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RESUMO

O presente trabalho é fruto de uma investigação sobre as interferências que o sistema elétrico e seus elementos podem causar a forma e a 
paisagem urbana na região central e pericentral da cidade de Niterói, na Região Metropolitana no Estado do Rio de Janeiro (RMRJ). Tal sistema é 
composto por diversos componentes, entre eles as subestações elétricas, elementos da funcionalidade das cidades que por vezes desconsideram 
os critérios de uma boa implantação, resultando em sensação de insegurança, pouca caminhabilidade, além de impactar visualmente a urbe. Em 
decorrência disso, as subestações são malquistas, seguindo a lógica de afastar o indesejável para fora dos centros, onde a princípio impactam 
menos. Contudo, tal lógica é dissonante da condição contemporânea das cidades, na qual os limites entre centro e periferia não são tão nítidos 
devido a velocidade dos processos de urbanização e expansão. Assim, segregar essas estruturas somente afasta o problema, levando-o para zonas 
periféricas que possuem suas próprias deficiências urbanísticas, podendo ser agravadas pela presença desses elementos. Posto isso,  essa situação 
ultrapassa a alçada do Arquiteto e Urbanista e as ferramentas tradicionais da análise urbana, revelando a necessidade de mais debates que 
fomentam as abrangências contemporâneas deste profissional e seus novos papéis. A pesquisa aborda o recorde espacial inserido no perímetro 
de 2 quilômetros  a partir da delimitação oficial do bairro do Centro. Com base nesse perímetro foi realizada uma análise in loco das ocupações 
das subestações na malha urbana, objetivando identificar os principais padrões e observar se de fato tais objetos impactam a urbe. Tendo em 
vista a revisão bibliográfica, foram relacionados conceitos de morfologia urbana a parâmetros de análise, abordando questões como 
permeabilidade, atratividade e suas dimensões, que assinalam o modo como estes se portam em relação aos transeuntes e a composição da 
paisagem. Outros fatores pertinentes ao entorno foram analisados, como a relação desses objetos com a densidade, que poderia indicar um 
maior impacto aos residentes do local, e a presença de outros enclaves, apontando a uma situação corriqueira em determinada região. Percebe-
se que a maioria dos elementos estudados até o momento, encontram-se em locais de maior densidade, com grande visibilidade. Além disso, 
constata-se uma tendência ao fechamento desses objetos, percebidos principalmente por torres de transmissão, grandes pórticos e  muros altos 
e extensos com cercas. Em sua grande maioria, as subestações apresentam amplas dimensões de testada e área, tornando o caminhar longo e o 
local pouco atrativo. A partir dos resultados, nota-se que essas infra estruturas geralmente não propiciam a constituição e conexão de boas 
características que fomentam a vitalidade urbana. Ainda que este componente seja essencial para a manutenção da cidade, é preciso 
compreender que sua inserção no tecido urbano não deve ser estabelecida apenas por condições econômicas e técnicas. Ressalta-se que é 
necessária a incorporação de outros profissionais no projeto dessas infraestruturas, articulando-as  de forma sensível ao seu entorno.
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