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Resumo 

O presente trabalho visa analisar criticamente as iniciativas de proteção e a conservação de áreas 

urbanas da cidade do Rio de Janeiro, a partir da criação do instrumento de proteção denominado Área 

de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), na década de 1980. 

A análise abrange a sua gênese, os mecanismos legais municipais de incentivo à conservação dos 

conjuntos arquitetônicos por ele protegidos, bem como os resultados obtidos, passados mais de 20 anos 

da sua aplicação. Consideram-se os sucessivos contextos político-administrativos pelos quais passou a 

cidade, de 1980 a 2014, que serviram de pano de fundo à criação de 30 APACs que preservaram parte 

ou a totalidade de bairros cariocas. É importante destacar que os Planos Estratégicos elaborados para a 

Cidade (1996 e 2009), consideram o patrimônio cultural carioca apenas como um dos fatores 

impulsionadores da indústria do turismo cultural, incorporando-o ao conjunto de elementos necessários 

a sua preparação para receber grandes eventos internacionais. Essa diretriz ignora toda e qualquer 

realidade social existente ligada às áreas protegidas. 

Em termos metodológicos, a pesquisa destaca os resultados obtidos na conservação das duas primeiras 

APACs criadas na cidade, ambas localizadas na sua área central: a dos bairros da Saúde, Gamboa, 

Santo Cristo e parte do Centro, limítrofes à zona portuária da cidade (APAC-Sagas); e do Corredor 

Cultural, no Centro. A APAC-Sagas, criada em 1985 a partir de mobilização comunitária, integra a 

área abrangida pela operação de conservação urbana consorciada denominada oficialmente pela 

prefeitura como “Porto Maravilha”. A ação impõe uma brusca transformação dos seus padrões 

tradicionais de ocupação e de uso do solo que abrange também a área do porto da cidade, apontando 

para um inevitável processo de gentrificação. Já segunda APAC, criada a partir de iniciativa da 

prefeitura, experimenta, há décadas, um progressivo e persistente processo de obsolescência e 

esvaziamento econômico de seu tecido, apesar de protegida legalmente.  

Observa-se, a partir das análises realizadas, dentre outros, que a APAC como instrumento de proteção 

de áreas urbanas da cidade, incorporou diversos e importantes aspectos teóricos aceitos e difundidos 

mundialmente no que concerne aos aspectos materiais de áreas urbanas, protegendo legalmente 

ambiências, conjuntos de obras modestas e paisagens urbanas tradicionais. No entanto, o instrumento, 

assim como os mecanismos legais de incentivo à conservação do acervo protegido, não consideram os 

respectivos e diversificados contextos sócio-econômicos existentes.  
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Introdução  

O presente trabalho visa analisar criticamente os processos de proteção e de conservação de áreas 

urbanas da cidade do Rio de Janeiro, desde a criação do instrumento de proteção denominado Área de 

Proteção do Ambiente Cultural (APAC), na década de 1980, até o momento atual, que inclui os 

impactos urbanísticos relacionados à inclusão da cidade no calendário internacional dos grandes 

eventos e a sua distinção como paisagem cultural da humanidade, concedida pela UNESCO, em 2012. 

Consideram-se os sucessivos contextos político-administrativos pelos quais passou a cidade, de 1980 a 

2014, que serviram de pano de fundo, tanto à criação do instrumento de proteção urbana, quanto a sua 

aplicação sobre o tecido da cidade. É também analisada a eficácia dos mecanismos legais de incentivo 

à conservação que foram criados pela municipalidade no citado período. Atualmente, a cidade conta 

com 30 APACs que preservaram parte ou a totalidade de alguns bairros cariocas nas zonas norte, sul, 

oeste e Centro da cidade. 

As APACs criadas até hoje apresentam contextos sócio-econômicos distintos, fato não considerado 

pela política municipal de conservação do patrimônio cultural vigente na cidade, que é baseada apenas 

no mecanismo que estabelece a expectativa de isenção de Imposto Territorial sobre a Propriedade 

Urbana (IPTU), mediante a contrapartida da devida conservação, assumida por proprietários e 

ocupantes dos imóveis protegidos. Em 2013, a prefeitura tentou ampliar o espectro de ação dos 

mecanismos de incentivo à conservação lançando o Programa de Apoio à Conservação do Patrimônio 

Cultural (Pró-APAC), cuja abrangência e aporte financeiro são bastante modestos em face do universo 

protegido legalmente. O programa priorizou apenas algumas APACs localizadas no Centro e zona sul. 

Nesse contexto, é também importante destacar que os Planos Estratégicos elaborados para a Cidade, em 

1996 e 2009, passaram a considerar o patrimônio cultural carioca apenas como um dos fatores 

impulsionadores da indústria do turismo cultural, incorporando-o ao conjunto de elementos necessários 

à preparação da cidade para receber grandes eventos internacionais. Essa diretriz ignora toda e qualquer 

realidade social existente e ligada às áreas protegidas. Acrescenta-se ao quadro, a recente distinção do 

sítio do Rio de Janeiro, como paisagem cultural da humanidade, concedida pela UNESCO.  

Em termos metodológicos, a pesquisa se estruturará em três partes, sendo a primeira dedicada à análise 

dos contextos urbanísticos, políticos e sociais da cidade estabelecidos a partir dos anos 1970, que 

viabilizaram o surgimento da APAC e sua aplicação em 30 áreas de proteção urbana da cidade. Em 

seguida, o trabalho analisa os mecanismos de incentivo à conservação do patrimônio cultural 

estabelecidos pela prefeitura da cidade e os respectivos resultados até agora obtidos, a partir da análise 

dos conjuntos urbanos e paisagísticos das duas primeiras APACs criadas na cidade que foram 

selecionadas como estudos de caso. São elas: a dos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do 

Centro, limítrofes à zona portuária da cidade (APAC-Sagas); e do Corredor Cultural, no Centro.  

1. O surgimento da APAC como instrumento de proteção urbana e a gestão da cidade 

1.1. Breve análise do panorama político nacional e local dos anos 1980 e 1990 

Nos anos 1980, o Brasil vivenciou os capítulos finais do longo processo de redemocratização do país 

após o golpe militar, ocorrido em 1964. O auge desse processo se deu na redação da nova Constituição 

Brasileira, ocorrida de forma democrática, no período 1986-1988. A nova Carta estabeleceu dentre 

outros pontos, a obrigatoriedade de cidades com mais de 200.000 habitantes possuírem um plano 

diretor, instrumento capaz de estabelecer as diretrizes urbanísticas necessárias ao crescimento 

equilibrado e socialmente equânime de cidades brasileiras. Consolidou também o papel do Estado 

brasileiro, em suas três instâncias (federal, estadual e municipal), na tarefa da preservação do 

patrimônio cultural. Sob esse contexto, no Rio de Janeiro, os movimentos sociais urbanos organizados 

afloraram no período 1980-1990, aproveitando os ares democráticos que sopravam no país, sendo 

fortalecidos pela fundação da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, a FAMERJ, 

em 1978. No período 1990-1992, como reflexo do que foi estabelecido na Constituição (1988), foi 

elaborado, com a participação direta da sociedade civil organizada, o primeiro Plano Diretor Decenal 

da Cidade do Rio de Janeiro (PDD), aprovado pela Lei Complementar nº 16, em 1992. O PDD 
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consagrou o instrumento de proteção urbana, denominado Área de Proteção do Ambiente Cultural 

(APAC), surgido em 1988, como Área de Proteção Ambiental (APA), dentre outros pontos. A APA, 

em 1988, tornou-se um instrumento aplicável a toda a cidade e foi baseada, integralmente, no texto do 

Decreto Municipal 5.459/85 que protegeu os bairros históricos da região portuária, denominados 

Saúde, Gamboa, Santo Cristo e também parte do Centro (Sagas). A citada proteção legal se deu após 

processo de mobilização das comunidades locais, ocorrido a partir de 1983, quando a Associação de 

Moradores e Amigos do Bairro da Saúde (AMAS) promoveu a 1ª Quinzena de Debates sobre o bairro. 

A ação mobilizou outras associações representativas de comunidades limítrofes, tendo como principal 

conseqüência a proteção dos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do Centro pelo Decreto 

Municipal 5.459, de 1985. Em função da continuidade da mobilização comunitária, o poder legislativo 

municipal, estabeleceu a proteção dos bairros através da Lei Municipal 971, de 1987, regulamentada 

pelo Decreto 7.351, de 1988 que se superpuseram ao antigo decreto de 1985. Ambos os instrumentos 

consolidaram a proteção legal da área. Destaca-se ainda no contexto político do período, a realização 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92), na cidade do 

Rio de Janeiro, de 3 a 14/6/1992. 

A reboque da proteção dos bairros da zona portuária vieram outras mobilizações em prol de proteção 

legal de conjuntos arquitetônicos históricos e melhorias na infra-estrutura urbana, dentre outros, que 

culminaram na proteção de áreas localizadas no Centro e a ele periféricas, tais como, as APACs do 

Hospital da Cruz Vermelha e adjacências (1987); dos bairros de Santa Teresa (1984), Cidade Nova e 

Catumbi (1991). O quadro reivindicatório construído pelas associações de moradores estabeleceu uma 

espécie de “urbanismo negativo” que se contrapôs às políticas urbanas praticadas até então que 

enfatizavam a renovação e a verticalização do conjunto edificado, dentre outros pontos. O momento 

destacou o direito de comunidades tradicionais habitarem áreas centrais da cidade onde imperava a 

degradação ou a expulsão, via drásticas intervenções de renovação urbana (Cf. CHOAY, 2001, p. 235). 

É importante observar que a cidade, após o restabelecimento das eleições diretas para prefeitos das 

capitais, ocorrida em 1985, teve duas gestões de prefeitos progressistas eleitos por voto direto e filiados 

ao Partido Democrático Trabalhista (PDT): Roberto Saturnino Braga (1986 – 1989) e Marcelo Alencar 

(1989 – 1992). 

Excetua-se nesse contexto reivindicatório a APAC do Corredor Cultural (1983-1987) que foi 

estabelecida a partir de estudos realizados no âmbito da própria prefeitura da Cidade, a partir de 1979, 

seguindo orientação do Plano Urbanístico Básico da Cidade, o Pub-Rio (1975-1977) que, por sua vez, 

seguiu diretrizes estabelecidas, em 1975, pela Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política 

Urbana (CNPU) que indicava a necessidade das metrópoles brasileiras conservarem seus centros 

históricos. 
1
 Cabe ressaltar que, na ocasião, a região do Centro e adjacências, projetada para ser o 

centro financeiro da cidade desde o início do século XX, já apresentava sinais evidentes de degradação 

e esvaziamento econômico que acarretava queda da qualidade de vida de seus habitantes 

predominantemente de média e baixa renda (CARDOSO e RIBEIRO, 1996, p. 33). O quadro se deu, 

dentre outros fatores, em função do estabelecimento de políticas urbanas que estimularam o surgimento 

de um novo vetor de crescimento da cidade em direção às zonas sul (Copacabana, Botafogo, Ipanema 

etc) e oeste (Barra da Tijuca, Jacarepaguá etc). Este viabilizou o surgimento e o incremento das 

atividades do capital imobiliário que proporcionaram o surgimento de novos pólos de habitação, 

serviço e comércio. Contribuiu significativamente para a situação descrita a proibição do uso 

residencial na Área Central da Cidade (ACN), em 1976, por intermédio do Decreto Municipal nº 322. 

A ACN ocupa parte do Centro do Rio de Janeiro onde faz divisa com as APACs do Hospital da Cruz 

Vermelha e adjacências e Sagas. Conseqüentemente aos avanços democráticos alcançados pelo país, 

                                                
1 - A CNPU foi criada em 1974 pelo Decreto nº 74.156, de 6 de junho de 1974, foi extinta com a criação do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU) pelo Decreto Nº 83.355, de 20 de abril de 1979. 
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em 1989, ocorreu a eleição direta do primeiro presidente da República, desde 1964, Fernando Collor de 

Melo. O novo mandatário trouxe ao Brasil, a exemplo do que já ocorria em muitos países capitalistas 

ocidentais, a adoção de uma agenda calcada nos princípios econômicos neoliberais. O momento 

marcou a mudança de papel dos Estados capitalistas que deixaram de ter uma abordagem 

“administrativa”, tão característica até a década de 1960, para viabilizar novas formas de ações 

iniciadoras e “empreendedoras”, assumidas a partir da grande recessão de 1973 (HARVEY, 

2001[1989], p.167, 168). As duas gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) que 

sucedeu Collor, até 2001, consolidaram essas premissas caracterizadas pela diminuição do Estado 

(privatizações) e investimentos públicos, dentre outros tipos de ações voltadas a criar cenários 

favoráveis aos capitais especulativos nacionais e internacionais.  

Cabe destacar que sob o novo contexto neoliberal, mundialmente, os grandes eventos surgiram como 

uma das grandes panacéias voltadas à cura dos desequilíbrios inerentes ao regime capitalista, deixando 

nas cidades por onde passassem supostos legados físicos (equipamentos, infraestrutura etc) 

considerados capazes de alavancar seu desenvolvimento. A partir de 2002, com a ascensão ao governo 

do país do Partido dos Trabalhadores (PT), identificado com causas populares, foram observados, em 

nível nacional e regional, alguns recuos em relação aos princípios doutrinários neoliberais, verificados 

na retomada do fortalecimento institucional do Estado, na política de inclusão social, dentre outros 

pontos. No entanto, em níveis locais, o PT fez algumas concessões, abrindo as portas das cidades 

brasileiras aos grandes eventos, estimulando a competição entre cidades e incentivando a prática do 

empreendedorismo urbano, dentre outros. Nesse contexto, a cidade do Rio de Janeiro após 

concorrência mundial foi escolhida para sediar a Copa FIFA 2014 e as Olimpíadas 2016.  

Observa-se, no entanto, que na cidade do Rio de Janeiro, esse modelo competitivo de cidade começou a 

ser delineado, conforme as premissas neoliberais, a partir de 1993, com o Partido da Frente Liberal 

(PFL), na gestão do prefeito Cesar Maia, (1993-1996) que incorporou os princípios do 

empreendedorismo urbano, elegendo o Plano Estratégico como principal ferramenta de gestão de seus 

espaços. Influenciada pelo “sucesso” das Olimpíadas de Barcelona, a prefeitura do Rio pôs de lado a 

agenda reformista proposta democraticamente pelo PDD (1992), passando a destacar como prioridade a 

“adaptação das formas institucionais locais aos objetivos da inserção competitiva”, por intermédio de 

uma agenda de intervenções físicas e de modificações na estrutura legal e administrativa às tendências 

mercadológicas observadas na dinâmica da economia global. Sob esse contexto, a Prefeitura da cidade 

lançou em 1996, o seu primeiro plano estratégico, denominado Rio Forever Rio (1994-1996). Seu texto 

destacou sete estratégias para alcançar o objetivo principal de integração da cidade no contexto 

globalizado contemporâneo.  

A estratégia quatro, denominada “Rio Integrado” aponta para a construção de novos centros urbanos e 

a restauração do Centro tradicional da cidade, com destaque para a zona portuária, Praça XV, bairros 

do Santo Cristo, Gamboa, Saúde e Estácio. A estratégia sete, denominada “Rio 2004 como um centro 

regional, nacional e internacional”, destaca o Centro tradicional da Cidade como um potencial 

“mercado cultural”, cujo status, de centro cultural, deve ser reforçado, além da necessidade da 

expansão das atividades turísticas e dos eventos internacionais. (PLANO ESTRATÉGICO, 1996, p.39) 

Na citada gestão, a cidade candidatou-se, pela primeira vez, a sediar os Jogos Panamericanos de 2003, 

perdendo para a cidade de Santo Domingo, na República Dominicana. Vainer observa nesse contexto 

que “(...) as formas de poder na cidade estão sendo redefinidas, conduzindo à instauração da cidade de 

exceção, que não seria senão a afirmação, sem mediações, da democracia direta do capital.” 
2
 Todos 

esses fatores, ajudaram a construir o que Nuno Portas chamou de “planejamento negocial” 

(“adaptativo” ou “gerenciamento negocial”) que se baseia na flexibilização de regras e normas legais 

pré-estabelecidas, no caso do Rio de Janeiro, ditadas pelo Plano Diretor, instrumento considerado 

                                                
2 - VAINER, Carlos. Cidade de Exceção: reflexões a partir do Rio de Janeiro, s/d. Disponível em 

<http:www.opp.ufc.br/urbano04.pdf>, acesso em 03 mar. 2013. 
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rígido demais para acompanhar a “fluidez de todo o sistema” (BIENENSTEIN, 2001, p.17). No caso da 

cidade do Rio de Janeiro, essa tendência mundial foi materializada na elaboração dos seus Planos 

Estratégicos, que praticamente sepultaram o Plano Diretor da Cidade, sendo encarado como 

instrumento mais adequado à gestão da cidade. 

O empreendedorismo urbano foi levado com afinco pelos prefeitos da cidade, perseguindo o objetivo 

inicial de sediar os Jogos Panamericanos de 2007, que foi alcançado pelo próprio Cesar Maia que 

sucedeu o arquiteto Luiz Paulo Conde (1997-2000) por dois mandatos, ou seja, de 2001 a 2007. Nesse 

momento, a cidade começou a se preparar gradativamente para receber grandes eventos internacionais, 

engajando-se definitivamente no processo de competição entre cidades. O evento pavimentou o 

caminho para a cidade alcançar os outros dois eventos já citados, além de ser escolhida pela UNESCO, 

em 2012, como exemplar de paisagem cultural da humanidade, o que inseriu definitivamente a cidade 

nos calendários turístico e dos grandes eventos mundiais. Sob esse contexto político, em 2009, na 

gestão do prefeito Eduardo Paes (2009-2012), foi publicado um novo Plano Estratégico, intitulado de 

Rio pós 2016 – o Rio mais integrado e competitivo. O novo plano incorporou as antigas diretrizes 

neoliberais estabelecidas pelo anterior, desta feita, mais objetivas e focadas na preparação da cidade, 

em termos de infra-estrutura, ordenação do seu solo, qualidade dos serviços que visam à realização dos 

grandes eventos: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Cabe lembrar que o prefeito foi 

re-eleito e será o mandatário da cidade até o ano de 2016. 

No item infra-estrutura urbana encontra-se dentre outras ações, aquelas contempladas pelo projeto 

Porto Maravilha – que será abordado mais adiante – como meta a ser alcançada. O fato revela que aos 

olhos da prefeitura a região portuária é merecedora apenas de cuidados na sua infra-estrutura. Observa-

se também uma grande ênfase nos aspectos de produção de cultura com objetivos de expansão de 

shows musicais e apresentações teatrais populares. Não há qualquer menção à conservação da cultura, 

especialmente no que diz respeito ao patrimônio cultural da cidade, tampouco ao estabelecimento de 

diretrizes que apontem para a construção de uma política que o utilize como elemento de 

fortalecimento de identidades locais e regionais. Na visão das últimas gestões da cidade, cultura é 

entendida somente como lazer decorrente da produção cultural de espetáculos e difusão de atividades 

artísticas entre a população, o que não é suficiente para abarcar a complexidade cultural de uma cidade 

como o Rio de Janeiro que inclui seu patrimônio cultural edificado. (LIMA CARLOS, 2013, p.15 e 16)  

Observa-se que na atual ótica neoliberal, o patrimônio cultural edificado, quando não adaptado às 

funções de museus ou centros culturais públicos, transforma-se apenas em “patrimônio imobiliário” 

sujeito às oscilações de valor impostas pelo mercado imobiliário. Nesse sentido, observa-se na cidade 

uma política de patrimônio cultural que dá ênfase à conservação dos grandes monumentos, objetos de 

roteiros turísticos e cartões postais. Por outro lado, os conjuntos protegidos de arquiteturas modestas, 

juntamente com os diversos contextos socioeconômicos dados por suas comunidades tradicionais ficam 

simplesmente a mercê dos movimentos de valorização e desvalorização imobiliária, fenômeno capaz de 

viabilizar, dentre outros, severos processos de gentrificação. Sob essa lógica, observam-se “efeitos 

secundários” provenientes do empreendedorismo urbano combinado à conservação do patrimônio 

cultural que são, em geral, perversos. Dá-se ao “patrimônio histórico urbano” uma embalagem sedutora 

que o destaca como objeto de “consumo cultural” e de investimentos do mercado imobiliário que tende 

a “excluir dele as populações locais ou não privilegiadas e, com elas, suas atividades tradicionais e 

modestamente cotidianas.” (CHOAY, 2001, p.226) O patrimônio cultural passou a integrar as 

estratégias de city marketing, base para a formulação de planejamentos capazes de viabilizar 

economicamente a conservação de tecidos históricos em cidades ocidentais. Essa postura com relação à 

cultura conduziu à produção de imagens que geram uma tão perigosa quanto falsa impressão de que 

qualquer iniciativa de intervenção voltada ao fim cultural seja identificada com o bem das cidades e 

suas populações. Sob a suposta aura de positividade são escamoteados os males provenientes da 

disputa entre interesses econômicos e financeiros que originam uma competitiva “economia da cultura” 

e, conseqüentemente, um “mercado de cultura”.  
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1.2 – As diversas interpretações e aplicações da APAC 

A institucionalização da proteção urbana no Rio de Janeiro ensejou uma pioneira ação no país 

inserindo no planejamento urbano carioca a adoção de diretrizes consagradas mundialmente e voltadas 

à proteção e à conservação de sítios urbanos e às “obras modestas”.
3
 A APAC estabeleceu mais dois 

graus de proteção legal de bens culturais arquitetônicos, além do já existente tombamento: os “bens 

preservados” e os “tutelados”. Aos proprietários de bens preservados (obras modestas), em função do 

valor histórico e paisagístico de conjunto, ficou proibida a demolição e a descaracterização de suas 

fachadas, coberturas e clarabóias. Aos proprietários de bens “tutelados”, devido ao fato de serem 

portadores de arquiteturas que não constituem objeto de interesse direto à proteção das características 

paisagísticas da APAC, podem ser parcial ou totalmente renovados, desde que dêem origem a novas 

edificações compatíveis em termos morfológicos com os conjuntos protegidos. O instrumento à época 

de sua criação intencionava combinar, harmoniosamente, a proteção da memória arquitetônico-

urbanística com a renovação urbana, com vistas a integrar as áreas protegidas à dinâmica urbana de 

toda a cidade. 

Apesar das intenções originais do instrumento, observa-se no contexto da proteção urbana do Rio de 

Janeiro, que as áreas de proteção criadas no período 1984-2006 obedeceram a dois tipos distintos de 

interpretação que caracterizaram dois períodos cronológicos e contextos políticos diversos. São eles: 

1984-2000 e 2001-2006. Conforme já comentado, o primeiro período foi marcado por mobilizações 

populares através de associações de moradores e debates coletivos sobre os problemas da cidade que 

culminaram com a promulgação da lei que estabeleceu seu primeiro PDD, em 1992. Já o segundo 

momento, foi assinalado por uma postura autoritária da prefeitura, acompanhada de uma generalizada 

desmobilização comunitária, além do abandono progressivo do PDD, em troca do plano estratégico.
4
 

Especialmente no que diz respeito à Área Central da cidade, observou-se, no primeiro período 

destacado, uma grande incidência de movimentos sociais organizados de comunidades locais, voltados 

à proteção de seus bairros. O fenômeno foi caracterizado pela interpretação da proteção urbana como 

um instrumento de valorização de bairros que se encontravam degradados e/ou ameaçados pela 

iminência de movimentos drásticos de renovação urbana. Essas populações se mobilizaram também em 

prol da garantia da sua própria permanência em seus bairros através da proteção urbana, entendendo 

que a reboque, em função da atribuição coletiva de valor cultural, viriam a conservação e a valorização 

de aspectos típicos locais. Na ocasião, a proteção urbana foi considerada, por essas comunidades, como 

meio capaz de, por si só, atrair ações governamentais e recursos públicos para a conservação de bairros 

históricos da cidade. No entanto, a desejada conservação não veio e áreas históricas da cidade, como, 

por exemplo, os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do Centro (Sagas), Santa Teresa e 

Hospital da Cruz Vermelha e adjacências, permaneceram reféns de processos progressivos de 

esvaziamento econômico e degradação que incluíram, em alguns casos, a favelização. A situação atual 

dessas APACs é ainda extremamente preocupante, registrando periodicamente casos de desabamentos, 

invasões, incêndios e outros sinistros ligados ao abandono de edificações históricas notadamente obras 

modestas. No caso da APAC-Sagas, o quadro foi agravado a partir do momento em que foi destacada 

pelo Plano Estratégico da Cidade (2009) como área estratégica de investimentos imobiliários e 

localização de equipamentos para as Olimpíadas 2016. Em função disso passou a ser objeto da 

operação consorciada batizada pela prefeitura como Porto Maravilha – que será abordado mais a frente 

– que traz em seu bojo um radical processo de gentrificação dos bairros por ela abrangidos.  

No caso das APACs da zona sul, houve, inicialmente, a predominância da percepção, por parte da 

população civil organizada, de que o instrumento de proteção urbana seria capaz de afastar 

definitivamente as conseqüências provenientes dos efeitos devastadores das crescentes atividades do 

                                                
3 - Carta de Veneza (1964), Manifesto e Carta de Amsterdã (1975) e Recomendações de Nairobi (1976). 
4 - O primeiro Plano Estratégico foi originado na primeira gestão do prefeito César Maia (1993-1996) e plenamente 

desenvolvido na do seu sucessor, o prefeito Luiz Paulo Conde (1997-2000). 
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capital imobiliário na região (verticalização desenfreada e adensamento populacional), viabilizadas por 

uma legislação urbana voltada aos interesses do capital imobiliário. São os casos do Bairro Peixoto 

(1990), Cosme Velho e parte de Laranjeiras (1991), dentre outros. Cabe destacar que nos casos dos 

bairros da Urca (1987) e do Leblon (1986), os anseios das comunidades locais relacionavam-se com 

legislações urbanísticas mais adequadas às respectivas realidades físicas, dadas através de Projetos de 

Estruturação Urbana (PEU).
5
 No caso da Urca essas preocupações acabaram por resultar na proteção 

urbana do bairro, através de uma APAC, o que não foi considerado pela comunidade do bairro do 

Leblon como necessário. Nesse período, torna-se importante destacar que algumas iniciativas de 

proteção urbana, especialmente as ocorridas na zona sul, eram encaradas com desconfiança pelo poder 

executivo, face aos riscos de prejuízos dos interesses econômicos e fiscais envolvidos, decorrentes dos 

atos legais de proteção. O fato também conduziu as associações de moradores diretamente 

relacionadas, tanto à Área Central quanto à zona sul, a, em alguns casos, recorrerem ao apoio da 

Câmara dos Vereadores para consolidar a proteção alcançada por intermédio de leis municipais, mais 

perenes que decretos do poder executivo. São os casos das APACs: Bairro Peixoto (1990), Cosme 

Velho e parte de Laranjeiras (1991), Sagas (1987), Santa Teresa (1984), dentre outras.  

A partir de 2001, o que se observou foi uma inversão de papéis. Nas suas duas administrações, o 

prefeito César Maia (2001-2004 e 2005-2008) passou a considerar a APAC como uma poderosa e 

rápida alternativa de controle urbano e de mudança dos vetores de expansão das atividades do mercado 

imobiliário, face à natureza e as conseqüências edilícias decorrentes diretamente da sua aplicação no 

meio urbano. Sendo assim, a prefeitura passou a estabelecer uma agenda de atos de proteção de bairros 

da cidade, especialmente aqueles localizados na zona sul, através de decretos municipais, sem a devida 

participação do poder legislativo, tampouco das comunidades locais diretamente envolvidas. Os relatos 

de técnicos diretamente ligados à evolução do instrumento, desde a sua criação, nos confirma essa 

postura administrativa revelando um quadro bastante preocupante. A opção por formas autoritárias de 

gestão do solo urbano da cidade passaram a incluir na agenda da prefeitura, as APACs elaboradas 

rapidamente, por decretos redigidos por técnicos da prefeitura, em curtíssimo espaço de tempo, 

praticamente à revelia das comunidades, ou apoiadas por associações de bairro pouco representativas 

dos interesses locais. (LIMA CARLOS, 2011)  

O Leblon, em 2001, foi o primeiro bairro da zona sul a ser “protegido” sob essa lógica. O bairro foi 

objeto de uma APAC 15 anos após a elaboração do seu PEU (1986) que não vislumbrou a hipótese de 

proteção urbana. A ação se justificou a partir de um suposto “ataque especulativo” do capital 

imobiliário no local, que foi detectado pela prefeitura que assim evitaria seu indesejável adensamento. 

A proteção do bairro gerou uma ação judicial dos moradores do Leblon contra a prefeitura que logo 

recebeu a adesão de outros bairros da zona sul que foram protegidos no mesmo período, como por 

exemplo, Ipanema e Catete. A prefeitura da cidade perdeu a ação em todas as instâncias jurídicas o que 

gerou o agravo de instrumento AI 701.065, impetrado por ela e contrário a anulação parcial do Decreto 

N. 20.300/01 que estabeleceu a APAC-Leblon.
6
 Por meio de manobras e filigranas jurídicas, a 

prefeitura manteve a proteção do bairro.
 7
  

                                                
5 - Os PEUs constituem legislações urbanísticas e edilícias que buscam atender as particularidades locais de cada bairro no 

que tange gabaritos, usos e ocupações, podendo ou não contemplar a proteção por meio da aplicação do instrumento APAC.  
6 - A ação solicitava a anulação do Anexo II, parte do decreto que estabelecia a listagem de edificações protegidas pela 

APAC-Leblon. 
7 - Segundo entrevista de um dos líderes comunitários de destaque do bairro do Leblon, realizada em 12/05/2014, a 

renovação plena de imóveis “tutelados” e localizados na APAC continuou normalmente no bairro. Segundo o entrevistado: 

“Não houve diminuição, muito pelo contrário, nunca se construiu tanto no Leblon e em Ipanema como agora. A propósito, 

os prédios tombados e preservados ainda permanecem sem a garantia de seguro contra sinistros, como incêndio, por 

exemplo.” E, como esperavam os analistas imobiliários, os preços dos imóveis não protegidos aumentaram 

assustadoramente e os não "contemplados" com esta mal formulada APAC, perderam valor. 
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Observa-se que a prefeitura estava fazendo valer, de forma distorcida, a diretriz estabelecida desde o 

PDD (1992) que aponta a zona oeste como área de expansão da cidade. A “proteção” da zona sul, por 

intermédio de decretos do prefeito, contribuiria decisivamente para o direcionamento das atividades da 

construção civil para a zona oeste, associando o nome do prefeito à preservação do patrimônio cultural. 

Em função disso, a grande mídia da época apelidou o prefeito Cesar Maia de “o prefeito das APACs”, 

destacando-o como um “defensor” do patrimônio da cidade. O fato contribuiu para estabelecer uma 

estratégia de marketing pessoal que angariou o apoio de setores da sociedade carioca, apesar de alijar 

as comunidades diretamente envolvidas, assim como o poder legislativo, das decisões de proteção. 

De 2001 a 2006 foram estabelecidas na cidade dez APACs, sendo oito na zona sul. 
8
 Nesse contexto, 

um relatório da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), divulgou, na época, dados oficiais relativos 

ao período 2000-2004, que indicavam uma queda de 28% no número de demolições na Zona Sul que 

baixou de 97 para 69 edificações. O número de metros quadrados de licenciamento de novas obras, 

segundo o citado relatório, para o mesmo período, também registrava baixas de mais de 50%, ou seja, 

de 334.000m² para 160.000m². No texto do documento, as estatísticas são consideradas como efeitos 

positivos para o contexto urbano carioca, fortalecendo a idéia de que as APACs foram utilizadas 

deliberadamente pela prefeitura para produzir efeitos significativos de diminuição dos processos de 

renovação urbana e adensamento populacional de partes da cidade. (LIMA CARLOS, 2011) O que 

seria conseqüência da proteção urbana (limitações administrativas do direito à propriedade urbana) 

passou a ser a principal causa, deixando a memória urbana e o fortalecimento das identidades locais 

(verdadeiras causas) em segundo plano.  

O “equivocado” entendimento do instrumento de proteção urbana foi ao encontro do processo de 

deliberado abandono, desde o seu nascimento, do PDD (1992) que foi elaborado a partir de discussões 

e debates com a sociedade carioca organizada. O processo democrático com ele iniciado, deveria ter 

tido continuidade nas suas revisões previstas (parcial e global), fato que conduziria ao debate aberto do 

poder público municipal com a comunidade carioca, de questões urbanas de interesse coletivo, que 

incluiriam obrigatoriamente a proteção urbana de áreas culturalmente relevantes para a cidade e vetores 

de expansão da cidade. 
9
 Como nada disso ocorreu a seleção e a decisão de proteção de áreas urbanas 

ficou a cargo somente do prefeito, em função de seus interesses políticos. A partir de então, a realidade 

estabelecida na cidade do Rio de Janeiro criou um novo paradigma no contexto teórico da conservação 

urbana mundial, associando a proteção de áreas urbanas ao controle de usos, de ocupação do solo, à 

repressão de surtos de valorização imobiliária e de autoritarismo da gestão municipal, consolidando 

equivocadamente, na opinião pública, a preponderância de questionamentos de ordem patrimonial e 

não cultural, conforme testemunhos de promotores do Ministério Público levantados pela pesquisa.  

Na verdade, a consagração do instrumento APAC pelo PDD (1992) deveria marcar o início de um 

profícuo processo de discussões e debates voltados ao seu aperfeiçoamento, envolvendo 

obrigatoriamente todos os setores da sociedade civil organizada. Ao invés disso, o que se viu foi a 

cristalização de uma fórmula erradamente interpretada como perfeita para ser aplicada eternamente, 

sem distinções e retoques, em toda a cidade. Após o período 2001-2006, em função do desgaste, 

perante a opinião pública, do instrumento de proteção equivocadamente utilizado e, por isso, 

questionado judicialmente pela comunidade do bairro do Leblon, observou-se uma espécie de 

“esquecimento” da utilização da APAC pelo poder público municipal, bem como debates e discussões 

sobre o tema na grande mídia, no período 2007-2014. Por outro lado, cabe também observar que a 

prefeitura nunca exerceu qualquer tipo de monitoramento das APACs existentes no que diz respeito aos 

                                                
8 - Zona sul - Leblon (2001), Laranjeiras (2001), Jardim Botânico (2001), Botafogo (2002), Ipanema (2003), Morro São 

José (2004), Catete (2005) e Humaitá (2006). Centro: entorno do Mosteiro de São Bento (2004). Zona norte: entorno do 

Colégio Batista Shepard (2004). 
9 - O PDD (1992) teria prevista uma revisão parcial em 1997 e global em 2002. Na realidade a revisão do Plano só ocorreu 

em 2011 (Lei Complementar 111, de 1/2/2011). Com relação à APAC, o PDD 2011 apenas alterou a denominação dos 

imóveis tutelados para “imóveis de interesse à renovação”.  
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aspectos edilícios, urbanísticos e socioeconômicos de suas populações, o que contribuiria sobremaneira 

para o aperfeiçoamento do instrumento, bem como a formulação de novos mecanismos de incentivo à 

conservação do que foi protegido. 

 1.4 – A retomada da APAC depois de sete anos: o caso do bairro do Grajaú 

Em 1/7/2012, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o título de paisagem cultural da humanidade, 

concedido pela UNESCO. A distinção aprovada durante a 36ª Sessão do Comitê do Patrimônio 

Mundial, em São Petersburgo, na Rússia, transformou-a na primeira cidade do mundo a receber o título 

da UNESCO de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana. A chancela garantiu mais 

políticas públicas para a área turística, reforçando o direcionamento da cidade às atividades voltadas a 

essa indústria e também aos grandes eventos. Sob esse contexto, em 2012, foi publicado o Decreto nº. 

35.879 que resgatou o fundo de conservação do patrimônio cultural proposto originalmente pelo PDD 

(1992), além de criar o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH). O novo fundo de patrimônio 

cultural, que ainda não foi regulamentado, segundo o texto do citado decreto, destaca o objetivo de 

“proporcionar recursos ao planejamento e à execução dos programas e projetos relativos à política de 

Patrimônio Cultural da Cidade”, sem maiores detalhes sobre onde e como seriam aplicados seus 

recursos, o que insinua a consideração somente dos sítios destacados pela UNESCO como “Paisagem 

Cultural” que abrange a proteção de quatro componentes localizados desde a zona sul até a porção 

oeste da cidade de Niterói. São eles: os Setores Floresta da Tijuca, Pretos Forros e Covanca do Parque 

Nacional da Tijuca; o Setor Pedra Bonita e Pedra da Gávea do Parque Nacional da Tijuca; o Setor Serra 

da Carioca do Parque Nacional da Tijuca e Jardim Botânico do Rio de Janeiro; e a Entrada da Baía de 

Guanabara e suas bordas d'água desenhadas: Passeio Público, Parque do Flamengo, Fortes Históricos 

de Niterói e Rio de Janeiro, Pão de Açúcar e Praia de Copacabana. Os atributos que conferem à 

Paisagem Cultural da Cidade do Rio de Janeiro, seu valor universal, foram baseados em critérios 

estabelecidos nos itens I, II e VI das Diretrizes Operacionais para Aplicação da Convenção do 

Patrimônio Mundial que destacam o “gênio criativo humano”; o intercâmbio de influência 

considerável, durante um dado período ou numa determinada área cultural, sobre o desenvolvimento da 

arquitetura ou da tecnologia, das artes monumentais, do planejamento urbano ou da criação de 

paisagens; e o fato de estar direta ou materialmente associado a acontecimentos ou tradições vivas, 

ideias, crenças ou obras artísticas e literárias de significado universal excepcional 

O citado Decreto nº. 35.879 estabeleceu diversas medidas, dentre as quais a criação de novas APACs 

nos bairros do Alto da Boavista, Tijuca e Grajaú, em função da proximidade com o Parque Nacional da 

Tijuca, uma das paisagens destacadas pela UNESCO. Sob esse contexto, a APAC do bairro do Grajaú 

(zona norte da cidade) foi criada pelo Decreto nº 39.102, de 19 de agosto de 2014, que foi precedido 

pelo Decreto nº 38.313, de 20 de fevereiro de 2014, que criou a Área de Especial Interesse Ambiental 

do Bairro do Grajaú, que contém uma reserva florestal. A proteção do bairro considerou, dentre outros 

aspectos, que a localização do bairro do Grajaú, junto aos contrafortes do Maciço da Tijuca, pertence à 

Zona de Amortecimento do sítio declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. A proteção do 

bairro resgatou o instrumento de proteção urbana após sete anos sem, no entanto, registrar, ao longo do 

período, qualquer tipo debate com a sociedade civil organizada, visando seu aperfeiçoamento, tendo em 

vista toda a polêmica trajetória referente à sua aplicação na cidade, no período 2001-2006. É verdade 

que o ato de proteção foi precedido de algumas audiências públicas que revelaram a preocupação da 

maior parte da comunidade local com a descaracterização da paisagem urbana tradicional do bairro, 

característica dos anos 1920. 

2. Os principais instrumentos legais de incentivo à conservação 

2.1. A isenção de IPTU 

Em 1984, a Lei Municipal nº 691, regulamentada em 1986, estabeleceu a expectativa do direito à 

isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos proprietários e ocupantes de imóveis 

protegidos legalmente na cidade. A medida também isentou construtores de taxas de obras em áreas 

particulares (TOAP) e de Imposto Sobre Serviços (ISS) em serviços de conservação executados em 
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prédios legalmente protegidos. A medida visou estabelecer gradativamente na população o hábito e o 

entendimento da importância da conservação a partir de uma suposta vantagem financeira 

transformando-se na principal ferramenta de conservação do patrimônio cultural da cidade. O 

mecanismo de incentivo à conservação prevê a expectativa de direito à isenção de IPTU, mediante a 

sua compulsória conservação, que deve ser devidamente atestada pelo órgão municipal de patrimônio 

cultural. O incentivo exige de proprietários e ocupantes recursos imediatos para as obras necessárias, 

que serão ressarcidos a médio, longo prazo, pela prefeitura, com a isenção obtida. Tendo em vista os 

altos valores das intervenções de conservação, o mecanismo exige de proprietários ou ocupantes de 

edificações protegidas consideráveis quantias para início das obras necessárias. No caso de populações 

de baixo padrão socioeconômico localizadas em áreas com baixos valores de IPTU, o mecanismo é 

inócuo, resultando na degradação e descaracterização progressiva das edificações.  

A isenção de IPTU torna-se mais compensatória em edificações protegidas com uso comercial e com 

valores do imposto mais altos, mas ainda assim, os resultados não são satisfatórios. É o caso daquelas 

localizadas em algumas regiões da APAC do Corredor Cultural, no Centro da Cidade. Com relação às 

áreas protegidas onde predomina o uso residencial, a isenção de IPTU proporciona um triste retrato 

social da Cidade, ou seja, aquelas com populações com maior nível socioeconômico, apresentam um 

maior número de isenções de IPTU concedidas, que traduzem uma melhor conservação do seu 

conjunto arquitetônico (LIMA CARLOS, 2011, p.79-100). Já onde o nível socioeconômico da 

população residente é menor, o número de concessões do incentivo pela Prefeitura é inferior, 

acarretando uma precária conservação dos conjuntos urbanos. Mediante realidades socioeconômicas 

diferenciadas, a prefeitura deveria adotar políticas de conservação do patrimônio cultural 

particularizadas. É inegável que a isenção de IPTU como contrapartida ensejada pela legislação em 

vigor, é um importante instrumento de incentivo à conservação, porém, não deve ser o único. A ele 

devem-se adicionar outros mecanismos, dentre eles o subsídio público via fundos municipais, por 

exemplo, para os casos em que os ocupantes ou proprietários de edificações protegidas não reúnam 

meios para conservá-la. Desta forma o patrimônio cultural seria associado às demandas sociais, 

referendando os aspectos teóricos destacados pelo estado da arte da discussão mundial acerca da 

conservação urbana. É importante observar que há, no entanto, no texto do PDD, a previsão de um 

fundo voltado a esse fim, o que poderia subsidiar políticas públicas de conservação da arquitetura 

modesta protegida, inclusive a fundo perdido, que contemplasse as populações locais. Ao que tudo 

indica, o fundo de conservação do patrimônio cultural criado pelo Decreto nº. 35.879, infelizmente, não 

se prestará a esse fim. Como resultado vê-se a deterioração progressiva das arquiteturas modestas além 

de adaptações, atualizações inadequadas, acréscimos e ocupações ilegais, dentre outros, que acabam 

por associar APACs à degradação e a todo tipo de conseqüências dela provenientes, tais como, 

incêndios, arruinamentos e desabamentos. Segundo dados oficiais da prefeitura, no período 2009-2012, 

foram registrados 16 sinistros que incluem desabamentos, só na área do Centro (II RA), que contém a 

APAC do Corredor Cultural.  

2.2 - O Programa de Apoio a Conservação do Patrimônio Cultural Edificado nas Áreas de  

Proteção do Ambiente Cultural da Cidade do Rio De Janeiro (Pro-APAC) 

O Pro-APAC é uma iniciativa da prefeitura voltada a subsidiar obras de conservação de bens culturais 

protegidos, de propriedade particular, mediante contrapartida, dos proprietários, de 15% do valor global 

da obra. Trata-se de um concurso público direcionado a apenas pessoas jurídicas, autorizadas pelos 

respectivos proprietários, cujo primeiro edital foi lançado em julho de 2013 visando imóveis 

particulares localizados em três APACs da Área Central (Corredor Cultural, Cruz Vermelha e Cidade 

Nova e Catumbi), além de uma na zona sul (Catete-Glória). Os recursos somam, ao todo, R$ 12 

milhões de reais (cerca de U$ 5, 000, 000), sendo que na primeira etapa (edital 01/13), foram liberados 

R$ 2,4 milhões que serão aplicados na recuperação de apenas nove imóveis.  

Perante o universo de cerca de oito mil edificações – considerando-se apenas as APACs do Corredor 

Cultural, Cruz Vermelha e zona Portuária – o volume de recursos é irrisório, apesar de apontar certo 
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avanço no tocante ao apoio financeiro público à conservação de imóveis privados, publicamente 

considerados patrimônios culturais. O pequeno volume de recursos destinados ao Pro-APAC deixa 

clara a pequena importância dada pela prefeitura, à questão da conservação deste patrimônio 

comparando-se com o volume de recursos gastos, até agora na cidade, para outros fins, que priorizam a 

viabilização dos grandes eventos. Por outro lado, também é possível constatar que a prefeitura, usa 

estrategicamente os parcos recursos, para atrair empresários e investidores para o mercado da 

restauração de bens culturais, que uma vez aquecido, se desenvolverá de maneira autônoma, num 

futuro próximo, sem qualquer subsídio público. Cabe destacar que, mais uma vez, desprezam-se as 

realidades sociais existentes nas áreas abrangidas, condicionando à obtenção dos recursos a uma 

contrapartida de 15% por parte dos proprietários. A iniciativa é excludente àqueles que não dispuserem 

deste montante. Observa-se que o Pro-APAC restringe-se à recuperação apenas dos aspectos materiais 

dessa arquitetura, ignorando todo o contexto social a elas atrelado. Não há intenção da prefeitura em 

levantar e monitorar impactos sociais dos resultados na região. Visa-se apenas a recuperação da 

paisagem urbana, considerada como bem público de uma cidade recentemente eleita “paisagem cultural 

da humanidade”. Deduz-se que, numa perspectiva empreendedorista, a estratégia transforma os 

contemplados pelo Pro-APAC em “balões de ensaio” de uma iniciativa governamental que já nasceu 

propositadamente sem fôlego. A prefeitura cumpre assim o disposto no Plano Estratégico (2009-2012) 

oferecendo oportunidades de negócios, que uma vez bem sucedidos, recuperarão tecidos urbanos 

degradados da cidade, mas sem nenhuma repercussão nos contextos sociais. 

3. O Porto Maravilha 

O caso do projeto de reabilitação denominado Porto Maravilha que abrange os bairros da região 

portuária enseja todo o ideário neoliberal. (Figura 3) A expectativa é que ocorram, em grande número, 

ações de reabilitação de edificações com alterações dos espaços internos e melhoria das instalações 

prediais, sem prejuízo das características externas, com vistas à alteração do perfil socioeconômico da 

ocupação local, caracterizada pela presença de população de médio e baixo padrão. Apenas a questão 

econômica e mercadológica é observada o que gerará, provavelmente, em curto médio prazo um alto 

custo social. Sob esse contexto, a Associação de Dirigentes de empresas do Mercado Imobiliário 

(ADEMI) defende que para “uma revitalização completa da região portuária, as incorporadoras estão 

utilizando a técnica de retrofit para modernizar construções antigas e tombadas”. O presidente da 

instituição lembra “(...) que o local é repleto de casarões e prédios antigos” passíveis de inclusão nas 

iniciativas de reabilitação ensejadas pelo Porto Maravilha, destacando que "nada vai ficar para trás". 

Cabe observar que, apesar de o Porto Maravilha também enfatizar o uso residencial, dentre outros 

pontos, propondo novas modalidades de ocupação e flexibilização das legislações edilícias vigentes, 

não considera tampouco prioriza as populações residentes. Não há nenhum programa social de apoio à 

reabilitação de edificações para os atuais ocupantes, que sequer têm seus perfis socioeconômicos 

levantados e analisados pela prefeitura. A estratégia contraria orientações teóricas ensejadas pelo 

conceito de Conservação Integrada (CI), estabelecido no Manifesto de Amsterdan (1975), bem como, 

as expostas pela Carta de Petrópolis (1987) que destacam, dentre outros aspectos, que “a cidade 

enquanto expressão cultural, socialmente fabricada, não é eliminatória, mas somatória.” Nesse sentido, 

“todo espaço edificado é resultado de um processo de produção social, só se justificando sua 

substituição depois de demonstrado o esgotamento de seu potencial sócio-cultural.” Destaca que “os 

critérios para avaliar a conveniência desta substituição devem levar em conta o custo sócio-cultural do 

novo.”  

A propaganda relacionada ao projeto de reabilitação passa uma falsa idéia de uma área desabitada, que 

se soma à evidente degradação e obsolescência de sua infra-estrutura urbana e conjunto arquitetônico. 

Há nos bairros afetados pela operação uma população tradicional que resistiu às adversidades urbanas 

relacionadas ao histórico abandono da administração pública, conquistou há quase trinta anos a garantia 

da preservação dos aspectos paisagísticos locais e ainda luta contra as arbitrárias remoções e 

intervenções em curso na região. Cabe lembrar trecho da Carta de Petrópolis (1987) que destaca que o 
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“objetivo último da preservação é a manutenção e potencialização de quadros e referenciais necessários 

para a expressão e consolidação da cidadania.” Com essa perspectiva de “reapropriação política do 

espaço urbano pelo cidadão que a preservação incrementa a qualidade de vida.” Não apenas com a 

valorização imobiliária a custa de melhorias na infra-estrutura urbana. (Figuras 5 e 7) 

4. A APAC do Corredor Cultural 

A área estabelecida pelo Projeto Corredor Cultural, iniciado em 1979, protegeu cerca de 2.000 

edificações, abrangendo três pontos específicos da Área Central onde ainda remanesciam conjuntos 

arquitetônicos com importância histórica. (Figura 4) Face à inexistência, à época, de um instrumento 

específico de proteção urbana, os limites da área do Projeto Corredor Cultural foram estabelecidos 

através de um Projeto de Alinhamento, o PA 10.600, até hoje em vigor. Nele foram configuradas 

graficamente, além das ruas componentes da área, duas categorias de edificações: aquelas protegidas, 

devido a sua importância histórica e paisagística, e aquelas a serem renovadas (reformadas, demolidas 

ou reconstruídas).  

Um dos grandes fatores a serem considerados na análise das APACs localizadas na Área Central, 

especialmente a do Corredor Cultural, diz respeito à subutilização das edificações em função da falta de 

políticas urbanas públicas que estimulem uma efetiva ocupação. Observa-se em um trecho da região 

uma grande concentração de centros culturais, muitos geridos pelo poder público, com destaque para os 

arredores da Praça XV de Novembro. No entanto, o que caracteriza a maior parte da área protegida são 

o uso comercial, a subutilização e a má conservação do conjunto arquitetônico. (Figura 6) A grande 

maioria dos sobrados que outrora possuía em seus pavimentos térreos o uso comercial e nos superiores 

o uso residencial, atualmente, possui apenas o uso comercial que muitas das vezes subutiliza os demais 

pisos. Por outro lado, em função da falta de recursos, materializa-se uma relação extremamente 

perversa entre ocupante e edificação, caracterizada pela máxima extração de mais valia da mesma, 

através das atividades comerciais nela desenvolvidas, e o mínimo de investimento na sua conservação 

preventiva. O quadro observado revela a ineficácia da concessão da isenção de IPTU que beneficia 

apenas parte de ocupantes das edificações protegidas, na maioria dos casos inquilinos.  

Com relação ao uso residencial – antes tradicional em sobrados de uso misto, característicos do início 

do século XX e proibido legalmente nos anos 1970 – apesar de ser retomado e estimulado pela 

prefeitura a partir dos anos 1990, ainda não constitui uma realidade palpável na região, principalmente 

em edificações protegidas. Nos citados sobrados observa-se na maioria dos casos, apenas o uso 

comercial, desenvolvido nos seus pavimentos térreos de segunda à sexta-feira, de 9 às 18h e nos 

sábados, em média, até às 13h. No entanto, outros usos estão passando a constituir uma considerável 

tendência de ocupação da área central da cidade: as casas de funcionamento noturno. Este novo uso 

observado a partir de fins do século XX destacou a região da Lapa, subárea de proteção da APAC 

Corredor Cultural, como seu maior expoente. No local, foram incentivados os usos culturais, 

residenciais e comerciais, tanto pela prefeitura quanto pelo governo estadual. O fato encontrou respaldo 

em iniciativas administrativas públicas no mínimo questionáveis, como por exemplo, a que criou o 

Distrito Cultural da Lapa. 
10

 O dispositivo legal buscou estimular o desenvolvimento econômico e 

social, baseado no aumento do turismo local. O Decreto destacou as parcerias público-privadas como 

alternativas para o financiamento do Distrito Cultural pretendido. Mais tarde, a prefeitura elaborou o 

Projeto de Lei Municipal 1.677/2003, publicado em 3/10/2003 que propôs o “Corredor Cultural da 

Lapa, Rua da Carioca e Rua do Lavradio e dando outras providências”. O citado Projeto de Lei 

felizmente foi arquivado, em 2005. São bares, restaurantes, locais de música ao vivo e boates que se 

proliferaram na região, muitas delas abrem suas portas apenas à noite, permanecendo fechadas até 

então. Existem também outras que possuem funcionamento restrito aos fins de semana apenas. Esses 

usos agora atingem também outros locais como os arredores da Praça Tiradentes, indicando uma nova 

tendência de ocupação da área que insere uma nova modalidade de subutilização.  

                                                
10 - Decreto Estadual nº 26.459, de sete de junho de 2000 
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5. Considerações Finais 

Observa-se atualmente que a proteção de áreas urbanas garantiu legalmente a permanência de partes do 

tecido urbano relevantes para a memória arquitetônica da cidade, localizadas principalmente no berço 

de seu nascimento, a Área Central e adjacências. O instrumento de proteção urbana APAC resultou de 

movimentos sociais organizados e expressou, dentre outros aspectos importantes, o anseio das 

comunidades urbanas pela preservação de seus lugares de memória. Apesar disso, os contextos 

políticos e administrativos que se sucederam na cidade a partir dos anos 1990, configuraram ambientes 

desfavoráveis à evolução do debate acerca da conservação desse patrimônio, inserindo diretrizes 

neoliberais que estabeleceram o empreendedorismo e ações dele decorrentes, como prioridades na 

agenda da prefeitura da cidade. O fato inviabilizou as abordagens que se voltassem aos aspectos sociais 

relacionados ao patrimônio cultural, conforme estabelecido pela teoria da conservação. Sob essa 

perspectiva, as experiências aqui brevemente abordadas expõem um quadro preocupante, tendo em 

vista que o patrimônio cultural deixou de ter o papel de instrumento de inclusão social e fortalecimento 

de identidades locais, obtidas pela plena participação de comunidades diretamente envolvidas. O século 

XXI impõe o urgente desafio da conservação desse extenso acervo arquitetônico protegido da cidade 

que considere essas premissas, sob pena de altos custos sociais, perdas irreversíveis e elitização da sua 

fruição. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1. Sobrados em ruína na Rua Sacadura Cabral (Saúde). Fonte: Autor: 2012/Figura 2. Sobrado 

incendiado na Rua da Constituição, esquina com República do Líbano. Fonte: Autor 2013/Figura 3. Arranha céus 

projetados para a zona portuária da cidade, na Avenida Francisco Bicalho. Fonte: Prefeitura. 

Figura 4. Mapa da Cidade do Rio de Janeiro com o bairro do Grajaú destacado em amarelo.  

Fonte: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/geografia/0011.html, acessado em 19/12/2014 
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Figura 5. Localização das APACs no Centro, zona Sul e Oeste da Cidade do Rio de Janeiro.  

Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2008 

Figura 6. Delimitação da APAC-Sagas. Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
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Figura 7. Delimitação da APAC do Corredor Cultural e suas subáreas de preservação: 1. SAARA (Rua da 

Alfândega e adjacências); 2. Largo de São Francisco; 3. Praça XV de Novembro/São José; 4. Cinelândia. Fonte: 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

 


