
MARATONA DE OBRAS 
 
Para vencer prazos apertados e evitar elefantes brancos, parte dos equipamentos 
para os jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é projetada com sistemas 
construtivos  industrializados e estruturas desmontáveis. 
Conheça os destaques em construção no Rio de Janeiro. 
 
 

 
Estruturas metálicas e de concreto pré-fabricado em arquibancadas e coberturas foram  
largamente utilizadas em diferentes obras do Parque Olímpico da Barra da Tijuca  
 
Duas premissas nortearam o planejamento do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016: o aproveitamento racional dos equipamentos utilizados nos Jogos Pan-
americanos de 2007 e o legado do evento para a cidade. Em relação às próprias instalações 
esportivas, era necessário que fossem atendidos os requisitos estabelecidos pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI) e que, ao mesmo tempo, princípios como economicidade e simplicidade fossem 
garantidos. 
 
Com a utilização dos equipamentos do Pan, nem tudo correu às mil maravilhas. O reaproveitamento 
não exigiu apenas que fossem realizadas adaptações em complexos como o Parque Aquático Maria 
Lenk - que receberá uma nova piscina de aquecimento e terá o sistema de iluminação reformulado. A 
organização do evento precisou também demolir o Velódromo que fora construído para o Pan, 
considerado inadequado para sediar os eventos de 2016. 
 

 
Perspectiva artística do Parque Olímpico da Barra da Tijuca 

 



"A decisão de construir um novo Velódromo foi baseada em um relatório da União Internacional de 
Ciclismo (UCI), após vistoria no antigo Velódromo. Segundo a UCI, dois pilares atrapalhavam a visão 
do público, dos telespectadores e dos árbitros. E a pista não permitia que os atletas atingissem a 
velocidade necessária para superar recordes olímpicos e mundiais", explica Roberto Ainbinder, 
diretor de projetos da Empresa Olímpica Municipal (EOM). 
 
De acordo com Ainbinder, outros itens do antigo Velódromo comprometiam o desempenho dos 
competidores, como o fato de se tratar de uma edificação aberta. "Além disso, o Velódromo 
construído para os Jogos Pan-americanos tinha capacidade para 1.500 pessoas - e não os 5 mil 
assentos fixos necessários e área disponível para até 800 lugares temporários, previstos para os 
Jogos Olímpicos de 2016", acrescenta. 
 
Quanto ao legado dos Jogos para o Rio, a prefeitura buscou exemplos de boas práticas nas cidades 
que sediaram os eventos anteriormente. Segundo Ainbinder, uma das inspirações foi o planejamento 
realizado em Londres, onde as melhorias urbanas na região do Parque Olímpico foram previstas para 
beneficiar a cidade em longo prazo. "O projeto olímpico do Rio segue a mesma lógica de priorizar o 
legado. A principal diferença é que nossas áreas olímpicas estão espalhadas por quatro regiões da 
cidade - Barra, Deodoro, Copacabana/ Flamengo e Maracanã. O objetivo é beneficiar diretamente 
uma parcela significativa da população, que deve chegar a 2 milhões de pessoas", aponta. No 
aspecto administrativo, a prefeitura buscou reduzir os gastos públicos por meio de parcerias público-
privadas (PPPs), de forma que projeto, execução e gestão de uma parcela das obras olímpicas 
coube a um consórcio privado. 
 
 

 
Mapa das instalações dos equipamentos esportivos dos Jogos de 2016 

 
Do ponto de vista técnico, um dos caminhos trilhados para empregar de forma mais eficiente os 
recursos investidos foi a opção pela arquitetura nômade, inédita na esfera dos Jogos. A ideia é que 
instalações que não terão uso após os eventos sejam inteiramente desmontadas e reutilizadas na 
construção de equipamentos permanentes para a cidade. "Um bom exemplo é a Arena do Futuro, 
que após 2016 será transformada em quatro escolas municipais", pontua o diretor. O uso intensivo de 
estrutura metálica, inteiramente aparafusada durante a execução - ou seja, dispensando-se 
soldagem na obra - é uma das soluções técnicas que conferem viabilidade ao conceito. 
 
Não apenas as instalações temporárias foram projetadas levando-se em conta processos industriais 
de montagem. Estruturas metálicas e de concreto pré-moldado em arquibancadas e coberturas foram 
largamente utilizadas em diferentes obras do Parque Olímpico. A busca era não apenas por mais 
eficiência, mas sobretudo por velocidade na execução - uma vez que o cronograma de entregas é 
apertado e deve atender à agenda de eventos-testes que serão realizados antes dos Jogos. 
 
Muitas vezes, tais soluções combinaram- se a tecnologias inovadoras, como o emprego de mastros 
de pinheiro- silvestre para suportar a fachada - no caso das Arenas Cariocas - e de steel deck forrado 
com placas de madeira, no Centro Aquático. Esse tipo de inovação surgiu para contemplar 
necessidades técnicas específicas ou para possibilitar que projetos arquitetônicos diferenciados 
pudessem se concretizar. 
 
 
 



 

Parque Olímpico da Barra da Tijuca 

 

 

 

 

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca sediará a maior parte das instalações dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos do Rio de Janeiro. Os projetos das arenas e centros olímpicos tiveram de se adequar 

às exigências da organização dos Jogos. Algumas necessidades eram inéditas em contexto 

brasileiro, como a previsão de um ponto único de falha em caso de colapso causado por ataque 

terrorista. A corrida contra os prazos exíguos de execução foi um desafio adicional. 

Tanto os equipamentos novos como os já existentes precisaram, além disso, atender às exigências 

de iluminação do Comitê Olímpico Internacional (COI). "Trata-se de uma disciplina muito importante, 

porque dela depende a qualidade da transmissão de televisão", explica Glauco Campos Costa, 

diretor de Obras Urbanísticas, Habitacionais e Especiais da RioUrbe. No caso do Parque Aquático 

Maria Lenk, por exemplo - que foi construído para abrigar as atividades dos Jogos Pan-americanos 

de 2007 -, foi necessário reformular o sistema, considerando as novas tecnologias de captação de 

imagem. 

 

 



Velódromo 

Modalidades olímpicas e paralímpicas: Ciclismo 

de pista  

Capacidade de público: 5 mil pessoas  

Conclusão prevista: dez/2015  

Área construída: 19.873,68 m²  

Construtora: Tecnosolo 

Arquitetura: Consórcio Rio Equipamentos 

Olímpicos 

Projeto de estrutura metálica: Casagrande 

Engenharia  

Principais fornecedores: Premo Engenharia (pré-

fabricados), Dagnese Soluções Metálicas (estrutura 

metálica) 

Custo estimado: R$ 144.102.514,83 (licitação)/R$ 

118.884.574,73 (contrato)  

Tipo de investimento: Público 

Em formato de elipse, o Velódromo apresentou 

alguns complexos desafios de engenharia, a 

começar pela estrutura em concreto pré-fabricado. 

"Por causa do formato da instalação, os elementos 

préfabricados têm pouca repetição, o que dificulta a 

moldagem das peças em fábrica. Se fosse circular, 

como o Centro de Tênis, seria um pouco mais fácil", 

compara Glauco Campos Costa, da RioUrbe. 

Atendendo às exigências da organização do evento, 

o projeto previu soluções relacionadas à questão do 

ponto único de falha para colapso progressivo. "O 

desafio foi desenvolver soluções para uma estrutura 

pré-moldada, que normalmente é 100% articulada, 

de modo que não fosse possível conferir 

engastamento integral", explica o projetista João Luis 

Casagrande. Os projetistas precisaram desenvolver 

um critério de engastamento para dar continuidade à 

estrutura no caso do rompimento de um pilar. 

 

 

  

 

Detalhe da estrutura metálica da cobertura (Fonte: Casagrande 

Engenharia) 

 

 

Planta da estrutura metálica da cobertura (Fonte: Casagrande 

Engenharia) 



Outro desafio foi projetar a estrutura da cobertura de modo a dar conta dos enormes vãos. "Há 

treliças para até 140 m de vão. Se há rompimento em um banzo, as outras treliças precisam suportar 

a carga para que a estrutura não venha ao chão, no caso de um ataque terrorista, por exemplo. É um 

desafio abissal para a engenharia, mas conseguimos desenvolver soluções", acrescenta 

Casagrande. 

A pista foi projetada em madeira, uma espécie de pinho siberiano, e tem arquitetura irregular, com 

trechos mais altos e mais baixos. "A madeira só poderá ser instalada quando o Velódromo estiver 

coberto e com o sistema de condicionamento de ar funcionando, pois o material exige controle rígido 

de temperatura e umidade", explica Costa. Nesse momento, a estrutura metálica está sendo pré-

montada, para depois as treliças serem içadas. 

Centro Olímpico de Tênis 

Modalidades olímpicas e paralímpicas: Tênis 

(olímpica) e tênis em cadeira de rodas e futebol de 

cinco (paralímpica)  

Capacidade de público: 10 mil pessoas (Arena 

1)/5 mil pessoas (Arena 2)/3 mil pessoas (Arena 

3)/1.750 pessoas (Áreas externas - sete quadras de 

250 pessoas)  

Área construída: 24.819,04 m² (Arena 1)/ 5.399,33 

m² (Arena 2)/4.069,28 m² (Arena 3)/11.058,88 m² (Áreas externas)  

Conclusão prevista: ago/2015 

Construtora: CITD Consórcio Ibeg/ Tangran/Damiane 

Arquitetura: Consórcio 2016 Especialista em Eventos Esportivos  

Projeto de estrutura metálica: Casagrande Engenharia  

Principais fornecedores: Dagnese Soluções Metálicas (estrutura metálica), Cassol (pré-fabricados)  

Custo estimado: R$ 182.070.977,00 (licitação)/R$ 175.439.137,80 (contrato)  

Tipo de investimento: Público  

 

Esquema da estrutura metálica da cobertura (Fonte: Casagrande Engenharia)  

 



 

Em uma área de 9 hectares, o Centro Olímpico de Tênis contará com um total de 16 quadras. A 

arena principal disporá de cerca de 10 mil lugares e outras duas arenas oferecerão 8 mil lugares 

adicionais. 

O Centro de Tênis tem estrutura inteiramente executada em concreto pré-fabricado - com exceção da 

cobertura, cuja estrutura é metálica. As quadras têm base asfáltica, sobre a qual o revestimento 

sintético é aplicado em várias camadas. 

"O maior desafio nesse projeto é o prazo, uma vez que temos de fazer entregas parciais para os 

eventos testes", aponta o engenheiro Glauco Campos Costa, da RioUrbe. De acordo com Costa, 

nesse momento, a estrutura pré-moldada da arquibancada já está concluída e a cobertura está em 

fase de içamento. 

Arenas Cariocas 

Modalidades olímpicas e paralímpicas: basquete, 

judô, luta estilolivre, luta greco-romana, esgrima, 

taekwondô (olímpicas) e basquete em cadeira de 

rodas, judô, bocha, rúgbi em cadeira de rodas 

(paralímpicas) Capacidade de público: 15 mil 

pessoas (Arena Carioca 1)/10 mil pessoas (Arenas 

Cariocas 2 e 3)  

Área construída: 50.000 m² Conclusão prevista: 3º 

trimestre de 2015 

Construtora: Concessionária Rio Mais  

Projeto de estrutura de concreto: Casagrande 

Engenharia  

Custo estimado: R$ 1,678 bilhão, sendo R$ 1,150 

bilhão privado e R$ 528 milhões do Governo 

Municipal (inclui também Centro Principal de Imprensa, Centro Internacional de Transmissões, hotel 

e infraestrutura)  

Tipo de investimento: Parceria Público Privada/Prefeitura do Rio 

 

 



As três arenas são contíguas, porém foram previstas para trabalharem com estrutura independente. 

De acordo com o projetista João Luis Casagrande, o projeto estrutural seguiu a ideia do ponto único 

de falha para colapso progressivo. "As Arenas têm estrutura mista: em parte pré-moldada, em parte 

concreto moldado in loco e, na cobertura, estrutura metálica", descreve Glauco Campos Costa, da 

RioUrbe. 

As fachadas, com desenho ondulado e mais de 1 km de comprimento e 8 mil m² de superfície, têm 

estrutura mista: foram utilizados 285 mastros de madeira (pinheiro silvestre), com peças metálicas de 

aço inoxidável instaladas entre eles para garantir a estabilidade. "Os mastros de madeira variam de 7 

m a 18 m de altura e são suportados por apoios de aço inoxidável, aparafusados a lajes de concreto", 

detalha Pedro Cavia, diretor técnico da Lanik, empresa espanhola responsável pelo projeto e 

execução das fachadas. 

As Arenas têm um fechamento anterior e uma área de circulação com 4 m de largura, limitada pelo 

fechamento externo, em chapas de alumínio anodizado e revestido com uma camada de tinta em pó, 

resistente à corrosão. A Arup, escritório responsável pelo anteprojeto básico, previu diferentes 

medidas para garantir a sustentabilidade na execução e na operação das Arenas Cariocas: economia 

de energia e água em operação, gestão de resíduos durante a obra, uso de materiais com reduzido 

impacto ambiental e melhoria nas condições de conforto ambiental interno, conforme explica 

Fernanda Freitas, gerente de projetos. 

Arena do Futuro 

Modalidades olímpicas e paralímpicas: Handebol 

(olímpica) e goalball (paralímpica) 

Capacidade de público: 12 mil espectadores  

Área construída: 24.214 m²  

Conclusão prevista: nov/2015  

Construtora: Dimensional Engenharia  

Arquitetura: Consórcio Rio Projetos 2016  

Projeto estrutural: Consórcio Rio Projetos 2016  

Principais fornecedores: Brafer Construções 

Metálicas (estrutura metálica), Cassol (pré-

fabricados)  

Custo estimado: R$ 178.038.668,67 (licitação)/R$ 

178.038.668,67 (contrato)  

Tipo de investimento: Público 

 

 

 

 



A exemplo do Estádio Aquático, a instalação, que sediará os jogos de handebol (nos Jogos 

Olímpicos) e goalball (nos Jogos Paralímpicos), é inteiramente desmontável, seguindo o conceito de 

arquitetura nômade. "Em um primeiro momento, o projeto precisou atender aos rígidos regulamentos 

do Comitê Olímpico Internacional, dar conta de grandes vãos livres sem pilares e de soluções para 

ampla capacidade de público. No segundo momento, o projeto prevê quatro modernas escolas 

públicas, incluindo ginásio esportivo", explica o engenheiro projetista Flávio D'Alambert, da Projeto 

Alpha. 

 

Tanto a estrutura da arquibancada quanto a estrutura da cobertura são metálicas, mas há elementos 

em concreto pré-fabricado, como lajes das áreas de circulação e degraus. "Os fechamentos de 

paredes são em grande parte em painéis wall ocos, pois as instalações elétricas e hidráulicas 

passam por dentro deles", descreve Glauco Campos Costa, da RioUrbe. 

O principal desafio, portanto, foi projetar de forma precisa a montagem e a desmontagem da 

instalação, algo raro em construções desse porte. Após os Jogos, cada peça desmontada terá sua 

integridade verificada e será etiquetada e transportada para o destino final, onde será reaproveitada. 

Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos 

Modalidades olímpicas e paralímpicas: Natação e 

polo aquático (olímpica) e natação (paralímpica)  

Capacidade de público: 18 mil espectadores  

Área construída: 30.490,56 m² (Aqua 1)/5.407,95 

m² (Aqua 2)  

Conclusão prevista: jan/2016  

Construtora: Consórcio Onda Azul  

Arquitetura: Consórcio 2016 Centro Aquático  

Projeto estrutural: Casagrande Engenharia  

Principais fornecedores: Dagnese Soluções 

Metálicas (estrutura metálica), Vallourec (estruturas 

metálicas tubulares)  

Custo estimado: R$ 226.566.211,68 (licitação)/R$ 

225.320.097,52 (contrato)  

Tipo de investimento: Público 

 

 

 



O Estádio Aquático é uma instalação temporária cujo projeto prevê sua completa desmontagem 

posterior. Com estrutura metálica totalmente aparafusada - ou seja, não há soldagem na execução -, 

o reaproveitamento dos elementos será total. "Só não se reaproveitam os parafusos", aponta João 

Luís Casagrande, engenheiro estrutural e sócio da Casagrande Engenharia, empresa responsável 

pelos projetos de fundação, estrutura de concreto in loco, sustentação da piscina temporária e 

estrutura metálica. Nas arquibancadas e áreas de circulação, os projetistas optaram pela combinação 

de estrutura em steel deck com forração de painéis impermeáveis de madeira de 30 mm de 

espessura - o somadeck. "Nos inspiramos no centro aquático de Londres, mas a solução foi 

inteiramente desenvolvida no Brasil", explica Casagrande. A estrutura foi dimensionada de modo a 

dar conta da sobrecarga na arquibancada, que trabalhará com lotação total. 

A cobertura, independente das arquibancadas, tem beneficiamento em fábrica e são apenas 

montadas e aparafusadas na obra. "O fechamento ainda será decidido, podendo ser em telha ou em 

uma espécie de lona", afirma Glauco Campos Costa, da RioUrbe. As duas piscinas principais e a 

piscina de aquecimento, instaladas em seção escavada no terreno, têm estrutura de suporte 

metálica, com revestimento em material plástico, uma espécie de manta, aprovada pelos órgãos 

internacionais de esportes aquáticos. 

O estádio abrigará 16 mil pessoas e poderá ser reaproveitado para o estabelecimento de uma arena 

idêntica em outro lugar ou para instalações como 

pavilhões de exposição. 

Centro Internacional de Transmissões (IBC) 

O centro de radiodifusão centralizará o atendimento 

às operadoras de televisão, durante os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos. Os princípios do projeto 

atendem às exigências do Olympic Broadcasting 

Services (OBS), órgão do COI responsável pelas 

transmissões. O IBC tem fundações em estacas 

metálicas e estrutura metálica, com fechamentos 

externos estruturados em steel frame. As vedações, 

além disso, são associadas a materiais com 

funções acústicas. Já os fechamentos internos são estruturados em steel frame e associados à 

madeira OSB. 

 

 



 

Estruturas preexistentes 

Instalações já existentes no Parque Olímpico da 

Barra da Tijuca também sediarão atividades 

relacionadas aos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos. É o caso do Riocentro, que 

abrigará quatro pavilhões novos, nos quais serão 

realizadas provas de levantamento de peso, 

halterofilismo, boxe, tênis de mesa e badminton. 

No HSBC Arena, será sediada a ginástica 

olímpica. 

O Parque Aquático Maria Lenk receberá uma 

nova piscina de aquecimento. "Além disso, o sistema de iluminação, que foi instalado nos Jogos Pan-

americanos de 2007, precisará ser atualizado", explica Glauco Costa, da RioUrbe. Intervenções 

pontuais, como remanejamento de guarda-corpos na plataforma de salto e implantação de sanitários 

com acessibilidade também serão realizadas. 

 

Arena da Juventude 

Modalidades olímpicas e paralímpicas: Esgrima 

do pentatlo moderno e basquetebol (olímpicas), 

esgrima em cadeira de rodas (paralímpica)  

Capacidade de público: 5 mil pessoas  

Área construída: 14.300 m²  

Conclusão prevista: dezembro de 2015  

Construtora: Queiroz Galvão  

Arquitetura e projeto estrutural: Vigliecca & 

Associados e Focus Group  

Estruturas metálicas tubulares: Vallourec Custo 

estimado: não informado  

Tipo de investimento: Público 

 

 

 

 

 

 



Para reduzir os custos de manutenção pós- Olímpiada, o projeto foi concebido para usufruir de 

ventilação e iluminação natural com a utilização de venezianas móveis e telas nas fachadas e 

lanternins com exaustão de ar na cobertura, além de grandes áreas sombreadas na fachada. Durante 

os Jogos, porém, será utilizado um sistema de ar-condicionado temporário (seguindo as exigências 

do COI). Sete treliças triangulares de 4,30 m de altura, ligadas estruturalmente a uma fachada 

formada por uma empena tramada em estrutura de aço, serão usadas para vencer os vãos que 

chegam a 66,50 m. A maior parte da fachada será composta por madeira plástica proveniente da 

reciclagem de resíduos plásticos e de madeira. Parte do centro de formação de atletas que a Vale já 

opera no local, o projeto contará com sete quadras esportivas em legado. 

 

Estádio de Deodoro 

Modalidades olímpicas e paralímpicas: Pentatlo 

moderno e rúgbi (olímpicas) e futebol de sete 

(paralímpicas)  

Capacidade de público: 15 mil pessoas  

Área construída: 34.000 m²  

Conclusão prevista: dezembro de 2015 

Construtora: Queiroz Galvão  

Arquitetura: Vigliecca & Associados  

Custo estimado: não informado  

Tipo de investimento: Público  

Concebida como uma arena totalmente temporária, o projeto desse equipamento optou por soluções 

que atendessem aos requisitos do COI, mas que minimizassem o custo final do investimento. A 

estrutura do edifício será tubular metálica e o pavimento, também temporário, será revestido com 

Tratamento Superficial Duplo (TSD), solução menos espessa e mais econômica, que ainda receberá 

pinturas com a linguagem gráfica dos Jogos. 

Lagoa Rodrigo de Freitas 

Modalidades olímpicas e paralímpicas: remo e canoagem  

Capacidade de público: 10 mil lugares (Jogos Olímpicos)  

Área construída: 426,08 m²  

Conclusão prevista: ago/2015  

Construtora: Giver Engenharia  

Arquitetura: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop) 

Custo estimado: R$ 14 milhões  

Tipo de investimento: público 

 



As obras de modernização do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas abrangem três fases: a 

parte de obras civis; a implantação de infraestrutura para raias, cronometragem e plataformas de 

câmeras e a aquisição de estruturas flutuantes para treinamentos e competições. Um dos destaques 

do projeto será a nova torre de chegada, que receberá fechamento de vidro e terá quatro andares no 

modo competição. Também serão usados suportes metálicos submersos 3 m abaixo do espelho 

d'água da lagoa Rodrigo de Freitas, para garantir a perfeita fixação das raias de competição, 

cronometragem e plataformas de câmeras. 
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