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A presente pesquisa representa esforço para a com-

preensão do fenômeno da prática da conservação 

urbana na cidade do Rio de Janeiro, tendo por refe-

rência todo o processo que a originou na Europa do 

século XX, e seus respectivos reflexos no Brasil. 

O desenvolvimento da conservação urbana no 

contexto urbanístico carioca destaca a pioneira 

experiência de criação de um instrumento voltado 

especificamente para este fim, as Áreas de Proteção 

do Ambiente Cultural (APAC), que incluiu estraté-

gias para a inserção de áreas históricas na gestão 

dos espaços da cidade. Por outro lado, como contra-

ponto ao seu surgimento observa-se a falta de com-

preensão plena dos seus reais objetivos por parte de 

comunidades de bairros da cidade e, principalmen-

te, pelo poder público municipal.

O recorte temporal adotado baseou-se na trajetória 

estabelecida pelos primórdios da criação do Corre-

dor Cultural (1979), uma das primeiras iniciativas 

concretas de conservação de parte do centro da 

cidade, após anos de renovação urbana, justificada 

pela expansão viária e verticalização; e a criação da 

APAC do bairro do Humaitá (2006), última iniciativa 

legal de conservação de um bairro carioca.
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