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RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido em uma pesquisa de iniciação científica promovida pela Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo de 
abordar a questão da implantação inadequada de estruturas localmente indesejadas no espaço da cidade, como podem impactar na morfologia 
urbana e afetar de forma negativa a vida de seus habitantes. Seu objetivo é verificar que impactos específicos podem ser gerados na ambiência 
urbana e aprofundar discussões sobre estruturas que, embora sejam indispensáveis para o bom funcionamento das cidades, de modo geral 
interferem negativamente no seu entorno imediato como, por exemplo, estações de tratamento de esgoto, cemitérios, supermercados e área 
portuária. Analisa-se, através de um estudo de caso, como estes impactos negativos estão significativamente relacionados a um modo de 
implantação inadequado, que gera rupturas na forma urbana, podendo afetar a qualidade de vida das pessoas porque acabam fazendo com que 
estas prefiram não passar próximo a esses terrenos tornando a área cada vez mais erma. Sua relevância se dá pelo número escasso de materiais 
específicos sobre este tema. O trabalho busca incentivar novas pesquisas e debates sobre como estes equipamentos podem afetar a vivência nas 
cidades quando implantados de qualquer maneira sem levar em consideração a maneira de se conseguir causar menos impacto ao tecido urbano. 
Foi escolhida como objeto de estudo a Subestação de Energia de São Lourenço, localizada no bairro de mesmo nome na região pericentral de 
Niterói por ser próxima a outros equipamentos localmente indesejáveis, podendo perceber como estas têm impactos em sua vizinhança e 
influenciam no fluxo de pedestres e na relação dos seus habitantes com essa área da cidade. A partir da fundamentação teórica foi elaborado 
uma série de critérios para o levantamento e análise dos objetos estudados. Foram feitas coletas dos dados do recorte da área central de Niterói, 
Rio de Janeiro e produção preliminar de mapas referentes a essa região; identificação e localização de estruturas localmente indesejáveis com 
base no recorte espacial escolhido e seleção daquelas que se enquadraram em um sistema infraestrutural, para o qual optou-se pelo sistema 
elétrico. A subestação de energia foi escolhida como estudo de caso - para ser analisada a partir dos métodos e autores da bibliografia - visto que  
localiza-se próximo a outros equipamentos considerados como enclaves (como uma penitenciária, supermercados e estação de tratamento de
água) tendo, então, um entorno prejudicado por estes. Foi realizada coleta de dados sobre esse equipamento relacionado a suas características 
físicas e históricas; organização desses dados em peças gráficas e tabulações; análise da condição paisagística e morfológica da estrutura 
selecionada. Através das visitas em campo foi possível vivenciar esses aspectos negativos e perceber que a má implantação desses equipamentos 
de fato influencia na vida da cidade, causam sensação de insegurança, monotonia e falta de permeabilidade pela quadra sendo comprovada, 
também, pela baixa movimentação de pedestres. Além disso, após realizar conversas com os moradores mais antigos da região foi descoberto 
que a subestação, hoje, ocupa o lugar de uma antiga área de lazer que esses residentes costumavam usar como ponto de encontro e diversão, 
agravando ainda mais o impacto que este equipamento trouxe para a região. Conclui-se então que, de fato, é necessário tomar cuidado na hora 
de projetar e implantar esses equipamentos na cidade, visto que podem causar um impacto significativo a vivência das pessoas na mesma; seja 
por ocupar um grande lote, não agregar nenhum atrativo ao entorno com seus muros monótonos e altos e por causar a sensação de insegurança 
pelo esvaziamento de pedestres dessas áreas.
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