
5.1.4 ARENA CARIOCA 2

Ginásio  que  recebeu  as  disputas  de  judô,  luta  greco-romana,  luta  livre  e  bocha

paraolímpica. 

5.1.4.1. Promessas para o legado:

Será dedicada exclusivamente ao esporte de alto rendimento após os jogos. 

Terá suas arquibancadas  temporárias retiradas e,  assim como a Arena Carioca 3,

abrigará salas de treinamento que serão construídas sobre as lajes. 

As  modalidades  praticadas  serão:  levantamento  de  peso,  judô,  lutas,  badminton,

esgrima, ginástica rítmica, ginástica de trampolim e tênis de mesa. 

Haverá,  também, vestiários, salas para treinadores e uma grande loja de material

esportivo.

5.1.4.2. Situação 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  Cariocas  2  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.

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

processo de licitação da PPP e a liberação das arenas de uso esportivo para iniciar o desenvolvimen-

to dos projetos esportivos. Por enquanto está abandonada, com materiais “encalhados” dentro da

arena, paredes drywall retiradas, pisos descolando, fiação solta, dentre outros problemas.
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Responsável pela destinação: Prefeitura via contrato de PPP 

Manutenção: não informado 

Uso Previsto: centro poliesportivo de desenvolvimento do treinamento e competi-

ções do esporte de alto Rendimento (principal) e salas de treinadores e ciência do esporte e loja do

esporte (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/Prefeitura/Privado 

5.1.4.3. Problemas estruturais:

a) Segurança:

• Sistema de detecção e alarme de incêndio e sistema de combate a incêndio (piso

superior desmontado)

• Falta de completamento de piso do pavimento superior

• Falta de alguns módulos de guarda-corpo

• Fiação solta ou sem estar embutida em eletroduto

• Equipamento de combate a incêndio mal posicionado após a desmontagem da arena

• Estrutura  metálica  de  lajes  “temporárias”  com combinação  de  tubos  equipados

(improvisação?)

b) Funcionalidade:

• Falta adequação dos diversos sistemas embutidos nas paredes drywall

• Falta reconstrução das paredes de drywall
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• Falta demarcação (e piso, conforme a modalidade) das áreas de treinamento no piso

existente

• Piso interno desagregando (generalizado nos pisos superiores). 

• Descolamento do piso podotátil

c)

Estética e outros:

• Furos em parede e teto

• Pintura avariada

• Reboco danificado ou mal feito

• Sobra de eletrodutos

• Cabeamento de dados “abandonados”

• Corrosão de peças metálicas

• Pavimento de blocos intertravados de concreto irregular (ou com falta de blocos)

• Sinais de infiltração em placas de forro

• Danos em placas de forro

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

• A situação existente das edificações está em desacordo com o projeto apresentado

ao CBMERJ.

5.1.5 ARENA CARIOCA 3

Local dos competições de esgrima, taekwondo e judô paralímpico. 

5.1.5.1. Promessas para o legado:
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Posteriormente  ao  Jogos  Olímpicos,  será  transformada  em Ginásio  Experimental

Olímpico (GEO), escola vocacionada para o esporte, com capacidade para 1.000 alunos, em horário

integral, a maior unidade desse modelo de ensino na cidade.

O GEO do Parque Olímpico terá 24 salas de aula, laboratórios de Ciências e Mídias

e suas salas multiuso.

Terá suas arquibancadas retiradas e passará por adaptações. 

Terá destinação social, ligada a projetos sociais, a partir de um planejamento que

permitirá conciliar horários e receberá jovens inscritos em programas sociais e que queiram praticar

badminton, judô, luta,  tênis de mesa,  tiro com arco,  handebol,  futsal,  basquete,  vôlei,  ginástica

artística, de trampolim e rítmica, além de musculação. 

Possibilitará o atendimento de até 9,5 mil pessoas por mês.

5.1.5.2 Situação 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".

Sua  transformação  (obras)  possui  custeio  incluído  no  objeto  do  Edital  de

Concorrência acima descrito. 

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

interessados habilitados.
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Sua destinação será direcionada ao Município do Rio de Janeiro, com custeio das

atividades a ser despendido pela Secretaria Municipal de Educação através de verbas orçamentárias

próprias,  cuja  quantificação no atual  momento  é  impossível  de ser  realizada  em bases  sólidas,

considerando que há multiplicidade de fatores envolvendo o cálculo.

STATUS ATUAL: aguarda o processo de licitação da PPP e a liberação das arenas de uso esportivo

para iniciar o desenvolvimento dos projetos esportivos 

5.1.6 VIA OLÍMPICA

Corta  verticalmente  o  Parque  Olímpico  com  curvas  inspiradas  no  calçadão  de

Copacabana. É o caminho que levou os espectadores para os principais pontos de competições. 

5.1.6.1  Promessas para o legado:

Será transformado num parque linear público para a cidade,  com 890 metros de

extensão e 47 mil m² totais, abrigando 05 terraços e 2 mirantes.

Quanto  ao  live  site,  espaço  com  30  mil  m²  que  fecha  a  via  olímpica,  será

transformado num parque linear público para a cidade, composto por rampas para a prática de skate,

jardins e gramado aberto para atividades de lazer com a família e amigos.

Possibilidade de abrigar restaurantes, cafés e lojas. 

Custeio: O  custeio  de  manutenção  será  associado  às  atividades  da  Secretaria

Municipal de Conservação, da COMLURB, da RIOLUZ, da Fundação Parques e Jardins e demais

órgãos integrantes da Administração Municipal  que tutelam o meio ambiente urbano de toda a

cidade do Rio de Janeiro, sendo certo que o custeio de tal manutenção e operação será diluído nas

receitas orçamentárias de cada um desses órgãos e pessoas integrantes da Administração Municipal;

5.1.6.2. Situação atual: foi aberta ao público porém sem nenhum atrativo. Nao há bebedouros, nem

restaurantes,  muito  menos  lofas.  A via  apresenta  problemas  em  muitas  partes  do  piso,  sem

conservação, tampas de bueiros abertas, ferragem aparente, etc.
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5.2 CENTRO OLÍMPICO DE ESPORTES AQUÁTICOS

5.2.1 Promessas para o legado: 

Seus  componentes  serão  desmontados  e  remontados  em  outras  duas  áreas  já

definidas, na cidade do Rio de Janeiro, uma na Zona Norte e outra na Zona Oeste.

5.2.2 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 custo  de instalação estava  previsto  no Edital  de Concorrência  acima descrito,

sendo certo  que seu  custeio,  gestão  e  manutenção  ficarão  a  cargo  da  Secretaria  Municipal  de

Esportes e Lazer do Município do Rio de Janeiro,  com receitas provenientes de sua respectiva

rubrica orçamentária.

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

interessados habilitados.

Ente financiador: Governo Federal

Valor: R$ 217,1 milhões (construção) + R$ 8,2 milhões (manutenção), investimento

integral do Governo Federal

Executor: Prefeitura/Privado

Responsável: Prefeitura, desmontagem e remontagem prevista em edital da PPP.

Status  atual:  A  piscina  de  aquecimento  dos  atletas  foi  esvaziada  após  a

paraolimpíada mas não teve manutenção, restando água da chuva acumulada, com muita sujeita e

proliferação de insetos. O revestimento da lateral e dos fundos foram retirados, estando a piscina

cercada por tapumes, improvisados. Nas arenas que não são permanentes e que estavam previstas

para  serem retiradas,  a  desmontagem começou  pelo  estádio  aquático.  No  lugar  da  piscina  de

aquecimento resta hoje um buraco.
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5.3 PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK

Utilizada nos Jogos Pan-Amercianos de 2007 e local de treinamento de atletas de

alto nível, além de sede de competições como o Troféu Maria Lenk. Foi utilizado durante os jogos

para receber competições de saltos ornamentais e nado sincronizado.

5.3.1 Promessas para o legado:

 Após,  manterá  seu  perfil  voltado  para  o  alto  rendimento,  mas  seu  papel  será

ampliado com a oferta de vagas para cerca de 800 jovens de projetos sociais. Para este público será

possível  praticar  as  quatro  modalidades  aquáticas  olímpicas:  natação,  polo  aquático,  nado

sincronizado e saltos ornamentais. 

Os alunos do GEO vizinho também vão utilizar o Parque Aquático para aulas de

natação. 

Continuará sediando competições nacionais e internacionais.

5.3.2 Situação atual:

O espaço se encontra cedido ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) - desde março de

2008 - a quem compete a manutenção, custeio e destinação.

5.4 VILA OLÍMPICA
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Complexo  de  31  prédios,  cada  qual  com  17  andares,  num  total  de  3.604

apartamentos, encontra-se hoje praticamente abandonado. Unidades foram anunciadas por quase 3,5

milhões, resultado: apenas 260 unidades foram vendidas, 7% do total.

5.5 PISTA DE ATLETISMO, QUADRAS DE VÔLEI DE PRAIA E ALOJAMENTO

Embora a construção não tenha nem ao menos sido iniciada,  o espaço está previsto

em Termo de Cessão de Uso para o Ministério de Esportes

5.5.1. Promessas para o Legado:

Pista de Atletismo:

• Será construída após os jogos. Terá o tamanho oficial de 400m e ficará ao lado da

Arena Carioca 2, permitindo a prática de todas as provas de pista e de campo.

• Terá uso compartilhado por atletas de alto rendimento, alunos do GEO e integrantes

de projetos sociais. 

Alojamento:

• Será erguido entre a pista de atletismo e a Arena Rio. 

• Surgirá  a  partir  da  estrutura  das  galerias  técnicas  do  Centro  Internacional  de

Transmissão (IBC). 

• Terá 116 quartos com dois leitos cada, refeitório, auditório, salas de fisioterapia e

restaurante. 

• Serão acomodações  de  alto  nível,  possibilitando que delegações  estrangeiras  de

várias modalidades venham realizar estágios e treinamentos no local.

Quadras de Vôlei:
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• No outro lado extremo da pista de atletismo, oposto ao do alojamento, surgirão

duas  quadras  de  vôlei  de  praia,  que  também poderão  ser  usadas  por  jogadores

profissionais e integrantes de projetos sociais.

5.5.2 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".

Sua instalação, custeio e gestão seriam de responsabilidade da concessionária que

vencesse a licitação prevista no Edital de Concorrência acima descrito.

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

interessados habilitados.

5.6 ARENA RIO

Também utilizada nos Jogos Pan-Americanos de 2007, a Arena Rio se consolidou no

cenário cultural e esportivo da cidade como palco de grandes shows, partidas de basquete de NBA e

lutas de MMA.

Em janeiro de 2016 foi inaugurado o Centro de Treinamento de Ginástica Artística,

com 1.400m², que é administrado pelo COB. 

Recebeu as disputas olímpicas de ginástica artística, rítmica e de trampolim, e de

basquete de cadeiras de rodas.

5.6.1. Situação atual:

O espaço se encontra sob a gestão de concessionária, a quem compete a manutenção,

custeio e destinação.

5.7 ARENA DO FUTURO

Palco do handebol e do goalball nos Jogos e construída com arquitetura nômade, a

arena,  com  35  mil  metros  quadrados  será  desmontada  para  virar  4  escolas  municipais  nas

imediações do Parque Olímpico após 2016. 
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Custeio:  O custeio das modificações, como unidades escolares, será incluído nas

despesas relativas ao orçamento da Secretaria Municipal de Educação, a quem compete a gestão das

unidades escolares municipais. 

Manutenção (desmonte): R$ 6,7 milhões, a cargo do Governo Federal 

Responsável pela destinação: Prefeitura,  desmontagem e remontagem prevista em

edital da PPP 

Uso Previsto: transformação em quatro escolas e leilão dos materiais não utilizados 

5.8 CAMPO DE GOLFE OLÍMPICO

Empreendimento realizado com recursos privados. 

Após os  jogos,  por  20 anos,  o  campo de golfe  será público,  aberto a  todos que

queiram praticar o esporte. 

5.9 RIO CENTRO

Construção de mais um pavilhão no Riocentro, de modo a atender não só aos jogos,

como também diversificar a atratividade do principal Centro de Convenções da cidade.

O  pavilhão  6  tem  7,5  mil  metros  quadrados  e,  após  os  jogos,  o  espaço  será

transformado em um antiteatro permanente com capacidade para 5,5 mil lugares, podendo chegar a

10 mil pessoas. 

Custeio: o  espaço  se  encontra  sob  a  gestão  de  concessionária,  a  quem

compete a manutenção, custeio e destinação. 

5.10 REGIÃO COPACABANA

5.10.1 MARINA DA GLÓRIA

Espaço pré-existente gerido e administrado por concessionária. 

Recursos  para  a  modernização  vieram  exclusivamente  do  concessionário,  que

incluiu reformulação dos píers, a criação de um polo gastronômico e uma nova infraestrutura, com

redes de esgoto, elétrica e hidráulica. 

Com a reforma, as vagas molhadas para barcos passaram de 140 ara 415, e as secas,

de 70 para 240.

Nova cobertura no pavilhão, com proteção térmica e acústica, substitui uma antiga

tenda e abrigará a maior parte da estrutura temporária dos Jogos Olímpicos. 
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Possibilidade de acesso ao público de todos os espaços da Marina e duas paisagens,

após a retirada das antigas grades que cercavam a instalação.

Custeio: o espaço se encontra sob a gestão de concessionária, a quem compete a

manutenção, custeio e destinação. 

5.11 REGIÃO MARACANÃ

5.11.1 ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE

Espaço pré-existente que foi modernizado para atender os requisitos olímpicos, tais

como uma nova iluminação mais eficiente, ampliação do sistema de energia e etc. 

Na área externa do Estádio foi implantada uma nova área de lazer para a região,

denominada Praça do Trem. 

O espaço foi revitalizado através da restauração dos galpões da antiga oficina de

trens que funcionou no local. 

Num dos galpões foi aberta a Nave do Conhecimento Olímpica, que constitui-se de

espaços tecnológicos e interativos no qual a comunidade poderá vivenciar o espírito olímpico e

alunos  da  rede  pública  e  a  população  terão  a  oportunidade  de  saber  um pouco mais  sobre  as

Olimpíadas, Ciência, Tecnologia e Esporte. 

Custeio: o espaço se encontra arrendado ao Clube Botafogo de Futebol e Regatas - a

quem compete a manutenção, custeio e destinação; 

5.11.2 SAMBÓDROMO

Local pré existente, reformulado e entregue em 2012, recuperando o projeto original

do arquiteto Oscar Niemeyer.

Com a simetria dos conjuntos de arquibancadas entre os dois lados da Avenida, o

espaço teve sua capacidade ampliada de 60 mil para 72.500 lugares, através de uma parceria com a

iniciativa privada.

Custeio: Espaço público vinculado ao Município do Rio de Janeiro e à RIOTUR, a

quem cabe a gestão, manutenção e custeio, através de receitas orçamentárias próprias. 
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