuição: transmite a 
corrente alternada em média tensão (MT) e 
baixa tensão (BT), apta para o consumo, até 
os consumidores finais. 



A Faixa de Servidão é uma área de segurança ao longo do eixo da LT 

reservada para a construção, montagem, operação e manutenção da LT, cujo 

domínio permanece com o proprietário, porém, com restrições ao uso, 

necessário para garantir a segurança das instalações da LT e das pessoas que 

convivem com o empreendimento. 

O estabelecimento da faixa de servidão, na maioria dos casos, não acarreta 

perda de propriedade, uma vez que a restrição de uso ocorre apenas na faixa 

de servidão. O proprietário permanece com a posse do imóvel e com o título 

das terras, mas passa a ter a restrição de uso na faixa, tendo que permitir 

acesso às equipes responsáveis pela manutenção da Linha de Transmissão. 
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Mas o que é a Faixa de Servidão de uma Linha de 
Transmissão (LT)?

Por isso, para instituição da faixa de servidão, o proprietário recebe uma 

indenização e deve respeitar as normas de segurança, contribuindo no 

processo de transmissão da energia elétrica.

Figura 02: Esquema de faixa de servidão da Linha de Transmissão. 
Fonte: IACO AGRÍCOLA S/A.

FAIXA DE SERVIDÃO

60m
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A faixa de servidão da Linha de Transmissão 500 kV Coletora FV São João 
do Piauí  corresponde à faixa de  60 metros (30 m para cada lado a partir do 
eixo) onde existem limitações ao uso e à ocupação da terra.

USO ERRADO DA
FAIXA DE SERVIDÃO

Figura 04: Esquema de faixa de servidão de Linha de Transmissão e seu uso errado. 
Fonte: IACO AGRICOLA S/A

Existem limitações ao 
uso e ocupação das 
terras ao longo da faixa 
de servidão em função 
d a  e x i s t ê n c i a  d e 
campos elétricos e 
magnéticos que podem 
c a u s a r  r i s c o s  à 
segurança das pessoas. 
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Cuidados da população com a Linha de Transmissão 
e Faixa de Servidão

A baixo são apresentados alguns exemplos de usos permitidos e restrições 
na faixa de servidão: 

Usos permitidos

Usos não permitidos

Cultivo de plantações baixas

Realizar atividades recreativas 
como empinar pipa e soltar balão

Pastagem

Queimadas e fogueiras

Transitar na faixa de servidão

Subir nas torres

Ÿ Utilizar equipamentos de irrigação, como os dotados de pivôs centrais;
Ÿ Implantar reflorestamento;

Ÿ Construir edificações ou benfeitorias: casas, atividades industriais/silos, 
atividades comerciais e culturais, áreas recreativas, galpões/armazéns, 
pocilgas, chiqueiros, estábulos, cercas elétricas.

Ÿ Cultivos onde se processam queimadas (cana-de-açúcar e outros);

Ÿ Estacionar implementos e maquinário agrícola e automotivo;

Ÿ Depositar ou estocar qualquer tipo de material;

Ÿ Abastecer veículo embaixo da linha de transmissão;
Ÿ Utilizar fogo para fazer limpeza de áreas para plantio, renovação de pastagens 

ou destruição de resíduos.

Ÿ Plantar árvores de grande porte, frutíferas ou não;

Ÿ Implantar instalações elétricas e mecânicas;

Ÿ Esguichar água diretamente nos cabos (fios condutores);

O que não pode ser feito na faixa de servidão:



Ÿ Utilizar sistemas de irrigação, desde que aterrados (no caso de tubulação 
metálica).

Ÿ Construir porteiras de acesso. Para tanto, comunique à equipe de 
manutenção da LT.

Ÿ Construir cercas de arame. Para tanto, comunique à equipe de 
manutenção da LT.

Ÿ Criar gado nas áreas de pastagem.

Ÿ Cultivas hortaliças (alface, tomate, entre outras.)

Ÿ Cultivar lavouras de pequeno porte, como soja, milho, mandioca, feijão, 
abacaxi, entre outras.

Ÿ Cultivar cítricos (laranja, limão, entre outros.)
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O que pode ser feito na faixa de servidão:

LEIA ATENTAMENTE 
ESSAS INFORMAÇÕES

VAMOS ESCLARECER 
ALGUMAS DÚVIDAS!

As linhas de transmissão causam 

algum mal à saúde da população?

1

R. Não. Em diversas pesquisas realizadas, não há comprovação de 
que os campos eletromagnéticos gerados por linhas de 
transmissão causem mal à saúde pela permanência de pessoas na 
proximidade. Para ampliar sua segurança é importante respeitar a 
faixa de servidão.
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Que perigos existem em casos de tempestades? 

O rádio e a TV sofrem interferência das linhas de transmissão?

É possível levar a energia da linha de transmissão para abastecer minha casa?

Queimadas e danos podem causar falta de energia à minha casa? 

2

3

4

5

R. Durante o mal tempo pode ocorrer queda de raios nos cabos ou nas torres, o que é 
comum em estruturas altas. No entanto, as linhas de transmissão possuem cabos para-
raios que conduzem a descarga elétrica para o solo.

R. As interferências são raras, porque a largura da faixa de servidão é calculada levando 
em conta os níveis máximos de campo eletromagnético, exatamente para evitar este 
tipo de ocorrência e manter as interferências bem abaixo dos níveis recomendados.

R. Isso não é possível, pois linha de transmissão conduz energia de alta tensão, pelo 
menos mil vezes maior do que a voltagem de uma casa, que é 110 ou 220 volts. Além 
disso, mexer na linha de transmissão coloca em risco a vida de uma pessoa que não 
tenha sido treinada para isso.

R. Danos às linhas de transmissão podem comprometer todo o sistema de distribuição 
de energia, podendo acontecer a falta de energia temporária em sua casa. Por isso 
respeitar os usos na faixa de servidão é tão importante!

Contato:

celeoredesbrasilwww. .com.br0800 941 2667

A Ouvidoria telefônica continua! 
Em caso de problemas com a  

linha de transmissão entre em contato! 
A ligação é gratuita! 

A Ouvidoria telefônica 
funciona de segunda a sexta 

das 9h às 18h.

ouvir ouvir ouvir VOCÊ!VOCÊ!VOCÊ!

Queremos Queremos Queremos 



Este material foi produzido no âmbito do Programa de 

Comunicação Social das Usinas Solares Fotovoltaicas ETESA 17 

São João do Piauí I, ETESA 18 São João do Piauí II, ETESA 19 

São João do Piauí III, ETESA 20 São João do Piauí IV, ETESA 21 

São João do Piauí V, ETESA 22 São João do Piauí VI ( São João 

do Piauí-PI, Brasil) e da Linha de Transmissão 500 kV Coletora FV 

São João do Piauí (São João do Piauí, PI). Este programa é parte 

integrante de um conjunto de medidas mitigadoras exigidas em 

um processo de licenciamento ambiental. O licenciamento 

ambiental dos empreendimentos é de competência estadual, 

conduzido pela SEMAR-PI, os quais estão finalizando a fase de 

implantação.

Em caso de dúvida ou informação entre em contato com a 

Ouvidoria Telefônica: 0800-941-2667, de segunda a sexta de 

9:00h às 18:00h.

Contatos dos órgãos ambientais:

SEMAR-PI (estadual): 

Contato: (86) 3221-4515/4701/4745/4773

Ouvidoria/Linha Verde do IBAMA (federal): 

Contato: 0800 61 8080 / Horário de atendimento: 

Segunda à sexta, das 07h00 às 19h00. 

Atendimento on-line: 

https://www.ibama.gov.br/fale-com-o-ibama#ouvidoria
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