
E-mail para contato: vanessacortez178@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Vanessa Carla Sayão Cortez; Miriam Victoria Fernandez Lins

Palavra(s) Chave(s): Urbanismo; Histórico de ocupação; História da Cidade; Patrimônio H

Título: ESTRUTURAS LOCALMENTE INDESEJÁVEIS E SEUS IMPACTOS NA FORMA URBANA: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DE 
SUAS IMPLANTAÇÕES NA ÁREA CENTRAL DE NITERÓI

Curso: Arquitetura e Urbanismo

Economia Criativa

RESUMO

O presente trabalho é desenvolvido no âmbito de uma pesquisa de Iniciação Científica na Universidade Estácio de Sá. Trata-se de estruturas 
localmente indesejáveis e os impactos que elas ocasionam na morfologia urbana na região central de Niterói, com foco na parte histórica das 
origens da cidade e processo de ocupação do território.  Estruturas localmente indesejáveis de modo geral são áreas industriais e equipamentos 
infraestruturais, enclaves como cemitérios, áreas de tratamento de esgoto e subestações elétricas. Comumente são implantados em terrenos de 
forma inadequada, frutos de um processo histórico de ocupação. Por receio e desconforto, os pedestres evitam caminhar no entorno dessas 
estruturas e, consequentemente, a região fica vazia gradativamente, o que gera insegurança e desconforto. Os objetivos deste trabalho são 
descobrir as relações entre os objetos de estudo e seus modos de implantação, de acordo com os planos urbanísticos realizados na cidade. 
Investigação da conexão entre o histórico de ocupação do território, observar potenciais patrimônios arquitetônicos, verificar as relações entre as 
implantações das estruturas pesquisadas e ocupação desta região do município. Diferenciar tratamentos dados às áreas mais ativas em relação às 
áreas danificadas do recorte espacial que ocorre nas redondezas do bairro Centro de Niterói. A metodologia parte de uma revisão bibliográfica 
sobre temas como morfologia urbana e cidades contemporâneas em conjunto com a coleta de dados da história de Niterói, edifícios históricos, 
estruturas localmente indesejáveis e planos urbanísticos. Há a produção da linha do tempo que apresenta principais fatos históricos, elaboração 
de mapas com localização das estruturas localmente indesejáveis, edifícios históricos, traçados urbanos e principais planos urbanísticos. Há  a 
verificação de iconografia, compara-se traçados urbanos dos mapas antigos com o atual. Por último, a investigação das correlações entre as 
estruturas localmente indesejáveis e os planos urbanísticos aplicados no município com uma análise geral da reunião das informações adquiridas. 
Como resultados há as origens dos edifícios históricos dentro do recorte espacial. A evolução da forma urbana da cidade, a existência de planos 
aplicados nela e como estes levam-na às principais mudanças e como a impactam. A relação entre a localização da maioria das estruturas 
localmente indesejáveis ser no entorno do Aterro da Enseada de São Lourenço, pois nota-se o estado de abandono ou subutilização, com pouco 
movimento de pedestres e insegurança na área, comparado com o núcleo histórico da área central de Niterói. Há estruturas no recorte que são 
consideradas históricas ou também são  localmente indesejáveis. A maioria das edificações conservadas são tombadas como patrimônios 
históricos ou há relação com sua localização, embora alguns possuam potencial de reconhecimento, já que possuem um histórico importante na 
cidade e que devido a desconhecimento, ou esquecimento da população e governo municipal, correm o risco de serem perdidos. A relação da 
decadência da área do Aterro com marcos históricos como a crise econômica no Norte Fluminense, Niterói deixa de ser capital e a cidade do Rio 
de Janeiro toma o posto, além da construção da Ponte Rio-Niterói, geram esses problemas na região. Por fim, a forma como é ocupada a área 
estudada historicamente, os marcos históricos que ocorrem na cidade, o tratamento inadequado para a maioria das edificações encontradas no 
Aterro de São Lourenço, contribuem para pouco movimento de pessoas na região, edificações subutilizadas, insegurança, falta de iluminação 
adequada, muros altos e quadras mal ocupadas. Com isso, compreende-se melhor a importância da atuação do arquiteto como mediador no 
espaço urbano para tornar a cidade mais funcional, agradável e adequada para a população que nela habita, dando a importância de consultar os 
habitantes para melhorá-la e atender grande parte de suas necessidades.
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