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RESUMO

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica, que busca analisar linhas e torres de transmissão de energia elétrica, a 
fim de averiguar consequências causadas pelas mesmas e seus limites de proteção na morfologia urbana. Essas redes parecem seguir uma lógica 
própria de ocupação do solo, que muitas vezes priorizam lógicas de funcionalidade e economicidade ao invés de uma segurança ou menor 
impacto para a vizinhança. Como principal objetivo deste estudo, pretende-se averiguar os impactos do sistema elétrico na área central de Niterói 
e em seus bairros adjacentes, além de averiguar logísticas de implantação na cidade. Outro importante objetivo é a fomentação do debate sobre 
infraestruturas e morfologia urbana como assuntos que se complementam e se interligam. A relevância do assunto está no fato de que esses 
objetos fazem parte dos centros urbanos e são fundamentais para a distribuição de energia em grandes cidades, como Niterói. Mesmo assim, 
podem ser considerados grandes elementos que precisam de uma faixa de proteção de segurança, o que gera uma consequência na cidade a 
partir da maneira como são implementados. A pertinência deste trabalho pode ser ressaltada devido ao tratamento isolado que os sistemas 
elétricos e a morfologia urbana tem no meio acadêmico, mesmo que os estudos complementam um ao outro. Outra justificativa, é a reflexão do 
papel do arquiteto e urbanista na implantação de equipamentos de infraestrutura e o quão importante é a inserção do profissional nesse 
processo, a fim de evitar rupturas ou situações negativas para a vida na cidade. Mapear e identificar essas situações marcantes na morfologia 
urbana fazem parte do processo inicial e fundamental para compreender a espacialidade. Por meio destas informações, categorias de análise são 
estabelecidas e embasadas em revisões bibliográficas para verificar tais situações. Por meio de mapeamentos e identificações em ortofotos, é 
possível constatar que essas redes e linhas de transmissão de energia causam mais de um tipo de consequência na morfologia das cidades. Nota-
se que além da existência de uma cicatriz não edificada na malha urbana, existe também uma situação oposta de ocupações irregulares nas faixas 
de proteção. Outro dado averiguado é que mesmo se tratando de grandes estruturas que causam um grande impacto visual, as categorias de 
análise mostram que poderiam ter situações piores. Através dos resultados obtidos, é possível constatar que as situações das redes e torres de 
transmissão analisadas provocam diversos tipos de situações de implantações diferentes. As situações de terrenos vazios na cidade causam não 
só uma ruptura, mas a produção de um espaço ocioso e monofuncional. Já as ocupações irregulares nas faixas de proteção, trazem insegurança 
para as pessoas que ali vivem e também uma dificuldade de acesso ao próprio equipamento elétrico pela concessionária. Algumas propostas de 
soluções como usos combinados ou faixas de proteção melhor delimitadas, fazem parte de medidas que poderiam melhor os impactos desses 
objetos elétricos na morfologia urbana.
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