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RESUMO

O presente trabalho consiste no resultado de uma pesquisa de iniciação científica que visa investigar, mapear e caracterizar estruturas localmente 
indesejáveis a fim de identificar seus impactos na morfologia urbana. Estes objetos, podem ser exemplificados como equipamentos de 
infraestrutura, áreas industriais e de logística, que costumam ser implementados de maneira alheia ao seu entorno. Essa situação promotora de 
grandes regiões com um único uso, dentre outras características, causam impactos na vizinhança onde estão localizados. Através deste trabalho, 
pretende-se investigar possíveis tratamentos diferenciados na área do centro de Niterói, para compreender um processo setorizado de 
degradação da região. Estima-se ainda, fomentar o debate sobre o modo de implantação dessas estruturas nas cidades contemporâneas, para 
auxiliar não só futuros processos de análise, mas também alguns questionamentos sobre a própria formação histórica do lugar. O estudo é 
relevante pois mesmo se tratando de elementos que beneficiam estruturalmente a cidade como subestações elétricas, galpões e grandes 
equipamentos institucionais, eles costumam ser implementados em regiões pouco ocupadas. Contudo, no recorte estabelecido houve uma 
“falha” no plano de ocupação da área e a mesma tornou-se degradada. Essa situação dentre outras características agravam ainda mais regiões 
abandonadas e marginalizadas da cidade, criando limites psicológicos tão reais quanto os físicos. Como principal justificativa para este trabalho 
tem-se a ampliação do tema proposto no campo de estudo da Arquitetura e Urbanismo, principalmente se tratando de um assunto pertinente ao 
profissional arquiteto. O número de pessoas morando em grandes centros urbanos cresce a cada dia e apenas enfatiza a importância de se 
compreender o impacto de construções, tanto na morfologia urbana quanto na vida de sua população. Na região central do Município de Niterói 
existe um grande aglomerado desses equipamentos. Compreender a formação desta área, mapear esses objetos e identificar usos existentes são 
processos importantes para o trabalho. Além disso, itens como a altura do muro, o fechamento das fachadas e o tamanho destes elementos 
podem ser exemplificados como categorias de análise pertinentes ao estudo. Essas etapas exemplificam tais categorias, que embasadas em 
revisões bibliográficas promovem a obtenção de resultados e conclusão. Com o desenvolvimento da pesquisa, é possível descobrir que esses 
equipamentos aglomeram-se em zonas aterradas e construídas como uma grande área de logística próximo ao porto da cidade. Outro resultado 
interessante, é que o valor do solo nesses espaços são baratos e desvalorizados se comparados ao bairro do centro como um todo. Esses 
equipamentos possuem características como usos únicos, isolados da rua, fechados por muros altos e sem janelas e podem ser considerados 
opostos às características ideais de uma cidade diversificada, com usos combinados e permeável. Além disso, sua grande dimensão é um fator 
negativo de destaque na morfologia urbana, que corrobora para uma ruptura na malha caminhável. Ao notar as características presentes nessas 
regiões degradadas, é possível perceber que as mesmas fogem a alguns conceitos trabalhados na revisão bibliográfica, conceitos estes, que 
defendem uma cidade diversa e agradável para a escala do pedestre como uma forma de melhorar os centros urbanos. Características negativas 
tendem a alimentar esse processo de abandono tornando-se uma situação cíclica. As pessoas que vão às ruas com objetivos diferentes, buscando 
lugares com funções diferentes parecem evitar a região monofuncional que se caracteriza por uma monotonia desagradável na cidade.
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