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RESUMO

Analisar a história de uma cidade possibilita compreender que os centros urbanos contemporâneos não são produtos do acaso, mas carregam 
uma memória, que se reflete positiva e negativamente no cotidiano de suas cidades. A presente pesquisa, que corresponde a um estudo de 
iniciação científica, tem como objetivo compreender os impactos morfológicos do sistema elétrico na área central e pericentral de Niterói, 
localizada no estado do Rio de Janeiro, Brasil e sua relação com o processo histórico de ocupação. Para tal, foram realizadas análises dos fatos 
históricos que alavancaram a inserção do sistema de distribuição de energia elétrica no recorte geográfico estabelecido, observando a forma 
urbana e o modo como os equipamentos da rede elétrica: subestações elétricas, torres e linhas de transmissão, podem interferir na paisagem. 
Estes sistemas fazem parte da organização da cidade e da vida cotidiana da população, sendo importantes para a manutenção dos serviços 
urbanos, o que deixa claro que é necessária a convivência com essas estruturas. Porém, apesar de sua importância para a cidade, muitas vezes os 
equipamentos do sistema elétrico são implantados incorretamente, sem considerar as características da localidade e o impacto que a 
implantação realizada de maneira indevida pode causar. De modo geral, há uma conformidade que tais estruturas devem estabelecer-se em áreas 
afastadas, onde supostamente causariam menor impacto. Tal abordagem, que afasta esses equipamentos indesejáveis, para a periferia da cidade 
parece ignorar a condição contemporânea onde cada vez menos os limites entre centro e periferia podem ser verificados e, em uma escala maior, 
cidade e campo. A velocidade com que o processo urbano acontece inclina-se para a consolidação de territórios descontínuos, podendo ser 
construído um novo núcleo urbanizado em áreas que anteriormente eram pouco ou não habitadas. Destaca-se que, frequentemente as áreas 
periféricas possuam espaços urbanos com pouca ou sem qualidade, segurança e que não atende as necessidades dos moradores e essa situação 
pode se agravar na presença de um uso localmente indesejável. Logo os sistemas de infraestruturas e os usos localmente indesejáveis tornam-se 
uma questão das cidades contemporâneas. Para compreender os acontecimentos históricos e suas relações com o sistema elétrico no recorte 
geográfico estabelecido, no período correspondente à primeira metade do século XIX até os dias atuais, foram realizados levantamentos de 
informações, documentos e análises cartográficas que proporcionaram desenvolver avaliações da área territorial em questão. Foi possível 
identificar como a primeira experiência com Bondes Elétricos em 1883 e a interiorização de seus trilhos amplia o campo de atuação do sistema 
elétrico. Posteriormente o aumento da demanda por distribuição de eletricidade resulta em construções de subestações e a implantação de 
equipamentos do sistema elétrico, com o objetivo de atender a região. Observa-se como os eventos históricos e a inserção da eletricidade se 
relacionam e suas influências sobre a forma urbana do município. Ressalta-se ainda, que o sistema de distribuição de energia elétrica se portou 
como um catalisador promovendo o desenvolvimento e ocupação do territorial do município. Assim, torna-se evidente, portanto, a relevância 
desta pesquisa, que tem o objetivo de estudar e ampliar a divulgação sobre o impacto morfológico das redes elétricas na paisagem das cidades, 
no campo interdisciplinar acadêmico da Arquitetura e do Urbanismo, tendo com base sua importância para o urbanismo contemporâneo.
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