
1 ANO PARA OS JOGOS

PARALÍMPICOS RIO 2016
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TIME RIO PARALÍMPICO



21 atletas e 4 guias

4 modalidades 
(atletismo, canoagem, natação e judô)

Londres 2012, eram 16 atletas e o resultado foi: 
7 medalhas (1 ouro, 3 de prata e 3 de bronze)

Toronto em 2015, 16 atletas e o resultado foi:  
29 medalhas (15 de ouro, 9 de prata e 5 de bronze)



Preparar a cidade para 
os atletas…

e também para quem 
mora e visita o  
Rio de Janeiro.

No caminho de preparação para os Jogos de 2016,
o Rio já está se tornando uma cidade mais acessível.



INTERVENÇÕES URBANAS

MOBILIDADE

INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

SOCIAL

TURISMO



INSTALAÇÕES 
ESPORTIVAS



✓ Arenas com amplos acessos em 
nível direto ou rampas suaves 

✓ Áreas comuns têm rotas acessíveis, 
inclinações ideais, elevadores, 
banheiros adaptados etc. 

✓ Inovação: espaço para cães-guias 
ao lado de seus donos

PARQUE OLÍMPICO

Coração dos Jogos: 
9 das 23 modalidades paralímpicas

Acessibilidade: 



Espaço para eventos 
e projetos sociais

Ginásio Experimental 
Olímpico e Paralímpico

Centro de treinamento 
de alto rendimento
Parceria com CPB

Parceria com SMPD



COMPLEXO ESPORTIVO 
DE DEODORO

4 modalidades paralímpicas:  
✓ Mesmo cuidado com a acessibilidade do Parque Olímpico 
✓ Requalificação das áreas vizinhas, no padrão Bairro Maravilha

‣ 224 mil m2 de asfaltamento 

‣ 63 mil m2 de calçadas em concreto  

‣ 5 mil metros de rede de drenagem



PARQUE RADICAL - SEGUNDO MAIOR PARQUE PÚBLICO DA CIDADE



SAMBÓDROMO

1 modalidade paralímpica  

✓ Reforma concluída em 2012 

✓ Projeto original de Oscar Niemeyer 

✓ 12.500 lugares a mais

Acessibilidade: elevadores e 
banheiros adaptados 
✓ 25,6 mil m² de passeios do entorno foram reformados 

✓ Rua Júlio do Carmo transformada em uma esplanada 
de pedestres, conectando a estação do metrô Praça XI 
à Passarela do Samba



Estádio do Maracanã 
✓ 2 mil m² de passeios e calçadas requalificados para a 

Copa do Mundo

Estádio Olímpico  
✓ 34 vias reformadas no padrão Bairro Maravilha  

✓ Total de 131.840 m² de calçadas

ENTORNO DAS DEMAIS 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS



SOCIAL



Espaço para promover inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade

6 centros
(Irajá, Santa Cruz, Campo Grande, Vila Isabel, São Conrado e Centro)

+ de 2.000 atendimentos/mês

CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA



VILAS OLÍMPICAS

18 Vilas Olímpicas

3.000 alunos com deficiência

50 atividades



RIO EM FORMA ESPECIAL

Programa de estímulo à atividade física 
 

✓ Núcleos exclusivos para pessoas com deficiência 

✓ Atende a cerca de 150 pessoas  

✓ Oferece modalidades como basquete, futebol, ginástica e judô



ACADEMIA CARIOCA
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Primeira academia ao ar livre voltada 
para pessoas com deficiência

✓ Na Praça Lido, em Copacabana 
✓ Design inspirado nos aros olímpicos 
✓ 8 equipamentos especiais 
✓ Modelo será expandido para o resto da cidade



Instituto Municipal Helena Antipoff
✓ Salas de recursos multifuncionais para o 

contraturno com 464 professores 

✓ Transporte escolar específico 

✓ 10 escolas especiais 

✓ Capacitação de professores e monitores 

✓ 12.600 especiais atendidos pela rede municipal 

‣ 4.900 em escolas/classes especiais 

‣ 7.700 em turmas regulares

Alunos

EDUCAÇÃO INCLUSIVA



MOBILIDADE



Estações:

✓ Rampa de acesso 

✓ Piso tátil 

✓ Catraca específica 

✓ Área de espera com acessibilidade

Veículos:

✓ Param no mesmo nível das estações 

✓ Piso antiderrapante  

✓ Sinalização sonora e visual 

✓ Espaços para cadeirantes

Transoeste e Transcarioca 
(em funcionamento)

550 mil pessoas/dia  
91 km

Transbrasil e Transolímpica 
(em construção)

890 mil pessoas/dia  
54 km

BRT's



VLT

✓ Plataformas com piso tátil

✓ Veículos com espaços 
para cadeirantes com 
cinto de segurança

✓ Estações com rampas 
suaves e antiderrapantes

✓ Estações e veículos com 
painéis de mensagens e 
sonorização



INTERVENÇÕES 
URBANAS



BARRA 

DEODORO 

MARACANÃ 

COPACABANA 

BAIRRO&MARAVILHA&OESTE&

BAIRRO&MARAVILHA&NORTE&

LAST&MILE&

PORTO&MARAVILHA&

ROTAS&TURÍSTICAS&

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS



BAIRRO 
MARAVILHA

✓ Implantado em 2009 para levar pavimentação, calçamento, drenagem e 

acessibilidade para 57 bairros das Zonas Norte e Oeste 

✓ Investimento de R$ 2 bilhões para obras em 2.576 vias até o final de 2016 

✓ 1.775 já concluídas 

✓ 801 em andamento 

✓ A extensão final será de 625 quilômetros 

✓ 8.972 rampas terão sido implantadas



✓ Criação de novas vias com calçadas mais largas e confortáveis 

✓ Ampliação da oferta de áreas para pedestres 

✓ Todas as vias são rebaixadas e com piso tátil 

✓ Nas faixas de pedestres, modelo adotado é o traffic calming  
(quando o piso da via é elevado para equiparar-se ao nível da calçada) 

PORTO MARAVILHA



Prefeitura vai instalar 350 rampas e 150 passagens 
rebaixadas em calçadas, semelhante às existentes no 
canteiro central da Avenida Presidente Vargas, no Centro. 
 

Serviços devem começar em 60 dias.  
 

Investimento de R$ 1,5 milhão

MAIS ACESSIBILIDADE



TURISMO



ACOMODAÇÕES

Prefeitura lançou em 2010 um 
pacote de incentivos para aumentar 
a oferta de quartos na Cidade.

1.000 novos quartos acessíveis na cidade.

2009: 19 mil    2016: 
Meta: 27 mil 
Expectativa: 37 mil 

Quartos de hotel



ROTAS ACESSÍVEIS

10 rotas turísticas 
Pão de Açúcar, Corcovado, Jardim Botânico, Vista Chinesa, 
Mesa do Imperador, Praia da Barra da Tijuca, Praça XV -
Candelária, Cinelândia, Paço Imperial e Praia de Copacabana

✓Nivelamento de vias e calçadas 

✓ Instalação de rampas e piso tátil 

✓ Vagas de estacionamento e pontos de ônibus próximos serão adequados 

✓Retirada de interferências no passeio, como frades, bancos etc.



Mesa do Imperador

Urca

Jardim BotânicoCinelândia

Jardim Botânico

Investimento de R$ 2 milhões 
✓ Beneficiando 4 km de rotas turísticas 

✓ 5.831 m² de pavimento em concreto  



Faltam 358 dias 
para os Jogos Paralímpicos


