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RESUMO

As cidades são palcos de constantes e cada vez mais rápidas transformações, onde a demanda por novos serviços e tecnologias se reflete na 
criação de espaços altamente especializados. Estes espaços, exemplificados como áreas industriais, logísticas ou como equipamentos de 
infraestrutura, vêm sendo, em geral, concebidos de acordo com seus aspectos estritamente técnicos, relacionados à sua lógica interna e 
implantando-se de modo alheio a sua vizinhança. Com isto, não raro, são gerados impactos que não provém, necessariamente ou puramente, do
uso a que são destinados, estendendo-se sob a forma de danos à forma urbana e à paisagem. Assim, ainda que possam beneficiar a urbe como 
um todo, estas estruturas podem acarretar em piora das condições urbanas nas áreas onde se inserem, por não considerarem aspectos 
referentes àquela área. A condição descrita evidencia que projetos cuja autonomia técnica possui grande relevância nas decisões espaciais vêm 
escapando ao campo tradicional da profissão do arquiteto e urbanista. Não obstante, existem alguns exemplos de projetos de estruturas 
altamente técnicas, concebidos por equipes multidisciplinares compostas por arquitetos e urbanistas. Observando exemplos nacionais e 
internacionais, verifica-se que é possível dotar os elementos estruturantes das infraestruturas urbanas de arranjos que revertem a lógica de 
introversão, aliando suas especificidades técnicas e de segurança a espaços de qualidade onde, por meio de uma implantação cuidadosa, de 
inclusão de espaços acessíveis e de multiplicidade programática, passam a estabelecer relações positivas com seu entorno. Por meio de um 
recorte sobre as subestações elétricas existentes na cidade do Rio de Janeiro, que configuram uma rede que se estende por todo o município, o 
presente trabalho objetiva compreender quais parâmetros vêm sendo considerados na implantação destes equipamentos ao longo da formação 
da rede de distribuição elétrica da cidade e as possíveis diferenças entre os tratamentos aplicados a estes em áreas centrais e periféricas. A 
metodologia consiste em mapear as subestações elétricas no território da cidade, em escalas de aproximação. Primeiramente buscando uma 
visão geral sobre o território através de uma abordagem cartográfica. Em seguida, é feita uma seleção de acordo com as Áreas de Planejamento 
(APs), classificando-as de acordo com critérios relacionados aos possíveis impactos na forma urbana tais como dimensões, extensão de muros, 
tipo de implantação na quadra, entre outros. Estes critérios de análise são dispostos em níveis qualitativos a serem pontuados do maior para o 
menor impacto no entorno sob a forma gráfica de um diagrama. Tal parâmetro se estabelece de acordo com as consequências dadas do tecido 
urbano e no ritmo das edificações. Com a visualização em diagramas é possível visualizar os resultados deste processo de análise 
simultaneamente, realizando comparações e identificação padrões onde estes existirem. Observadas as diferenças em relação às implantações, 
são debatidas as possíveis causas que conformam e mantém lógicas que exacerbam as desigualdades encontradas na cidade do Rio de Janeiro. É 
discutida ainda a distância entre os projetos de subestações que vêm sendo realizados na cidade e projetos exemplares destes equipamentos em 
outras, buscando identificar elementos que tragam resiliência urbana aos projetos para subestações cariocas. Por fim, espera-se promover o 
debate sobre a pertinência do tema à arquitetura e ao urbanismo no âmbito de suas problemáticas contemporâneas em torno de projetos mais 
inclusivos e regenerativos.
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