
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO

GT OLIMPÍADAS 2016

RELATÓRIO DA ATUAL SITUAÇÃO DO LEGADO OLÍMPICO

O presente  relatório  foi  elaborado a  partir  de  visita  in  loco  e  das  informações

acessadas pelo GT Olimpíadas do Ministério Público Federal.

5.1 PARQUE OLÍMPICO DA BARRA

Em 21 de janeiro, o prefeito Marcelo Crivella abriu o parque para funcionar como

área de lazer,  alegando ênfase na prática esportiva ao ar livre.

Todavia, o local, além de não possuir todas as atrações constantes no planejamento,

é repleto de problemas estruturais, como, por exemplo, o risco de acidentes por causa de rachaduras

no piso e da exposição de fiações sem proteção e a ausência de bebedouros para os frequentadores.

Das nove instalações que compõem o Parque Olímpico, a promessa inicial era que

sete seriam mantidas após os Jogos, incluindo ainda a Arena Rio, o Parque Aquático Maria Lenk, as

Arenas 1 e 2 e o Centro de Tênis. No entanto, isso ainda está indefinido. 

5.1.1 CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS
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Trata-se de um complexo com 16 quadras e capacidade para 19.750 pessoas em suas

10 quadras de jogo – as outras seis são para treino e aquecimento.

5.1.1.2 Promessas para o Legado:

O complexo de 16 quadras será reduzido após o evento, mas manterá a vocação de

atender a atletas de alto rendimento,  além de receber jovens inscritos em escolinhas de tênis e

eventos. 

Após os jogos permanecerão a arena principal, de 10 mil lugares, mais 8 quadras. 

O Centro de tênis, mesmo menor do que o utilizado nos jogos, manterá estrutura

capaz de receber torneiros internacionais da modalidade.

5.1.1.3. Situação administrativa atual:

O  Município  do  Rio  de  Janeiro  publicou  o  Edital  de  Concorrência  n.  06/2016

(Processo 24/000.129/16), cujo objeto diz respeito à "Outorga da concessão administrativa para a

prestação  de  serviços  de  readequação,  gestão,  manutenção e  Operação do Centro  Olímpico  de

Treinamento - COT, incluída a execução das obras e a prestação dos serviços descritos no contrato".

O Centro Olímpico de Tênis encontrava-se inserido no Edital de Concorrência acima

descrito, sendo objeto da concessão administrativa, com gestão de uso pela iniciativa privada no

prazo da concessão, que ficará responsável por seu custeio. 

Contudo,  o  edital  foi  finalizado  sem  o  sucesso  da  licitação  por  ausência  de

interessados habilitados.

STATUS ATUAL: Espaço com uso cedido para o Ministério de Esportes, está sem utilização e suas

quadras cobertas por areia. Aguarda o processo de licitação da PPP e a liberação das arenas de uso

esportivo para iniciar o desenvolvimento dos projetos esportivos.
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Manutenção: R$ 10,6 milhões, a cargo do Governo Federal 

Responsável pela destinação: Prefeitura via contrato de PPP 

Uso Previsto: treinamento e competições de esporte de alto rendimento (principal) e

treinamentos amadores, uso pela população e torneios como WTA e ATP 1.000 (secundário) 

Modelo de Gestão: concessão administrativa para a prestação de serviços para ges-

tão, manutenção e operação do COT via contrato de PPP 

Entes envolvidos: ME/Prefeitura/COB 

Fonte de Recursos: Governo Federal/Privado 

5.1.1.4. Problemas estruturais:

a) Segurança:

• Sistema de detecção e alarme de incêndio: ausência de avisadores de entreforro e

detecção não sincronizada com o sistema de supervisão.

• Alguns extintores vencidos ou sem lacre – Relatório MR Engenharia

• Falta de luminárias de emergência – impacto sobre a aprovação do CBMERJ.

• Eletrocalha externa com cabos energizados, sujeita a manejo

• Corrosão de peças metálicas da estrutura - generalizado (problema potencial)

• Corrosão de peças metálicas de segurança (problema potencial)

• Empoçamento de água em diversas áreas

• Portas danificadas

• Pontas metálicas aparentes

• Fiação descoberta ou incorretamente protegida (exposição ao sol em tubo de PVC)
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b) Funcionalidade:

• Goteiras generalizadas

• Falta de coberta total

• Piso irregular ou danificado

• Piso desnivelado com empoçamento de água junto às paredes

• Falta de passarela para manutenção da iluminação

c) Estética e outros:

• Furos em parede

• Pintura avariada

• Forro danificado

• Reboco danificado

• Dano em peças de concreto pré-moldado

• Sobra de eletrodutos

• Cabeamento de dados “abandonados”

• Tampas metálicas oxidadas e sem pintura

• Tampas metálicas incorretamente posicionadas

• Ralos incorretamente posicionados

• Madeira de caixaria ainda fixada no concreto

• Tela de gabião danificada

• Platibanda danificada

• Falta do tampão dos brises
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c)  Macro-problemas nos laudos de exigência e outras observações do corpo de bombeiros

• Falta o Certificado de Aprovação (CA) do CBMERJ.

• Falta  o  Certificado  de  Registro  junto  ao  órgão  de  Controle  e  Fiscalização  de

Diversões Públicas (DDP/CBMERJ).

• Ventiladores centrífugos de 1,5 CV não atendem ao previsto no projeto.

• Distanciamento de circulação entre as cadeiras não atende ao exigido.

• Distanciamento de circulação nas primeiras cadeiras não atende ao exigido.

5.1.2 VELÓDROMO OLÍMPICO

5.1.2.1. Promessas para o Legado:

Aproveitamento integral do espaço. 

Será  o  mais  moderno  do país  para  a  modalidade  e  poderá  receber  os  melhores

ciclistas do país para aprimoramento técnico e também abrigar turmas ligadas a projetos sociais de

iniciação esportiva, além de competições internacionais e outros eventos.

O centro da pista  receberá equipamentos para a  prática de Taekwondo, esgrima,

boxe e levantamento de peso. 

Ao todo, poderá ter 740 alunos por mês ligados a projetos sociais e que queiram se

dedicar a um dos esportes oferecidos.

5.1.2.2. Situação administrativa atual:

O  Município  do  Rio  de  Janeiro  publicou  o  Edital  de  Concorrência  n.  06/2016

(Processo 24/000.129/16), cujo objeto diz respeito à "Outorga da concessão administrativa para a

prestação  de  serviços  de  readequação,  gestão,  manutenção e  Operação do Centro  Olímpico  de

Treinamento - COT, incluída a execução das obras e a prestação dos serviços descritos no contrato".

O Velódromo Olímpico  encontrava-se  inserido  no Edital  de  Concorrência  acima

descrito, sendo objeto da concessão administrativa, com gestão de uso pela iniciativa privada no

prazo da concessão, que ficará responsável por seu custeio. 

Contudo,  o  edital  foi  finalizado  sem  o  sucesso  da  licitação  por  ausência  de
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interessados habilitados.

STATUS ATUAL: Espaço com uso cedido para o Ministério de Esportes, aguarda o processo de li-

citação da PPP e a liberação das arenas de uso esportivo para iniciar o desenvolvimento dos projetos

esportivos. Em verdade, seu destino continua incerto. Essa dúvida é extensiva à construção de uma

pista de atletismo de padrão internacional, duas quadras de vôlei de praia e um alojamento para atle-

tas de alto rendimento e de base. Essas benfeitorias para o parque constavam da cartilha do legado

olímpico. Mas, até agora, nada foi feito. Problemas de infiltração são recorrentes, com previsão de

danificação ao material das pistas.

Manutenção: R$ 5,9 milhões, a cargo do Governo Federal 

Responsável pela destinação: Prefeitura via contrato de PPP 

Uso Previsto: treinamento e competições de esporte de alto rendimento (principal) e

treinamentos amadores, projetos sociais e aluguel de bicicletas (secundário) 

Modelo de Gestão: concessão administrativa para a prestação de serviços para ges-

tão, manutenção e operação do COT via contrato de PPP 

Entes envolvidos: ME/Prefeitura/COB 

Fonte de Recursos: Governo Federal/Privado 

5.1.2.3. Problemas estruturais:

a) Segurança (Resumo Técnico da MR Engenharia)
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• Sistema  de  detecção  e  alarme  de  incêndio:  incompleto  para  as  exigências  do

CBMERJ. Não está funcional;

• 20 câmeras de segurança fora do ar;

• Centro de Monitoramento CFTV – interrupção ocasional de serviço por alagamento

dos sistemas - percolação de água vinda do solo.

• Percolação de água do subsolo;

• Trincas em paredes da edificação (generalizado);

• Falhas em estruturas;

• Corrosão em peças metálicas estruturais e em ferragem das lajes;

• Blocos  de  concreto  soltos,  sem argamassa  para  fixação  em  algumas  partes  da

edificação;

• Presença de mofo em alguns lugares (problema potencial)

• Trincas em paredes da edificação (generalizado);

• Falhas em estruturas;

• Corrosão em peças metálicas estruturais e em ferragem das lajes;

• Blocos  de  concreto  soltos,  sem argamassa  para  fixação  em  algumas  partes  da

edificação;

• Presença de mofo em alguns lugares (problema potencial);

• Sobras de ferragem e cordoalhas metálicas aflorando no solo;

• Tampas metálicas danificadas ou falta de tampa;

• Pavimento intertravado danificado ou irregular;

• Fiação sem estar embutida em eletroduto;

• Goteiras na coberta da edificação;

• Infiltração de água das chuvas;

• Aproximadamente 30% dos refletores com falhas no fusível e/ou reator. (Resumo

Técnico MR Engenharia)

• Dependências inacabadas

• Trincas no piso de concreto

• Bomba de recalque com defeito de funcionamento, ocasionando alagamento;

• Piso desagregando ou pintura do piso soltando
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b)

Estética e outros:

• Furos em parede e teto

• Pintura avariada

• Reboco danificado ou mal feito

• Sobra de eletrodutos

• Cabeamento de dados “abandonados”

• Cabeamento de dados soltos no teto de dependências

• Falta de peças de cerâmica de revestimento em parede

• Trincas em peças de cerâmica de revestimento em parede

• Tampa metálica “ELETRICIDADE” sobre caixa de esgoto

• Dano em peças de concreto pré-moldado (provável retirada de corpo de prova)

• Brise soleil desalinhado
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c)  Macro-problemas nos laudos de exigência e outras observações do corpo de bombeiros

• Falta o Certificado de Aprovação (CA) do CBMERJ

• Falta  o  Certificado  de  Registro  junto  ao  órgão  de  Controle  e  Fiscalização  de

Diversões Públicas (DDP/CBMERJ).

• Execução  da  obra  em  desacordo  ao  projeto  apresentado  para  aprovação  do

CBMERJ (projeto apresentado contempla 5 pavimentos e foram construídos apenas

3 pavimentos ).

• Altura dos guarda-corpos fora do padrão exigido.

• Distanciamento entre as fileiras de cadeiras fora da medida exigida.

• Distanciamento entre as primeiras cadeiras fora da medida exigida.

• Tanques de combustível para os geradores fora das normas CoSCIP e NBR.

• Saídas de emergência com larguras divergentes do projeto aprovado pelo CBMERJ,

variando entre 1,52 e 1,23 m.

• Rampas de acesso com largura de 1,30 m, que não atendem ao aprovado em projeto

pelo CBMERJ.

• Escadas com largura de 1,30 m, que não atendem ao aprovado em projeto pelo

CBMERJ.

• Bomba  Jockey  possui  potência  inferior  à  exigida  e  não  possui  plaqueta  de

identificação.

5.1.3 ARENA CARIOCA 1

A maior das Arenas Cariocas, com capacidade para 16 mil pessoas assistirem às

partidas de basquete e rúgbi em cadeira de rodas durante os Jogos, será destinada ao esporte de alto

rendimento e à promoção de eventos de diversas naturezas. 

5.1.3.1. Promessas para o legado:

Interligado  à  Arena  Carioca  2,  o  ginásio  terá  a  sua  ala  de  alto  rendimento

implementada  na  área  contígua  à  instalação  vizinha,  de  maneira  a  formar  um  conjunto  de
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equipamentos a serviço dos melhores lutadores de boxe e taekwondo do país. 

Haverá, também, vestiários e uma grande academia para a prática de musculação e

exercícios de condicionamento aeróbico.

A instalação terá parte das arquibancadas desmontadas após os jogos e ficará com

7,5 mil lugares permanentes. 

O seu hall se destinará a abrigar eventos, como shows, feiras, exposições e disputas

esportivas.

5.1.3.2. Situação administrativa atual:

O  Município  do  Rio  de  Janeiro  publicou  o  Edital  de  Concorrência  n.  06/2016

(Processo 24/000.129/16), cujo objeto diz respeito à "Outorga da concessão administrativa para a

prestação  de  serviços  de  readequação,  gestão,  manutenção e  Operação do Centro  Olímpico  de

Treinamento - COT, incluída a execução das obras e a prestação dos serviços descritos no contrato".

A Arena Carioca 1 encontrava-se inserida no Edital de Concorrência acima descrito,

sendo objeto da concessão administrativa, com gestão de uso pela iniciativa privada no prazo da

concessão, que ficará responsável por seu custeio. 

Contudo,  o  edital  foi  finalizado  sem  o  sucesso  da  licitação  por  ausência  de

interessados habilitados.
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STATUS ATUAL: aguarda o processo de licitação da PPP e a liberação das arenas

de uso esportivo para iniciar o desenvolvimento dos projetos esportivos. Atualmente, sem utiliza-

ção, as cadeiras foram retiradas da arquibancada e estão sem proteção, expostas ao sol e  a chuva,

além da fiação desemcapada, ferragens expostas, pisos danificados, descolando, entre outros.

5.1.3.3. Problemas estruturais:

a) Segurança:

• Sistema de detecção e alarme de incêndio – deficiente pela retirada da arquibancada

– nível superior

• Sistema de combate a incêndio – remoção de suportes e de extintores

• Sistema de pressurização das escadas de emergência operando no manual e sem

integração com o sistema de detecção e alarme de incêndio.

• Falta de guarda-corpo para a área onde ocorreu a retirada das arquibancadas

• Fiação desencapada ou sem estar embutida em eletroduto.

• Ferragem ou cordoalha exposta.

• Empoçamento de água em local de entrada/saída

• Corrosão de peças metálicas da estrutura (problema potencial)

• Presença de mofo em estrutura de drywall (problema potencial)

b) Funcionalidade:

• Piso, do entorno da Arena, desnivelado ou danificado (problema generalizado).

• Piso interno desagregando. Descolamento do piso podotátil
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• Corrosão em escadas metálicas (problema potencial)

• Desnivelamento de piso interno (problema generalizado pavimento superior)

c) Estética e outros:

• Danos nas placas drywall

• Furos em parede

• Pintura avariada

• Reboco danificado

• Sobra de eletrodutos

• Cabeamento de dados “abandonados”

d)  Macro problemas nos laudos de exigência e outras observações do corpo de bombeiros:

• Falta o Certificado de Aprovação (CA) do CBMERJ.

• Falta  o  Certificado  de  Registro  junto  ao  órgão  de  Controle  e  Fiscalização  de

Diversões Públicas (DDP/CBMERJ).

• A aprovação  do  sistema  de  combate  a  incêndio  só  se  dará  com  a  aprovação

simultânea dos sistemas das três arenas em virtude de o CBMERJ entender que as

Arenas Cariocas 1, 2 e 3 constituem um único volume.

• As arquibancadas temporárias localizadas no anel superior foram suprimidas.

• Sistema de detecção e alarme de incêndio deficiente pela retirada da arquibancada –

nível superior.

• Motor  instalado,  de  1,5  CV,  insuficiente  para  o  sistema  de  pressurização  das

escadas e interligação do sistema de detecção, alarme e pressurização.

• As escadas externas e rampas com largura de 3,15 m,  diferente do previsto em

projeto.

• Diversos pontos sem iluminação de emergência.
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