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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento consiste no Produto 7 do Contrato de Serviços REF SHS 

00326/2016, SA-1085/2016 (Projeto 914BRZ3021 - Ministério do Esporte - 

Fortalecimento Institucional), referente ao trabalho de consultoria desenvolvido pela 

empresa Paradigma Soluções em Gestão Ambiental ao Ministério do Esporte, 

coordenador da GEOLIMPIADAS, no processo de organização e realização dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, considerando o componente 

sustentabilidade e seu legado. 

 

O Produto 7 apresenta o relatório consolidado contendo a descrição sobre as 

atividades realizadas, análise crítica acerca da realização das mesmas e 

apresentação de abordagem relacionada ao Legado de Sustentabilidade dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos 2016.  

 

O produto apresenta uma descrição sucinta e análise do envolvimento da consultoria 

no trabalho de apoio ao governo federal nas atividades da agenda de 

sustentabilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e uma avaliação dos 

eventuais legados a elas relacionados.  

 

Também será apresentado no Produto 7 um relato do monitoramento realizado pela 

consultoria acerca das principais iniciativas de sustentabilidade ocorridas durante a 

realização dos Jogos, e da sua repercussão pública. Cabe ressaltar que a descrição 

do trabalho de monitoramento realizado durante os Jogos estava prevista para o 

Produto 6. No entanto, por orientação do Ministério do Esporte no mês de dezembro 

de 2016, foi solicitado o cancelamento da apresentação do referido Relatório.  

 

Independentemente da decisão do Ministério do Esporte referente ao relatório do 

monitoramento (Produto 6), a consultoria já havia feito efetivamente o trabalho de 

acompanhamento das ações de sustentabilidade relacionadas ao governo federal no 

período dos Jogos. Considerando-se que o trabalho foi feito, e que a descrição das 

principais questões relacionadas ao tema da sustentabilidade durante os Jogos é 

muito relevante para a avaliação dos legados, a consultoria optou por inserir no 

presente   Relatório a   descrição e avaliação das principais questões relacionadas à  
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operação durante o período dos Jogos, que foram de responsabilidade direta ou 

com interface com o governo federal. 

 

2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA 

CONSULTORIA  

O trabalho da consultoria ao longo do contrato teve como centralidade o 

assessoramento ao governo federal, através do GEOlimpíadas, em particular de sua 

Câmara Temática de Sustentabilidade, para sua intervenção no processo de 

construção do Plano de Gestão da Sustentabilidade dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos 2016.  

 

O GEOlimpíadas foi a instância de concertação das políticas do governo federal 

para os Jogos Olímpicos. Pela abrangência e diversidade dos temas, o 

GEOlimpíadas se estruturou através de Câmaras Temáticas e Projetos Especiais, 

nas quais participaram os ministérios e órgãos afetos aos temas setoriais.  

 

A Câmara Temática de Sustentabilidade foi coordenada pelo Ministério do Meio 

Ambiente - MMA, reunindo um conjunto de ministérios e órgãos federais, como o 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, a Agência 

Nacional de Águas - ANA, os Ministérios do Turismo,  do Trabalho e Emprego, de 

Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Agrário, a Autoridade Pública 

Olímpica - APO, dentre outros órgãos, sendo que alguns deles tiveram sua 

nomenclatura e funções institucionais alteradas ao longo do processo em função de 

mudanças institucionais de governo. 

 

Foi através da Câmara Temática de Sustentabilidade que o governo federal 

estruturou sua participação nessa área no processo de preparação dos Jogos 2016. 

De um lado, o governo federal focou na agenda de ações sob sua responsabilidade, 

e de outro, organizou sua participação nas instâncias de governança geral dos 

Jogos vinculadas ao tema, em especial do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade 

dos   Jogos   2016  -  GT    Sustentabilidade, coordenado  pela   Autoridade   Pública     
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Olímpica. O referido GT foi a instância de articulação entre os três níveis de governo 

e o Comitê Rio 2016 no processo de construção e implementação do Plano de 

Gestão de Sustentabilidade dos Jogos 2016 - PGS. 

 

O trabalho da consultoria consistiu no assessoramento estratégico ao Governo 

Federal. O trabalho se desenvolveu por meio de acompanhamento permanente e 

assessoramento ao governo federal nas reuniões do GEOlimpíadas, suas Câmaras 

Temáticas ou Projetos Especiais com interação com o tema, bem como à sua 

participação no GT Sustentabilidade, coordenado pela APO, e atividades associadas 

ao planejamento das ações de sustentabilidade para os Jogos 2016, em especial 

aquelas relacionadas à construção do PGS. Esse processo incluiu participação em  

reuniões presenciais e vídeo conferências, além de contatos institucionais com 

ministérios e órgãos federais, governo do estado, prefeitura municipal, Comitê Rio 

2016, PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, bem como 

com demais parceiros públicos e privados relacionados às ações previstas no PGS.  

 

Os produtos previstos no contrato de consultoria consistem, portanto, na 

sistematização do trabalho de assessoramento realizado,  e neles se apresenta a 

avaliação estratégica elaborada pela consultoria decorrente da participação de sua 

equipe nas instâncias de governança dos Jogos Rio 2016, bem como da leitura e 

discussão acerca de um significativo conjunto de documentos e normativas.  

 

A seguir, será apresentada uma descrição dos produtos já entregues ao contratante 

no âmbito do Contrato. 

 

2.1 PRODUTO 2  

- Elaboração de relatório de acompanhamento das atividades relacionadas ao 

evento nacional de Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016, considerando a 

abordagem acerca de eventuais pontos críticos e apresentação de estratégias 

para equacioná-los 
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Face à premência do cronograma de atividades do Revezamento da Tocha Olímpica 

quando do início dos trabalhos da consultoria, foi solicitado pelo Contratante que 

fosse feita uma alteração na ordem de entrega dos produtos, devendo primeiro a ser 

entregue o Produto 2 - Relatório de Acompanhamento das Atividades Relacionadas 

ao Evento Nacional de Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016, Considerando a 

Abordagem Acerca de Eventuais Pontos Críticos e a Apresentação de Estratégias 

para Equacioná-los.  

 

Considerando o Revezamento um evento de caráter nacional de divulgação dos 

Jogos, o Produto 2 descreveu o processo de articulação das questões de 

sustentabilidade no processo de preparação do evento, bem como um conjunto de 

sugestões para potencializá-las, identificando potenciais pontos críticos e estratégias 

para seu equacionamento. 

 

O trabalho realizado pela consultoria para a elaboração do Produto 2 partiu da 

apresentação de uma abordagem acerca da importância da sustentabilidade nos 

Jogos Olímpicos 2016 no Brasil, que tiveram a sustentabilidade como diretriz desde 

o processo da candidatura.  

 

Outro pressuposto importante foi a identificação do Revezamento da Tocha Olímpica 

como uma excelente oportunidade para nacionalizar a divulgação dos Jogos 

Olímpicos 2016, visto que o evento passaria por todos os estados brasileiros. Como 

grande parte das atividades para a realização dos Jogos no Brasil ocorreriam na 

cidade do Rio de Janeiro, embora os eventos relacionados ao futebol fossem 

realizados em outras cinco cidades (Brasília, São Paulo, Manaus, Salvador e Belo 

Horizonte), avaliou-se que a passagem da Tocha seria um momento muito 

importante de contato de todas as regiões do Brasil com o clima dos Jogos 

Olímpicos.   

 

Nesse sentido, o Produto 2 apresentou um conjunto de pontos estratégicos, com 

avaliação e recomendações, descrevendo o que já havia sido acumulado pela 

organização do evento  até o momento em  que a consultoria iniciou a sua prestação  
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de serviços, em 29 de abril de 2016, após a assinatura do contrato. Importante 

registrar que, em função de questões de ordem burocrática/administrativa, houve um 

retardo no cronograma de contratação, já que originalmente se previa o início dos 

trabalhos da consultoria num período anterior ao que acabou se concretizando. Tal 

situação trouxe algumas perdas no processo e importou entre outras medidas, na 

inversão da ordem de entrega dos Produtos 1 e 2.   

 

A avaliação da consultoria identificou como estratégicas as seguintes questões: 

 

A incorporação da sustentabilidade na escolha dos roteiros 

 

Esse era um importante tema para garantir uma coerência acerca do que foi 

apresentado como estratégia geral de sustentabilidade do evento e sua ocorrência 

no território brasileiro.  

 

A consultoria considerou que diante da abrangência regional do roteiro, onde todos 

os biomas do país foram contemplados, foi possível estabelecer uma clara dimensão 

da biodiversidade brasileira não só no aspecto de recursos naturais mas também de 

outros aspectos relacionados à questões sociais, culturais e até gastronômicas o 

que evidenciou as peculiaridades expressas na relação natureza e sociedade. Este 

aspecto foi extremamente positivo, pois conseguiu apresentar nosso país, 

demonstrando sua diversidade ambiental e sociocultural. 

 

O critério de sustentabilidade no processo de seleção dos condutores 

 

A questão relacionada à escolha dos condutores da Tocha incidia diretamente sobre 

a estratégia geral de sustentabilidade do evento, pois deveria representar de forma 

mais significativa possível a real abrangência da diversidade sociocultural em nosso 

território. 

 

O processo desenvolvido para a seleção dos condutores teve por mérito o fato de 

viabilizar a participação dos mais variados setores sociedade, e, incorporou, no caso 
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da sustentabilidade, atores que desempenham relevantes papéis no âmbito das 

políticas públicas relacionados a essa temática, como lideranças ambientalistas, 

representantes de  catadores de materiais recicláveis, extrativistas, povos indígenas, 

povos quilombolas. Tais atores tiveram bom nível de visibilidade, e sua presença no 

Revezamento foi uma importante agregação de valor, inclusive para diminuir a 

resistência e o tom crítico aos Jogos de lideranças ligadas a esses segmentos. 

 

O baixo nível de envolvimento dos órgãos estaduais e municipais de meio 

ambiente 

 

Como forma de tentar envolver os governos estaduais e municipais na organização 

do Evento de Revezamento da Tocha Olímpica, foram constituídos comitês locais de 

organização, sendo que a Gerência de Sustentabilidade do Comitê Rio 2016 enviou 

às prefeituras um checklist com uma série de quesitos, relacionados à 

sustentabilidade, para serem respondidos.  

 

Diante das iniciativas até então adotadas, ficou constatada a baixa participação dos 

órgãos estaduais e municipais, o que pôde ser observado pelo baixo retorno de 

respostas ao checklist enviado. Avaliou-se que a baixa participação dos órgãos de 

meio ambiente, se deu em função de os comitês locais de organização do Evento 

Nacional de Revezamento da Tocha terem envolvido, sobretudo órgãos 

relacionados à coordenação de ações de governo ou às secretarias de esporte e 

cultura. 

 

Como forma de aprimorar a participação dos órgãos municipais e estaduais de meio 

ambiente, o governo federal realizou, com o apoio da consultoria, um processo de 

articulação junto às entidades representativas das áreas ambientais dos estados e 

municípios, ABEMA – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio 

Ambiente, e ANAMMA – Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio 

Ambiente, respectivamente.  
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A aproximação com ABEMA e ANAMMA teve um bom nível de retorno, e atendeu a 

recomendação da consultoria no sentido de priorizar as cidades com melhor nível de 

implementação de políticas ambientais ou com expressivos atrativos naturais.  

 

A necessidade de se construir uma ponte entre a escolha dos condutores 

"Sustentabilistas" e a Agenda de Sustentabilidade da Olimpíada 

 

O evento de Revezamento da Tocha colocava, naturalmente, os condutores em uma 

significativa exposição midiática. Dessa forma eles seriam potenciais agentes de 

difusão da agenda de sustentabilidade dos Jogos 2016. Avaliou-se que para que 

isso ocorresse de forma mais satisfatória seria necessário que se realizasse um 

processo de preparação/capacitação dos condutores.  

 

Avaliou-se que o ideal seria que tivesse ocorrido, por parte do Comitê Rio 2016, uma 

identificação prévia dos condutores ligados à temática ambiental para que se 

pudesse realizar um trabalho de informação e articulação entre o revezamento e a 

agenda de sustentabilidade dos Jogos. Embora esta questão não tenha trazido 

prejuízos ao evento, a agenda de sustentabilidade poderia ter obtido espaços mais 

relevantes para sua potencialização.  

 

Reforçar o vínculo da área de sustentabilidade do governo federal com as 

equipes de precursoria do Revezamento e trabalhar de forma integrada com a 

Sala de Situação 

 

A qualificação do processo de diálogo entre a equipe de sustentabilidade e a equipe  

precursora do Evento de Revezamento da Tocha colocava-se como importante 

elemento de organização e potencialização da agenda de sustentabilidade no 

Revezamento. Somava-se a isso a necessidade de integração com a Sala de 

Situação criada pelo Ministério do Esporte.   

 

Diante desta constatação a consultoria sugeriu que na relação da equipe de 

sustentabilidade   com    a   Sala    de     Situação   e   também   com   o  sistema  de  
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monitoramento criado pelo Ministério do Esporte, fossem incorporados nas 

discussões quesitos relativos à gestão de resíduos, como limpeza urbana, coleta 

seletiva e inserção de catadores. Também avaliou-se que seria importante a 

inclusão de um quesito genérico onde se questionaria a eventual identificação pelos 

atores locais de algum ponto crítico relacionado à temática ambiental no Roteiro do 

Revezamento na sua cidade, bem como a identificação de potenciais agendas 

positivas relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade em cada localidade.  

 

Em função da premência de tempo e do já adiantado estágio de andamento do 

evento de Revezamento da Tocha, não foi possível desenvolver uma relação 

permanente com as equipes da Sala de Situação e do sistema de monitoramento. 

No entanto, em várias oportunidades estes temas foram abordados, o que contribuiu 

para que fossem devidamente observados pela equipe organizadora do 

Revezamento da Tocha. 

 

Potencializar a temática ambiental e de sustentabilidade na estratégia de 

comunicação do Roteiro do Revezamento 

 

A grande visibilidade midiática decorrente do Evento de Revezamento da Tocha 

somada à exuberância de recursos naturais presentes em nosso território 

apresentavam-se como elementos significativos para a potencialização da temática 

ambiental e de sustentabilidade. 

 

Nesse sentido a consultoria recomendou que se realizasse  trabalho dirigido de 

sinergia entre os Ministérios do Esporte, Meio Ambiente e Turismo, a Gerência de 

Sustentabilidade do Comitê RIO 2016 e a campanha Passaporte Verde com vistas a 

potencializar a temática de sustentabilidade no Revezamento. 

 

Identificar as principais cidades das regiões Sul/Sudeste com Unidades de 

Conservação relevantes incluídas no Roteiro do Revezamento 
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O Evento Nacional de Revezamento da Tocha possuía a condição privilegiada de 

potencialização dos atrativos naturais que faziam parte do roteiro. No entanto, seria 

importante que para além da divulgação do potencial turístico, e com vistas ao 

fortalecimento da agenda ambiental, também fosse abordada uma visão que 

apresentasse a relevância que as Unidades de Conservação possuem para a 

proteção da biodiversidade. 

 

Conforme a consultoria havia constatado, os atrativos naturais inseridos no roteiro 

na primeira etapa do Revezamento tiveram visibilidade mais centrada no potencial 

turístico do que na sua condição de áreas relevantes para a proteção da 

biodiversidade, como foram os casos, por exemplo, de Fernando de Noronha e 

Bonito. 

 

A recomendação apresentada pela consultoria foi de que para a segunda etapa do 

Revezamento, se fizesse a identificação dos atrativos mais significativos, como o 

Parque Nacional do Iguaçu, dentre outros, e que se desenvolvesse  uma estratégia 

voltada a dar maior destaque para a importância dessas áreas protegidas, o que 

deveria ocorrer por meio de articulação junto, principalmente, ao Instituto Brasileiro 

de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. 

 

Diante das dificuldades colocadas pela premência temporal e pelas peculiaridades 

do período, o desdobramento sugerido acabou por não ter a eficácia que se 

esperava, apesar de alguns resultados positivos.  

 

Consolidar um banco de registros do Revezamento com corte para a 

sustentabilidade 

 

O Evento Nacional de Revezamento da Tocha Olímpica, certamente produziria uma 

significativa quantidade de registros que poderiam ser utilizados em diversos 

trabalhos/atividades, sejam promocionais ou de educação ambiental. 
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Como constatado, o Revezamento da Tocha Olímpica foi objeto de um intenso 

trabalho de registro por parte das equipes de comunicação tanto da Rio 2016 quanto 

do governo federal. Nesse sentido a consultoria sugeriu a continuidade da interação 

com a Rio 2016 e com a SECOM para a consolidação de um banco desses registros 

para utilização futura. 

 

Identificar o fluxo de comunicação para alertas de riscos e orientação sobre 

providências a serem adotadas 

 

A agilidade na comunicação entre as equipes operadoras das atividades e os 

responsáveis pela tomada de decisões contribui de forma significativa para que o 

equacionamento de determinadas questões e o enfrentamento de pontos críticos 

evitem a geração de desgastes desnecessários. 

 

O fato ocorrido no dia 20 de junho, durante a passagem da Tocha pela cidade de 

Manaus, onde ocorreu a morte de uma onça, reforçou claramente dois aspectos 

igualmente importantes: a questão envolvendo o uso de animais silvestres no 

Revezamento e a necessidade de um sistema de comunicação com as autoridades 

responsáveis para troca de informações, envio de recomendações  e tomada de 

decisões. 

 

Como recomendação, a consultoria sugeriu que fosse estabelecido com clareza um 

fluxo para embasar eventuais ações de resposta a episódios críticos com potencial 

de crise. Embora a consultoria não tenha elementos para avaliar  a efetividade do 

sugerido, o fato é que episódios de maior gravidade não voltaram a acontecer. Isso, 

embora não tenha amenizado o enorme desgaste advindo do episódio da morte da 

onça, contribuiu para que a imagem da organização dos Jogos, no que diz respeito à 

organização do revezamento da Tocha, não sofresse nenhum outro tipo de desgaste 

decorrente de problemas relacionados à sustentabilidade.  
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Conclusão 

 

O Evento Nacional de Revezamento da Tocha Olímpica, segundo avaliação da 

consultoria, cumpriu o objetivo de divulgar nacionalmente os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016, e também proporcionou o envolvimento e mobilização da 

sociedade em torno de sua organização e realização em todos os biomas e regiões 

do Brasil. 

 

Além da complexidade do evento, dado a sua abrangência, o número de atores 

envolvidos e a governabilidade parcial do governo federal, já que parte expressiva 

do processo estava sob o comando do Comitê Rio 2016, o processo também foi 

prejudicado pela instabilidade da situação político institucional, com alterações de 

equipes e gestores responsáveis. 

 

Mesmo que eventuais intercorrências pudessem ter sido evitadas e outras situações 

relacionadas a agendas positivas pudessem ter sido potencializadas, como as 

situações descritas anteriormente, avalia-se a questão da sustentabilidade esteve 

presente de maneira satisfatória durante todo o processo de organização e 

realização do evento de Revezamento da Tocha.  

 

2.2 PRODUTO 1  

- Documento apresentando o estado atual das iniciativas de sustentabilidade, 

identificando os principais desafios a serem enfrentados, bem como a 

estratégia para superá-los, seja no sentido da efetivação de compromissos ou 

na potencialização de iniciativas em andamento. 

 

No Produto 1 a consultoria apresentou um quadro geral das questões de 

sustentabilidade nos Jogos Olímpicos, o histórico do seu processo de construção, 

sua situação naquele momento e a identificação de caminhos a serem adotados 

para a solução de pontos críticos e viabilização das iniciativas. Nesse relatório, foi 

apresentado o histórico do processo de construção das estratégias de 

sustentabilidade e dos mecanismos de governança responsáveis pela sua 

concepção e consecução.  
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O documento também apresenta com destaque um histórico do engajamento do 

governo federal nesse processo, especialmente a partir da constituição da Câmara 

Temática de Sustentabilidade do GEOlimpíadas, em 2015. 

 

Para a elaboração do Produto 1, além da interação com o conjunto de atores 

envolvidos para identificar o acúmulo institucional ocorrido até aquele momento,  

foram buscadas importantes referências no Dossiê de Candidatura do Rio de 

Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, e nos compromissos 

assumidos e expressos na primeira versão do Plano de Gestão da Sustentabilidade 

dos Jogos 2016 - PGS. Além disso, foram tomados em consideração os 

apontamentos decorrentes do processo desenvolvido pelo Comitê Rio 2016, em 

parceria com o PNUMA, denominado "Diálogos com a Sociedade Civil".  

 

No período de formulação desse Relatório, a consultoria participou de um número 

significativo de reuniões, nas instâncias de articulação geral dos Jogos, nas 

instâncias do governo federal, como o GEOlimpíadas e a CT Sustentabilidade, e em 

várias reuniões bilaterais de articulação das iniciativas de sustentabilidade. 

 

O Produto 1 identificou os avanços e projetos consolidados e, principalmente as 

iniciativas com maior grau de dificuldade na sua efetivação. Diante desta avaliação, 

a consultoria apresentou sugestão de estratégias de superação das dificuldades, e 

de minimização de eventuais desgastes decorrentes da não efetivação ou efetivação 

parcial dos compromissos assumidos.  

 

No plano mais geral, as questões mais críticas apontadas focaram no 

enfraquecimento institucional do GT Sustentabilidade e nas dificuldades político-

institucionais que colocavam sob ameaça a conclusão e disponibilização pública do 

documento final da estratégia de sustentabilidade dos Jogos. A consultoria avaliou 

que naquele momento já estavam inviabilizados os compromissos referentes à 

despoluição das águas e ao  programa de reflorestamento, e sugeriu que o governo 

federal concentrasse seus esforços no sentido de tentar viabilizar algumas iniciativas  
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que ainda poderiam ser resgatadas, no âmbito geral, além de desenvolver uma 

estratégia específica relacionada às suas ações de responsabilidade direta. 

 

Dentre os pontos apresentados pela consultoria estavam temas relacionados à 

saneamento, compensação de emissões de carbono, turismo sustentável, 

Passaporte Verde, construções sustentáveis, gestão de resíduos com inclusão 

social, e uma proposição de estruturação do eixo sustentabilidade e meio ambiente 

para a participação do governo federal na Casa Brasil (espaço de divulgação do 

governo federal no período dos Jogos 2016, no Rio de Janeiro). Em cada um desses 

pontos, foi apresentado um diagnóstico e recomendações específicas de ações do 

governo federal em relação ao quadro apresentado. 

 

Dentre as questões mais importantes, no âmbito geral, sugeriu-se um esforço no 

plano político, em relação ao governo do estado para tentar superar as dificuldades 

em relação à resistência do mesmo para incluir no PGS obras de  saneamento 

realizadas ou em execução que não constavam da matriz de Responsabilidades,  

bem como para relatar a situação de inviabilização das estratégias para atingir a 

meta de compensação de emissões de responsabilidade estadual, e sugerir que 

fosse adotada solução similar à desenvolvida pelo governo federal na Copa 2014. 

No plano da Prefeitura, sugeriu-se esforços de alto nível para buscar o engajamento 

municipal na iniciativa de inclusão de catadores, bem como para sensibilizar os 

tomadores de decisão quanto à possibilidade de se retomar o processo de 

certificação das arenas em construção sustentável. 

 

De maneira geral, a partir do diagnóstico, a consultoria apresentou um conjunto de 

sugestões voltados construir uma agenda positiva que minimizasse o impacto 

negativo da frustração dos compromissos iniciais, e buscasse reverter uma imagem 

que começava a se configurar nos veículos de mídia naquele momento, de que 

haveria um descumprimento generalizado dos compromissos assumidos pelo país 

na área de meio ambiente e sustentabilidade. 
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2.3 PRODUTOS 3 e 5   

 

O processo licitatório desenvolvido pela UNESCO – Organização das Nações 

Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura,  para contratação de empresa com o 

objetivo de “Subsidiar o Ministério do Esporte no processo de organização dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, considerando o componente 

sustentabilidade e seu legado” foi iniciado em 11 de janeiro de 2016, com a 

publicação do Edital 001/2016. No entanto, em função dos prazos legais previstos, e 

de questões de natureza institucional, a assinatura do contrato ocorreu em 29 de 

abril de 2016. É a partir dessa data que tem início os trabalhos da consultoria.  

 

Essa questão temporal trouxe prejuízos ao andamento de algumas atividades, em 

especial quanto ao acompanhamento efetivo das atividades que ocorreram no 

período que estava acontecendo a passagem da Tocha pelas cidades, e à 

preparação da agenda de sustentabilidade nas Cidades do Futebol. Somou-se a 

isso o contexto específico de transição de governo, ocorrido em abril de 2016, em 

função do impeachment, com a troca de gestores no âmbito dos ministérios e órgãos 

federais, que trouxeram prejuízos significativos ao  processo originalmente previsto 

de um acompanhamento mais direto da consultoria nos roteiros da Tocha com maior 

apelo em termos de sustentabilidade, bem como nas reuniões preparatórias do 

governo com as Cidades Sede do Futebol masculino e feminino.  

 

Embora tais atividades tenham sido desenvolvidas pela consultoria, não tiveram a 

intensidade originalmente proposta no Plano de Trabalho, motivo pelo qual a 

contratada propôs ao Ministério do Esporte a readequação do escopo, com a 

eliminação dos Produtos 3 - Elaboração de Relatório de Acompanhamento 

considerando as atividades a serem realizadas na cidade do Rio de Janeiro e nas 

cidades onde serão realizados os eventos relacionados ao futebol (Belo Horizonte, 

Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro Manaus e Salvador), considerando a abordagem 

acerca de eventuais pontos críticos e apresentação de estratégias para equacioná-

los, e 5 - Elaboração de Relatório de monitoramento de ações de sustentabilidade 

durante o Revezamento da Tocha Olímpica, e sua repercussão pública, com 

recomendações de estratégias de abordagem.  
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A proposição foi acatada pelo contratante, ficando então a consultoria dispensada de 

apresentar os Produtos 3 e 5. 

 

2.4 PRODUTO 6 

 - Elaboração de Relatório de Monitoramento de ações de sustentabilidade, em 

especial de pontos críticos, durante a realização dos Jogos, e sua repercussão 

pública, com recomendações de estratégia de abordagem 

 

O Produto 6 tinha como objeto relatar o trabalho de acompanhamento e 

monitoramento pela consultoria dos temas e atividades relacionados à 

sustentabilidade durante o período de realização dos Jogos. Nesse período, 

efetivamente, a consultoria procedeu, em articulação com a CT Sustentabilidade, o 

acompanhamento dos assuntos relacionados à sustentabilidade, bem como de sua 

repercussão pública, atuando no suporte para a viabilização de algumas iniciativas 

como o Programa Reciclagem Inclusiva, que enfrentou importantes impasses na 

fase inicial dos Jogos, a programação do governo federal na Casa Brasil, a 

articulação e divulgação das iniciativas ligadas ao turismo sustentável, dentre outras. 

Tal processo de acompanhamento era condição essencial para a produção do 

relatório final e para a avaliação dos legados. 

 

No entanto, em dezembro/2016, quando da comunicação do contratante de 

aceitação do cancelamento dos Produtos 3 e 5, O Ministério do Esporte solicitou 

também a supressão do Produto 6, a partir de uma ponderação de que o mesmo 

encontrava-se no mesmo nível de comprometimento dos Produtos 3 e 5, e que 

poderia ser objeto de questionamentos futuros na fase de auditoria.  

 

A consultoria acatou a decisão do Contratante, e buscou então, de maneira a não 

haver perdas do trabalho realizado, referir as principais questões referentes ao 

monitoramento durante os Jogos, em especial as relacionadas ao legado, no âmbito 

do Relatório Final - Produto 7. 
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2.5 PRODUTO 4  

- Elaboração de relatório prévio sobre a situação de articulação institucional 

das questões relacionadas à sustentabilidade dos jogos Olímpicos e 

Paralímpicos com foco no período de realização dos Jogos, considerando a 

abordagem acerca de eventuais pontos críticos e apresentação de estratégias 

para equacioná-los 

 

O Relatório do Produto 4 apresentou, antes do início dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos, uma abordagem acerca da situação final de articulação institucional 

das questões relacionadas à sustentabilidade dos jogos com foco no período de 

realização dos mesmos. Tais questões foram apresentadas de maneira a possibilitar 

que eventuais pontos críticos e estratégias para equacioná-los, sugeridas pela 

consultoria no referido produto, pudessem ser avaliadas e /ou adotadas pelo 

contratante.  

 

A principal referência para a elaboração do Produto foi a versão final do documento 

Estratégia de Sustentabilidade (PGS Versão Final), que foi disponibilizada 

publicamente em 29/07/2016. O documento trouxe a síntese das políticas de 

sustentabilidade efetivamente realizadas no processo de preparação ou a serem 

executadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, equacionando de 

alguma maneira vários pontos pendentes que estiveram em discussão ao longo do 

período, retardando a conclusão do documento.  

 

Além de uma avaliação de caráter mais geral relacionada ao tema da 

sustentabilidade nos Jogos, o Relatório do Produto 4 apresenta objetivamente uma 

análise comparativa entre os compromissos assumidos no Dossiê de Candidatura, 

no Plano de Gestão da Sustentabilidade dos Jogos Rio 2016 (PGS primeira versão), 

apresentado à sociedade em 2013, e no documento Estratégia de Sustentabilidade 

dos Jogos 2016 (PGS Versão Final, relacionado aos principais temas da estratégia. 

 

Para a escolha dos temas a serem avaliados foram utilizados os seguintes critérios: 

 temas que não são de responsabilidade específica do governo federal mas 

tem grande relevância para a sustentabilidade dos Jogos; 
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 temas específicos de responsabilidade do governo federal com potencial 

positivo de repercussão. 

 

Com base nesses critérios e em consonância com o apresentado no Produto 1, os 

temas tratados foram os seguintes:  

 Programa de despoluição da Baía de Guanabara e programa de saneamento 

da Bacia de Jacarepaguá; 

 Compensação das emissões de CO2 geradas pelos jogos Rio 2016; 

 Gestão de resíduos, coleta seletiva e inclusão de catadores; 

 Turismo sustentável, Passaporte Verde e Parques das Olimpíadas 

 Sustentabilidade das arenas esportivas;  

 Compras sustentáveis e alimentos saudáveis; e 

 Estratégia do Governo Federal na Casa Brasil. 

 

Além da descrição dos compromissos expressos nos três documentos em relação a 

cada um dos temas, a consultoria enumerou um conjunto de aspectos positivos e 

negativos relacionados aos mesmos, com respectivas recomendações, seja para 

potencializar aspectos positivos ou para enfrentar e equacionar os aspectos que 

apresentavam maior fragilidade, principalmente em termos de repercussão pública. 

 

Conforme descrito no Relatório, “optou-se por não abordar as questões relacionadas 

aos temas de acessibilidade e mobilidade urbana, salvo nos pontos em que  as 

mesmas tem interface com a dimensão ambiental. Essa opção justifica-se pelo fato 

de que, embora constantes do PGS, essas duas áreas tiveram espaços de 

governança específicos, fora do âmbito do GT Sustentabilidade, e foram mantidas 

no documento final do PGS unicamente por coerência com a versão inicial do 

documento, não sendo objeto do trabalho da consultoria.”  

 

No contexto do processo de elaboração do Produto 4, com a efetiva conclusão do 

PGS, foi solicitada pela SECOM - Secretaria de Comunicação da Presidência da 

República, que a CT Sustentabilidade produzisse um "Fact Sheet", apresentando um  
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resumo dos principais pontos relacionados ao tema da sustentabilidade. A CT 

Sustentabilidade repassou essa demanda à consultoria, que, em função da 

urgência, com base nos elementos que já estavam sendo trabalhados no Relatório 

do Produto 4, promoveu sua elaboração no prazo demandado. A seguir, é relatado o 

contexto que originou a demanda pelo referido documento. 

 

2.5.1. Fact Sheet – Contextualização acerca da decisão de sua 

elaboração 

 

Como relatado, o período imediatamente anterior ao início dos Jogos 2016 foi 

marcado, na área de sustentabilidade, pelo esforço do Grupo de Trabalho de 

Sustentabilidade, coordenado pela Autoridade Pública Olímpica, para a conclusão e 

disponibilização pública do documento contendo a estratégia de sustentabilidade 

para os Jogos, denominado Estratégia de Sustentabilidade dos Jogos Olímpicos 

2016 - PGS Versão Final. A conclusão do referido documento envolveu um alto grau 

de complexidade institucional, já que algumas das iniciativas previstas, como a 

compensação das emissões de Carbono ainda estavam em processamento na reta 

final.  

 

Somado a isso, nesse período havia uma grande preocupação dos atores 

envolvidos de que a pauta ambiental surgisse na discussão pública como um ponto 

negativo do evento, já que um conjunto significativo de compromissos assumidos 

originalmente, seja no Dossiê de Candidatura ou na primeira versão do Plano de 

Gestão de Sustentabilidade, não puderam ser efetivados. Esse temor foi reforçado 

pela publicação de uma série de artigos e matérias na mídia nacional e internacional 

abordando a frustração dos compromissos assumidos pelas autoridades brasileiros 

em ralação à sustentabilidade dos Jogos. 

 

Esta preocupação levou as instituições componentes do GT a tomar a decisão de 

efetivar o compromisso de disponibilização pública do documento de forma discreta, 

sem anúncios ou realização de solenidades por parte das autoridades envolvidas.  
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Essa decisão remeteu para um processo de monitoramento do quadro conjuntural 

durante os Jogos, de maneira a identificar janelas de oportunidade para a divulgação  

concreta das iniciativas positivas, bem como estar preparados para o enfrentamento 

de eventuais questões críticas relacionadas ao tema durante o evento.  

 

Embora, a proposta da consultoria, aceita pelo governo federal, tenha sido que a 

estratégia de comunicação fosse elaborada de forma conjunta entre os entes, 

acabou ocorrendo que diante da reação não muito positiva dos demais parceiros 

cada um lidou com o tema da forma que melhor lhe conviesse. 

 

A proposição partia do princípio de que seria necessária uma ofensiva conjunta para 

divulgar a agenda positiva nessa área, já que uma atitude passiva por parte dos 

organizadores poderia levar à consolidação da imagem de descumprimento geral 

dos compromissos, afirmada por boa parte das matérias e artigos publicados no 

período pré-Jogos, ou ainda atitudes isoladas poderiam deixar de potencializar, na 

sua totalidade, eventuais iniciativas positivas. 

 

Assim, diante da dificuldade da construção de uma estratégia conjunta com os 

outros entes, o governo federal decidiu concentrar os esforços na sua própria 

preparação.   

 

Neste contexto é que a SECOM – Secretaria de Comunicação da Presidência da 

República, solicitou que fosse elaborado, no âmbito da Câmara Temática de 

Sustentabilidade, um Fact Sheet onde se apresentasse  uma abordagem acerca dos 

principais temas que envolvem o interesse do governo federal em relação à agenda 

de sustentabilidade nos Jogos. O referido documento foi elaborado pela consultoria, 

sendo submetido à revisão e aprovação da CT Sustentabilidade e posteriormente 

enviado à SECOM antes da conclusão e entrega do Produto 4 ao contratante.  

 

3. PRINCIPAIS QUESTÕES ENVOLVENDO A SUSTENTABILIDADE DURANTE 

A REALIZAÇÃO DOS JOGOS E SUA REPERCUSSÃO PÚBLICA 
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A seguir, apresenta-se uma descrição acerca dos principais temas relacionados à 

sustentabilidade  no período de realização  dos Jogos, como base no monitoramento  

e acompanhamento realizado pela consultoria. Para a escolha dos temas, priorizou-

se aqueles com maior incidência do governo federal, seja na execução direta ou no 

envolvimento como parceiro. Para cada um desses temas, apresenta-se um quadro 

com as recomendações contidas no Produto 4 e uma descrição/avaliação de como  

os mesmos se desdobraram efetivamente no período.  

 

Optou-se por incluir uma abordagem acerca da solenidade de abertura, embora o 

mesmo não constasse nos temas avaliados no âmbito do produto 4, por ser de 

responsabilidade exclusiva do Comitê Rio 2016, face à sua relevância e repercussão 

do tema ambiental. 

 

3.1 Abertura dos Jogos Olímpicos 2016 

 

A solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos 2016 foi sem dúvida o ponto alto do 

evento em relação ao tema da sustentabilidade. A dimensão ambiental perpassou 

toda a realização da solenidade de abertura, somando a beleza cênica com uma 

consistente abordagem sobre as questões ambientais globais, com especial 

destaque para o tema da mudança climática. 

 

Já na parte inicial, a solenidade mostrou o processo de formação do Planeta Terra e 

o papel do processo de ocupação humana e seus impactos, chegando ao 

aquecimento global. Na sequência, foi apresentada uma apresentação com bases 

científicas muito consistentes sobre o papel do processo de desenvolvimento 

econômico no aumento do aquecimento global.  

 

Um dos destaques da abertura foi a projeção no piso do Maracanã de um vídeo 

produzido pelo cineasta Fernando Meirelles mostrando o degelo do Ártico, o 

aumento do nível do mar, os recordes de temperatura deste século, e a importância 

das florestas para o ciclo de carbono.  
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O vídeo apresentou uma versão da espiral de aquecimento global criada pelo 

climatologista  britânico  Ed  Hawkins,  da  Universidade  de  Reading, considerada a  

imagem climática mais compartilhada do mundo. O gráfico, em forma de espiral, 

mostra o crescimento das temperaturas da Terra desde a era pré-industrial até os 

dias de hoje, por conta das emissões de carbono causadas pela queima de 

combustíveis fósseis e pelo desmatamento. 

 

A abertura mostrou a conexão entre o uso de petróleo e o aquecimento global, 

destacando que 15 dos 16 anos mais quentes já registrados ocorreram neste século. 

E trouxe as consequências do problema para perto da audiência ao mostrar 

projeções de aumento do nível do mar em várias regiões costeiras – Rio, Xangai, 

Amsterdã, Dubai, Lagos e Flórida – no caso de um aumento de temperatura de 4oC.  

 

A produção teve consultoria científica de dois pesquisadores brasileiros: o físico 

Paulo Artaxo, da USP, membro do IPCC, e o engenheiro florestal Tasso Azevedo, 

coordenador do SEEG (Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito 

Estufa), do Observatório do Clima. 

 

Segundo Artaxo, a opção foi por mostrar o chamado “aumento comprometido” do 

nível do mar caso as emissões de carbono não sejam drasticamente reduzidas até 

2050. “Quisemos ir além de 2100 e mostrar o que aconteceria no longo prazo no 

cenário ‘business as usual’ (caso as emissões atuais sejam mantidas). A mensagem 

é que precisamos agir”, afirmou o cientista.  

 

O ponto alto da cerimônia foi a mensagem sobre o papel do reflorestamento no 

combate ao aquecimento global e a contribuição de cada um dos atletas 

participantes dos Jogos 2016 através da colocação  em tubetes de sementes de 207 

diferentes espécies nativas do Brasil. Após seu desenvolvimento, essas mudas 

serão plantadas na área olímpica de Deodoro, no chamado Parque Radical. 
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O fio condutor da temática ambiental foi até o encerramento da abertura, com o 

acendimento de uma Pira Olímpica agregada a uma escultura cinética concebida 

pelo artista plástico Anthony Howe, representando a energia do sol, de menor 

dimensão e com uma chama com menor emissão de carbono.  

 

A cerimônia de abertura dos Jogos 2016 foi sem dúvida a maior janela de 

visibilidade para o tema ambiental já veiculada em um grande evento esportivo 

mundial, abrangendo mais de 3 bilhões de pessoas. Além disso, foi uma forma muito 

efetiva de conscientização e engajamento direto dos atletas, principais atores dos 

Jogos, em relação à necessidade de mitigação e compensação dos impactos desse 

tipo de eventos. 

 

Embora tenha sido extremamente positivo para a imagem dos Jogos o grande 

destaque dado à temática ambiental, deve-se ressaltar que essa definição 

estratégica e concepção passou ao largo das discussões do GT Sustentabilidade, 

principal instância de governança do tema nos Jogos. 

 

Ao mesmo tempo, tal definição foi uma aposta de risco, já que poderia levantar as 

questões relativas ao descumprimento das principais promessas públicas na área,  

que ficaram muito consolidadas na opinião pública, como o plantio de 24 milhões de 

árvores e a despoluição da Baía da Guanabara. No momento da abertura, a própria 

questão da compensação das emissões de Carbono dos Jogos estava em risco, já 

que, como será detalhado a seguir, o que estava garantido e publicizado em termos 

de compensação era a parcela de responsabilidade do Comitê Rio 2016, 

correspondente a 54% do montante estimado de 3,6 milhões de toneladas de 

carbono equivalente, enquanto a efetivação da compensação da parcela de 46% de 

responsabilidade do governo do estado ainda não tinha sido concretizada. 

 

De fato, alguns veículos da mídia internacional, sobretudo na Inglaterra e Alemanha, 

fizeram matérias destacando a contradição entre a abordagem da questão ambiental 

na cerimônia de abertura e a frustração das promessas originais do Rio de Janeiro 

para os Jogos,  mas  tais  matérias  foram  localizadas e  ficaram  subsumidas a uma  
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cobertura positiva, tanto na mídia global quanto local, destacando a beleza, o baixo 

custo e a ousadia de colocar a temática ambiental no centro da solenidade. 

 

 

3.2 Compensação das emissões de CO2 geradas pelos jogos Rio 2016 

 

Como já referido, o compromisso inicial do governo do estado era no sentido de que 

as emissões dos Jogos fossem compensadas com o plantio de 24 milhões de 

árvores, através de um grande programa de reflorestamento e recuperação de áreas 

degradadas. Posteriormente, com a frustração da estratégia inicial, uma nova 

divisão de responsabilidades, cabendo ao Comitê Rio 2016 a compensação de 

cerca de 2 milhões t CO2eq e ao governo do estado 1,6 milhões de t CO2eq. 
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Recomendações apresentadas no Produto 4 

 

 O recomendável era que o anúncio da compensação de emissões fosse feito 

em conjunto, envolvendo a parcela de responsabilidade da Rio 2016 e do 

estado. Como o anúncio dos resultados da parceria com a Dow foi feito 

separadamente, pode haver questionamentos sobre os resultados do governo 

do estado em relação à compensação das emissões restantes. Recomenda-

se que o governo federal contate o governo do estado para proceder a 

divulgação dos resultados do edital publicado em maio de 2016, que buscava 

a doação de Créditos Ambientais, com vistas à compensação de emissões, 

originados de projetos brasileiros certificados e validados por entidade 

certificadora independente, e demais iniciativas, no caso de as metas terem 

sido atingidas, conforme informa o documento final do PGS. 

 

 Como o documento Estratégia de Sustentabilidade dos Jogos não apresentou 

uma abordagem contabilizando as emissões evitadas com as medidas de 

sustentabilidade das arenas olímpicas, as ações na área de gestão de 

resíduos, e em especial as obras de mobilidade, recomenda-se que na 

divulgação específica dessas ações, seja incorporada a dimensão do dos 

ganhos ambientais decorrentes. Tal abordagem é especialmente relevante 

nos temas de mobilidade urbana, que tem recebido uma avaliação 

extremamente positiva, alto nível de visibilidade e onde a prefeitura não 

incorporou na mensagem os ganhos em torno da redução das emissões e 

diminuição da poluição atmosférica. 

 

 Deve-se buscar um alinhamento de discurso em torno do tema das emissões 

dos Jogos Olímpicos, entre Rio 2016, estado e prefeitura, tendo como 

centralidade o cumprimento do compromisso de compensação das emissões 

estimadas nos Inventários. 
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3.2.1. Rio 2016 - parceria com Dow Chemical 

 

O Comitê Rio 2016 efetivou seu compromisso através de uma parceria com a Dow 

Chemical. A empresa desenvolveu um portfólio de projetos inovadores nas áreas 

agrícola, industrial, e de infraestrutura, que se estenderá até 2016, garantindo assim 

a compensação das emissões de responsabilidade direta da Rio 2016, além de 

mitigar 1,5 milhões de toneladas de CO2eq referentes a emissões dos 

espectadores. O anúncio oficial da iniciativa foi às vésperas dos Jogos, em 01 de 

agosto de 2016, no Museu do Amanhã, no contexto de um seminário voltado para 

discutir a sustentabilidade dos grandes eventos esportivos. O Comitê Rio 2016, 

portanto, tomou a decisão de promover o anúncio da parte da compensação sob sua 

responsabilidade, já que nesse momento não havia uma definição final sobre como 

e de que forma o governo do estado compensaria sua parte.  

 

3.2.2. Governo do Estado – Programa Jogos Limpos 

 

Já o governo do estado, após quase dois anos tentando viabilizar o Programa Jogos 

Limpos, com uma estratégia de múltiplas iniciativas, como o reflorestamento de 

áreas alteradas e a quantificação de estoque de carbono nas Unidades de 

Conservação, acatou a recomendação do governo federal, apresentada no GT 

Sustentabilidade, de adotar o modelo de captação de doação de créditos ambientais 

implementado na Copa 2014, lançando em maio de 2016 um edital com 

chamamento para a doação de créditos por parte das empresas interessadas, que, 

ao aderirem à iniciativa, seriam contempladas com o Selo de Sustentabilidade Jogos 

Limpos 2016.  

 

Tal iniciativa, no entanto, teve grandes dificuldades para sua viabilização, 

principalmente pelo fato de que o edital foi publicado faltando pouco tempo para os 

Jogos, e faltou um engajamento de alto nível no contato com as empresas para 

sensibilizá-las a promover a doação de créditos, como aconteceu no processo da 

Copa 2014.  
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Foi somente no encerramento dos Jogos Olímpicos, em 21 de agosto, que se tomou 

conhecimento de que a empresa Jirau Energias Sustentáveis do Brasil promoveu a 

doação dos 1,6 milhões de toneladas de CO2eq, garantindo assim a efetivação do 

compromisso global de compensação dos Jogos. O fato foi comunicado através de 

um anúncio publicado nos jornais locais, de responsabilidade da própria empresa, 

sem nenhum tipo de iniciativa pública do governo do estado para anunciar que o 

compromisso de compensação das emissões dos Jogos foi plenamente efetivado. O 

assunto, apesar da sua relevância, não teve nenhuma repercussão pública. Avalia-

se que essa questão ficou totalmente subsumida diante da repercussão positiva da 

cerimônia de abertura. 

 

3.2.3. Bosque dos Atletas 

 

Outra iniciativa muito importante, inédita e simbólica vinculada à Cerimônia de 

Abertura dos Jogos foi o engajamento dos atletas com a questão ambiental. Cada 

um dos 12000 atletas participantes das delegações de todos os países depositou 

sementes de árvores nativas de 207 espécies nativas diferentes em tubetes, que 

foram levados para um viveiro, onde serão cuidadas até se transformarem em 

mudas em condição de plantio. Após essa etapa, as mudas serão plantadas na 

região do Parque Radical, no Complexo Esportivo de Deodoro, compondo a Floresta 

dos Atletas. A iniciativa teve grande repercussão entre os atletas e na mídia global, 

e, embora esteja numa escala simbólica frente às metas iniciais de reflorestamento 

pretendidas pelo Rio de Janeiro, e seus benefícios sejam bem menores, em termos 

de imagem dos Jogos Olímpicos, foi um marco muito importante. 

 

3.2.4. Mobilidade urbana e mitigação de emissões  

 

A melhoria nas condições de mobilidade urbana no Rio de Janeiro em função das 

obras efetivadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos é altamente reconhecida 

como um dos maiores legados do evento para a cidade. A operação de mobilidade 

durante  os  Jogos funcionou de maneira  bastante eficiente, surpreendendo tanto os  
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turistas quanto os visitantes. Em relação aos compromissos firmados, avalia-se que 

o Rio de Janeiro agregou à sua malha uma extensão da rede de transporte de alto 

desempenho de cerca de 156 quilômetros. Nesse escopo, estão os BRTs 

TransOeste, TransCarioca, TransOlímpica, a Linha 4 do Metrô e o Veículo Leve 

Sobre trilhos, além da renovação da frota de ônibus convencionais, de melhorias no 

sistema de trens urbanos e de investimentos na ampliação e qualificação da rede 

cicloviária do Rio de Janeiro. Somente durante os Jogos, estima-se que o BRT 

transportou mais de 11 milhões de passageiros. 

 

A ampliação da rede de transporte de alto desempenho, aportada para a cidade em 

função da realização dos Jogos 2016, trouxe resultados muito significativos na 

mitigação das emissões decorrentes da realização do evento, além de propiciar um 

legado permanente para a cidade em termos da redução das emissões do 

transporte, tanto porque agregou novas alternativas de transporte menos poluentes 

quanto pela redução da circulação de veículos particulares na cidade, por um 

contingente de pessoas que passaram a adotar as novas alternativas de transporte 

para seus deslocamentos. Essa questão é particularmente relevante na região 

central da cidade, onde a combinação entre uma estratégia de requalificação 

urbana, que criou restrições à circulação de carros particulares na área central, e a 

oferta de novas alternativas para circulação nessa área, que tem grande 

concentração de instituições públicas e privadas, certamente trouxe melhorias 

significativas para a região.  

 

O ponto crítico, no entanto, foi que, por uma questão relacionada às 

responsabilidades institucionais, envolvendo a prefeitura e o estado, já que coube à 

prefeitura as ações de mobilidade e requalificação urbana, e ao estado o 

compromisso de compensação das emissões, não foi feita um trabalho de 

contabilização das emissões evitadas relacionadas aos transportes, o que não 

permitiu quantificar as emissões evitadas durante os Jogos, nem a projeção futura 

com a operação cotidiana da cidade.  
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Mesmo não havendo a contabilização, a recomendação feita pela consultoria era no 

sentido de que os organizadores dos Jogos, em particular a prefeitura, inserissem a 

questão dos ganhos ambientais decorrentes dos investimentos em mobilidade 

urbana, o que praticamente não foi feito, perdendo-se assim uma boa oportunidade 

de ressaltar que um dos principais benefícios dos investimentos em mobilidade 

urbana para a cidade foi na área ambiental. 

 

3.3 Gestão de Resíduos e Programa Reciclagem Inclusiva 

 

O principal legado para o Rio de Janeiro na área de gestão de resíduos foi o 

fechamento dos lixões de Gramacho e Gericinó, em junho de 2012, e o início do 

funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Seropédica, que hoje 

recebe e trata, aproximadamente 9 mil toneladas de resíduos  por dia. A CTR 

Seropédica é um dos mais modernos centros de tratamento de resíduos da América 

Latina. Foi construída de acordo com modernas tecnologias de engenharia sanitária 

e ambiental. Na CTR, os catadores de materiais recicláveis trabalham de forma 

organizada e em condições adequadas. O material é separado, classificado e 

pesado, e em seguida enviado para reciclagem. Os materiais que não são 

recicláveis são dispostos adequadamente no aterro sanitário. 

 

A recuperação ambiental de Gramacho tem por base um sistema de recuperação e 

beneficiamento de biogás inédito no Brasil, purificando-o de modo a atingir o padrão 

calorífico do gás natural e permitindo sua venda à Petrobras, para ser usado como 

gás de processo na Refinaria Duque de Caxias. 

 

Já no CTR Seropédica, o aproveitamento bioenergético desenvolvido terá 

capacidade de gerar 30 MW de energia, quando o empreendimento estiver em pleno 

funcionamento, o que corresponde à iluminação de uma cidade com 200 mil 

habitantes. 

 

 

 



 

29 

 

 

 

Recomendações apresentadas no Produto 4 

 

 É fundamental resgatar que o fechamento do Lixão de Gramacho e a ativação 

do CTR Seropédica foram feitos no contexto da preparação dos Jogos, sendo 

o principal legado nessa área. Como foram iniciativas viabilizadas com grande 

antecedência e divulgadas à época, o assunto não tem sido priorizado, 

embora tenha grande apelo junto à mídia internacional.   

 

 O governo federal deve ter uma ofensiva de comunicação em torno da 

Iniciativa Reciclagem Inclusiva, viabilizada com recursos do Ministério do 

Trabalho, pois se trata de um tema de grande visibilidade nacional e 

internacional e de uma iniciativa inédita em Olimpíadas. Recomenda-se uma 

estratégia específica de comunicação, durante a realização dos Jogos, 

mostrando a operação dos catadores nas instalações e o "caminho" do 

material reciclável até as cooperativas e destacando a inclusão social dos 

catadores como um importante diferencial na política de resíduos do Brasil. 

 

 

3.3.1. Programa Reciclagem Inclusiva 

 

Além dessas iniciativas estruturantes realizadas no processo de preparação da 

cidade para os Jogos, a iniciativa mais importante do ponto de vista de legado foi o 

programa Reciclagem Inclusiva, voltado à inclusão das cooperativas de catadores 

na coleta seletiva nas áreas de competição.  

 

O governo federal teve grande responsabilidade na viabilização dessa iniciativa, e a 

consultoria desenvolveu intensa atuação no sentido de sua concepção e 

viabilização, em apoio à Câmara temática de Sustentabilidade do GEOlimpíadas. 

Como descrito no Produto 1, o governo federal levou o assunto ao GT 

Sustentabilidade APO,  e verificou-se, a  partir das  discussões, elevado risco de não  
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se conseguir viabilizar uma estratégia de inclusão dos catadores de materiais 

recicláveis, apesar do interesse do Comitê Rio 2016. Tal situação se devia  a dois 

fatores: de um lado, o desinteresse da COMLURB numa iniciativa desse tipo, sob a 

alegação de que o volume de responsabilidades e encargos para o munícipio já 

estava no limite, e de outro lado, dificuldades para a obtenção de patrocínio privado, 

principalmente por parte da empresa Coca-Cola, patrocinadora master dos jogos e 

detentora da preferência para apoiar ações nessa área, inclusive com poder de veto 

sobre outros eventuais patrocinadores interessados.   

 

Foi nesse contexto que o governo federal promoveu o engajamento de vários órgãos 

relacionados ao tema, como os Ministérios do Meio Ambiente, do Trabalho e a 

Secretaria Geral da Presidência da República, visando identificar como se poderia 

viabilizar uma iniciativa semelhante àquela que foi desenvolvida na Copa do Mundo 

em 2014.  A pedido do Comitê Rio 2016, o governo federal abriu a interlocução com 

o MNCR e as organizações locais a ele vinculados, com o objetivo de identificar o 

interesse do movimento na iniciativa e promover sua construção em conjunto com as 

associações e cooperativas de catadores do Rio de Janeiro. Face às dificuldades 

das negociações com a Coca Cola e à frustração dos esforços visando o 

envolvimento da prefeitura, através da COMLURB, foi definido que o governo federal 

poderia aportar recursos através de um convênio já existente entre o Ministério do 

Trabalho e a SEA - Secretaria do Estado do Ambiente. Esse convênio, originalmente 

direcionado para apoiar prefeituras no interior do estado, em 2016 seria direcionado 

a apoiar a inclusão de catadores nos Jogos Olímpicos. 

 

A partir da definição da parceria e do aporte de recursos via convênio MT/SEA/INEA, 

foi feito o detalhamento da iniciativa, que foi denominada "Reciclagem Inclusiva - 

Catadores nos Jogos 2016".  

 

As entidades de catadores envolvidas foram a Rede Movimento, a Federação dos 

catadores do Estado do Rio de Janeiro e a Rede Recicla Rio. Foram selecionados 

para a participação direta  na prestação de serviços 275 catadores.  
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Face à limitação de recursos, foi definido que a atuação dos catadores se daria nas 

áreas de competição de Deodoro, Parque Olímpico da Barra da Tijuca e Maracanã, 

durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.  

 

Foi definido que as equipes de catadores atuariam em duas frentes: 

 

- Frente Operacional, onde os catadores teriam o papel de separar e organizar, 

para o transporte, os resíduos recicláveis coletados pelas equipes terceirizadas de 

limpeza, atuantes dentro das arenas e nas áreas comuns. 

 

- Frente Educativa, formada por equipes que atuariam nos dias de competição nas 

áreas de espectadores, com objetivo de sensibilizar o público presente nos Jogos 

para a importância da coleta seletiva.  

 

Na reta final, a iniciativa teve a adesão da Coca Cola como parceira, aportando 

recursos sobretudo para o fornecimento dos uniformes dos catadores, equipamentos 

de proteção individual (EPIs), e a produção dos materiais visuais educativos para 

serem utilizados durante os Jogos. 

 

Em junho de 2016 foi feito o treinamento das equipes, envolvendo sobretudo 

especificidades da logística dos Jogos e a integração com os demais prestadores de 

serviço, especialmente os responsáveis pela coleta. 

 

Ao longo dos meses de junho e julho, a iniciativa teve uma série de dificuldades que 

exigiram um acompanhamento direto da CT de Sustentabilidade e da equipe de 

consultoria. As principais questões enfrentadas foram: 

 

 lentidão na tramitação dos Protocolos de Entendimento entre SEA e Comitê 

Rio 2016, e entre MT e Rio 2016, que chegou a colocar em risco a 

viabilização da iniciativa; 
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 cancelamento unilateral da solenidade de lançamento pelo Comitê Rio 2016, 

inicialmente agendada para a sede do Comitê Rio 2016 no dia 19/junho, 

criando um princípio de crise na parceria; 

 dificuldades de entendimento para a definição dos créditos institucionais nos 

uniformes e materiais visuais a serem utilizados pelos catadores; 

 intervenção do Ministério Público do Trabalho referente a questões referentes 

a saúde e segurança dos trabalhadores, sobretudo em relação às instalações  

da cooperativa Ecco Ponto, definida como local de destinação de todo o 

material reciclável recolhido na iniciativa. 

 

Dentre essas dificuldades, a mais delicada foi a intervenção do MPT, pois poderia 

colocar em risco a iniciativa. Diante das ameaças do Ministério Público, a questão 

também gerou um impasse entre a SEA e o Comitê Rio 2016 a respeito do 

atendimento ou não das exigências e assinatura ou não de Termos de Ajustamento 

de Conduta propostos pela promotora responsável pelo assunto. Esse impasse teve 

a mediação da consultoria, por orientação do governo federal, e a solução levou à 

assinatura de um TAC entre MPT e SEA, enquanto o Comitê Rio 2016 assumir a 

responsabilidade pela contratação de um Plano de Adequação da Cooperativa Ecco 

Ponto quanto aos aspectos de saúde e segurança do trabalho. 

 

A iniciativa foi remarcada e lançada em 29/07/2016, na Cooperativa Ecco Ponto, 

com pequena repercussão de imprensa, sobretudo devido à proximidade do início 

dos Jogos e pela sobreposição com os problemas verificados na entregas das 

instalações da Vila Olímpica.  

 

Como benefícios diretos, além de receber uniforme, EPIs, transporte e alimentação, 

foi definida uma diária de R$ 80,00 por catador, e foram abertas contas bancárias 

para todos os envolvidos, o que foi um avanço, já que a maioria nunca tinha tido 

conta bancária.  

 

Além do contingente de catadores diretamente envolvidos, estima-se que o projeto 

beneficiou   indiretamente   cerca   de  3000  catadores, já  que  todo  o   material  foi 
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 encaminhado às centrais de reciclagem onde o material coletado é preparado para 

ser comercializado. 

 

As atividades dessas equipes começaram cerca de quatro dias antes do início das 

competições de cada instalação e se encerraram quatro dias após o final das 

competições. 

 

A primeira semana de operação da iniciativa foi bastante conturbada. 

Aparentemente não houve comunicação às equipes da COMLURB sobre a Iniciativa 

Reciclagem Inclusiva, o que fez com que, nos primeiros dias, o material fosse 

recolhido pela COMLURB ou por terceiros antes da chegada dos catadores. Foram 

também registrados problemas de credenciamento dos veículos das cooperativas e 

no fornecimento das refeições aos catadores envolvidos no projeto, além de 

dificuldades de acesso às instalações da equipe da SEA/INEA responsável pela 

coordenação do Projeto no governo do estado. Tais problemas estiveram no limite 

de se transformarem em crise, inclusive com ameaça de publicização e denúncias 

ao Ministério Público. A consultoria acompanhou detidamente esse contexto e agiu 

sobretudo na mediação entre o governo do estado, catadores e Comitê Rio 2016 

para a superação das dificuldades relatadas. Algumas das dificuldades operacionais 

verificadas, na verdade decorreram de problemas operacionais enfrentados pelo 

Comitê Rio 2016 nos primeiros dias dos Jogos como um todo, não sendo restritos ao 

projeto dos catadores. 

 

Com o andamento do evento, no entanto, as dificuldades foram superadas e a 

iniciativa passou a transcorrer em plena normalidade, tanto do ponto de vista da 

operação dentro das instalações olímpicas, quanto do processo de destinação para 

a Cooperativa Ecco Ponto. 

 

Os resultados da iniciativa puderam ser acompanhados pela internet através do 

Placar da Reciclagem (www.placardareciclagem.com.br), que apresentou os 

quantitativos dos materiais recolhidos e encaminhados para reciclagem. Os 

resultados estão apresentados no quadro abaixo: 
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TIPO 
QUANTIDADE 

(KG) 
PREÇO (KG) VALOR (R$) 

Papel Branco 3.930,00 0,56 2.200,80 

Filme Limpo 14.450,00 1,20 17.340,00 

Filme Misto 22.670,00 0,70 15.869,00 

Ferro 13.370,00 0,35 4.931,94 

Fio 2.230,00 1,30 2.899,00 

Papelão 262.250,00 0,56 146.860,00 

Papel Misto 3.740,00 0,30 1.122,00 

Latinha 35.010,00 3,61 126.386,10 

Latinha 2  9783,00 3,80 37.175,40 

PET 64.810,00 1,60 103.696,00 

TOTAL 428.810,00  458.480,24 
Fonte: www.placardareciclagem.com.br 

 

Além dos benefícios diretos aos trabalhadores envolvidos diretamente na operação, 

com a capacitação e remuneração, estima-se que a iniciativa beneficiou 

indiretamente, com a destinação do material para as centrais de reciclagem.  

 

A iniciativa teve grande visibilidade durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 

envolvendo desde o destaque dado às organizações de catadores na etapa final do 

Revezamento da Tocha Olímpica, no Rio de Janeiro, até a apresentação do balanço 

final do resultado dos trabalhos.  

 

Como principais legados, avalia-se que o sucesso da iniciativa demonstra que as 

organizações de catadores do Rio de Janeiro estão estruturadas para a prestação 

de serviços profissionais nessa área, inclusive em grandes eventos, e estão 

capacitadas para a prestação de serviços cotidianos de coleta seletiva ou para 

atuação em situações pontuais como eventos culturais e esportivos. Além disso, o 

acordo firmado entre o Comitê Rio 2016 e o Ministério Público do Trabalho 

viabilizará que a cooperativa Ecco Ponto esteja plenamente adequada em termos de 

adequação das suas instalações às normas de saúde e segurança vigente, e 

portanto habilitada para receber significativas quantidades de materiais recicláveis. 
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3.4 Turismo Sustentável, Passaporte Verde e Parques das Olimpíadas 

 

Recomendações apresentadas no Produto 4 

 Recomenda-se fortalecer a rede criada com as assessorias de comunicação 

do MMA, PNUMA, ME e Rio 2016 com vistas a potencializar as iniciativas na 

área do turismo sustentável, considerando inclusive as cidades onde serão 

realizadas partidas de futebol. 

 Recomenda-se aproveitar a presença no Brasil do Diretor Executivo do 

PNUMA, que tem apelo junto à imprensa internacional, para promover a 

parceria em torno da Campanha Passaporte Verde e as iniciativas de 

sustentabilidade dos Jogos 2016, já que o PNUMA também foi responsável 

junto à Rio 2016 pelos Diálogos com a Sociedade Civil sobre o PGS. 

 

3.4.1. Campanha Passaporte Verde 

 

A Campanha Passaporte Verde é uma iniciativa mundial conjunta entre o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Mundial do 

Turismo, e o Brasil foi um dos pioneiros na iniciativa. Na Copa 2014 foi firmado um 

Memorando de Entendimento entre o PNUMA e o Governo brasileiro (Ministérios do 

Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Social) com o objetivo de, 

visando o evento, promover uma reformulação da marca, da linguagem e das 

ferramentas usadas, buscando principalmente trabalhar com ferramentas eletrônicas 

e métodos interativos, considerando a emergência das redes sociais a nível mundial. 

Tal processo foi efetivado com bastante sucesso, apesar das dificuldades 

decorrentes do pioneirismo e dos recursos limitados. Considerou-se à época que o 

aprendizado de 2014 seria um bom insumo para o desenvolvimento de uma 

iniciativa bem mais robusta para os Jogos 2016. 

 

No entanto, no segundo semestre de 2015, quando a iniciativa para os Jogos 

Olímpicos foi lançada publicamente, verificou-se que por uma série de problemas de 

ordem institucional e política, a iniciativa estava restrita a um acordo  bilateral entre o 
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PNUMA e o Comitê Rio 2016. Apesar de estar em curso um processo de 

negociação entre o PNUMA e o Ministério do Turismo para a assinatura de um 

Memorando de Entendimento, e de o MTur ter reservado recursos do seu orçamento 

para o Programa, o mesmo foi lançado como uma iniciativa bilateral, criando uma 

situação bastante delicada do ponto de vista político/institucional. Diante desse fato, 

a CT Sustentabilidade do governo federal passou a entabular negociações com o 

PNUMA visando reverter tal situação. Após um processo de negociação, em 

fevereiro de 2016, tomou-se a decisão de envolver o governo federal no processo. 

Ao mesmo tempo, verificou-se que a iniciativa em curso enfrentava sérias limitações, 

especialmente de pessoal e recursos, o que foi um fato que levou ao 

distensionamento e à decisão de integrar os esforços, em especial com o Ministério 

do Turismo. 

 

A decisão de integração do governo federal à iniciativa levou à instituição de um 

Grupo de Trabalho permanente entre o PNUMA e os órgãos federais envolvidos, 

composto principalmente pelas assessoriais de comunicação. Como a integração se 

deu tardiamente, iniciativas de maior porte, envolvendo alocação de recursos 

orçamentários do governo federal ficaram prejudicadas, e por isso decidiu-se centrar 

os esforços na potencialização das iniciativas já planejadas pelos atores, 

relacionadas ao tema, e sua divulgação por todos os atores envolvidos. Com a 

decisão de não envolver repasse de recursos entre as partes, optou-se por firmar 

um Acordo de Cooperação genérico, ao invés de um Memorando de Entendimento 

(que teria tramitação mais complexa), que foi assinado um solenidade no dia 

30/04/16, no Complexo Paineiras, no Parque Nacional da Floresta da Tijuca, com a 

presença do Diretor Geral do PNUMA, Achim Steiner, da Ministra do Meio Ambiente, 

Izabella Teixeira, dentre outras autoridades representantes dos parceiros. 

 

A consultoria atuou fortemente na mediação do diálogo entre o governo federal e o 

PNUMA, contribuindo para a superação das dificuldades de relação institucional, 

sobretudo entre o Ministério do Turismo e a equipe do PNUMA. Como o 

coordenador da consultoria foi um dos principais articuladores da Campanha 

Passaporte Verde  na Copa 2014,  tinha a  memória institucional daquele processo e  
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também uma boa interlocução junto ao PNUMA. Por isso, a consultoria promoveu 

um trabalho de acompanhamento, não somente das reuniões, mas também das 

articulações e mediações necessárias para o bom andamento da iniciativa. 

 

3.4.2. A Iniciativa Passaporte Verde durante os Jogos Olímpicos 

 

A Iniciativa teve como objetivo principal usar o poder de comunicação e a alta 

visibilidade dos Jogos 2016 para sensibilizar e engajar pessoas em torno do turismo 

sustentável. Suas ações foram focadas, no âmbito da produção, em receptivos, 

meios de hospedagem e alimentação, e no âmbito do consumo em turistas e 

moradores locais.  

 

Os temas trabalhados durante a Campanha foram eficiência energética, uso racional 

da água, redução no desperdício de alimentos, gestão de resíduos, proteção de 

crianças e adolescentes e acessibilidade. Os eixos temáticos escolhidos foram 

Engajamento dos Jovens, Hospitalidade e Economia Verde, e Experiência 

Sustentável nos Jogos. 

 

Para driblar a limitação de recursos, a Campanha conseguiu engajar parceiros 

importantes, para além do governo brasileiro e do Comitê Rio 2016: foram feitas 

parcerias com a Universidade Estácio de Sá, a Cisco, o SEBRAE e o Airbnb. Na 

parte de comunicação e engajamento, a Iniciativa teve parcerias com organizações, 

blogs e campanhas, como a ABETA (Associação Brasileira  das Empresas de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura), Braztoa (Associação Brasileira das Opeadoras 

de Turismo), Visit.org, Viajero Responsable, Viajar Verde, Raízes Desenvolvimento 

Sustentável, Mundo Eco, Garupa, Autosustentável, Travindy, WWF, Childhood, Rio 

Alimentação sustentável, entre outras. 

 

O trabalho de capacitação de meios de hospedagem foi feito em parceria com o 

SEBRAE e atingiu 31 meios de hospedagem, usando o Compromisso Voluntário 

como ferramenta de engajamento e comunicação. Trata-se de um checklist 

voluntário   de  práticas de  sustentabilidade em meios de  hospedagem, abrigado no  
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site Passaporte Verde, com orientações sobre como melhorar o desempenho nesse 

quesito com um conjunto de medidas simples. 

 

Durante os Jogos, a campanha trabalhou com foi denominado de "ativações de rua": 

uma série de iniciativas em áreas de grande circulação de turistas, como praças, 

calçadões, pontos turísticos, etc.. promovendo o engajamento direto das pessoas e 

utilizando as redes sociais para divulgação em tempo real. Ao todo, foram 10 

ativações durante os Jogos, estimando-se cerca de 1500 pessoas envolvidas.  

 

Um dos momentos de maior visibilidade da Iniciativa foi a realização de uma mesa 

de diálogo entre o Comitê Rio 2016 e o novo Diretor Geral do PNUMA, Erik Solheim, 

na área do Parque Olímpico, no dia 08/08/16, quando foram destacadas uma séire 

de iniciativas inovadoras dos Jogos 2016 na área de sustentabilidade. 

 

A Campanha Passaporte Verde também esteve envolvida na organização e 

divulgação de 3 flash mobs: Favelidade, 1,5 oC: o Recorde que Não Devemos 

Quebrar, e Diversity and Inclusion, totalizando cerca de 1600 pessoas envolvidas. 

 

Uma das atividades mais relevantes da Campanha foi a realização dos chamados 

Roteiros Autênticos, que teve como objetivo promover novos destinos turísticos na 

cidade, valorizando a cultura local, fortalecendo a economia solidária e divulgando a 

importância da preservação da biodiversidade. Ao todo foram 10 novos roteiros 

turísticos testados e aprovados pela Campanha, com cerca de 150 pessoas 

envolvidas. 

 

A parceria com o MTur permitiu a produção de adesivos e marca-páginas da 

campanha Passaporte Verde, bem como de material visual de divulgação da 

Iniciativa nos balcões de informação dos aeroportos e nos quiosques de informação 

turística distribuídos pela cidade do Rio de Janeiro, em especial nos prontos 

próximos às áreas de competição. Trabalhou-se na linha de maximizar a divulgação 

pelas redes sociais, evitando a distribuição de materiais impressos.  
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No contexto de um calendário de competições esportivas muito intenso, com 

inúmeras atividades sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, e um foco da grande 

mídia todo voltado para o esporte, a Campanha Passaporte Verde adotou também 

um papel importante como ferramenta de divulgação de iniciativas relacionadas ao 

meio ambiente e sustentabilidade, inclusive com transmissão ao vivo pela internet de 

várias iniciativas relacionadas à agenda de sustentabilidade dos Jogos, bem como 

de seminários, simpósios, e lançamentos de ferramentas, programas e ações. 

 

A Iniciativa logrou bastante êxito em termos de alcance nas redes sociais: foram 

173.500 seguidores, 505 posts, 8015 compartilhamentos, 74611 reações, mostrando 

significativo avanço em relação aos números da Campanha na Copa 2014. Além 

disso, a mudança de perfil da campanha, com uma linguagem mais direta e 

acessível, potencialização das parcerias com atores atuantes nessa área e aposta 

no engajamento direto das pessoas constituíram um aprendizado importante para a 

continuidade da Campanha no país, bem como para sua utilização em novos 

eventos esportivos globais.  

 

3.4.3. Programa Turismo Sustentável 

 

O Ministério do Turismo desenvolveu uma série de iniciativas voltadas para os jogos 

2016, destacando-se dentre elas: 

 

- Lançamento do Guia Turismo e Sustentabilidade: lançado em maio/2016, em 

parceria com a Braztoa, o guia é voltado à disseminação de boas práticas em 

turismo responsável para prestadores de serviço do trade turístico. A partir do 

lançamento do Guia, foram feitas várias palestras de sensibilização aos operadores 

turísticos do Rio de Janeiro.  

 

- Mapa de Iniciativas Sustentáveis no Turismo: em parceria com a Braztoa, foi 

produzido um mapa com informações e georeferenciamento das 56 iniciativas 

vencedoras do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade. O lançamento do Mapa 

foi realizado no dia 09 de agosto de 2016, na Casa Brasil. 
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- Lançamento do Guia "Dicas para atender bem turistas com deficiência" - Casa 

Brasil, 31 de agosto de 2016. O referido Guia foi uma iniciativa de alta relevância, 

especialmente tomando-se em conta a visibilidade dos temas de acessibilidade e 

inclusão das pessoas com deficiência trazidas pela realização dos Jogos 

Paralímpicos 2016. 

 

 3.4.4. Parques e Biodiversidade nas Olimpíadas 

 

Um dos principais legados para o Rio de Janeiro na área do ecoturismo foi a 

reinauguração do prédio que abrigou o histórico Hotel Paineiras, erguido em 1880 no 

Parque Nacional da Floresta da Tijuca. Depois de 30 anos fechado, e após passar 

por uma reforma e revitalização, o local, contíguo ao Cristo Redentor, foi 

reinaugurado no dia 28/07/16 pelo Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, 

como Centro de Visitantes do Parque Nacional.  

 

O espaço de cerca de 6 mil metros quadrados, recebeu um investimento de R$30 

milhões. A reforma e operação do espaço ficaram a cargo do consórcio Paineiras-

Corcovado, por meio de um contrato de concessão com o ICMBio. O espaço passou 

a contar com uma nova bilheteria, sistema de senhas para diminuir filas, amplo 

estacionamento, transporte realizado por meio de vans oficiais, além de um 

restaurante panorâmico. O Centro ainda mantém uma exposição multimídia 

permanente sobre o Parque Nacional da Tijuca e outras Unidades de Conservação 

do Brasil de diferentes biomas. 

 

Outra iniciativa relevante nessa área durante os Jogos foi o evento "Parceiros da 

Natureza - povos tradicionais e conservação da biodiversidade", organizado pelo 

ICMBio, Imaflora e GIZ - Cooperação Alemã. A iniciativa, realizada nos dias 11 e 13  

de agosto, reuniu representantes de povos tradicionais, gestores públicos, membros 

de organizações da sociedade civil, profissionais da área e empresas para 

apresentar relatos de iniciativas bem sucedidas de convivência entre povos 

tradicionais e unidades de conservação. A iniciativa teve grande afluxo de público e 

foi  uma  oportunidade  de divulgar  as  experiências do Brasil na gestão das UCs de  
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uso sustentável e as iniciativas de produção sustentável que permitem um convívio 

equilibrado e harmonioso entre as comunidades e a preservação da biodiversidade. 

 

 3.4.5. Casa Brasil - Eixo Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

Para dar visibilidade às suas iniciativas nos Jogos, o governo federal fez uma aposta 

estratégica em concentrar suas ações promocionais no espaço que foi denominado 

Casa Brasil. Localizado no Boulevard Olímpico, próximo ao Museu do Amanhã, em 

uma área totalmente revitalizada que ficou como um dos maiores legados 

urbanísticos da realização da Olimpíada no Rio, a área comportou apresentações e 

exposições culturais, promoção dos destinos turísticos brasileiros, iniciativas na área 

gastronômica e esportiva, recepção de autoridades nacionais e internacionais, e foi 

um espaço privilegiado para a divulgação das políticas públicas desenvolvidas pelo 

governo brasileiro em todas as áreas. 

 

A Câmara Temática de Sustentabilidade participou ativamente, com o apoio e 

acompanhamento da consultoria, de todo o processo de discussão dos conceitos, do 

projeto e da montagem da programação da Casa Brasil, o que acabou levando à 

escolha do eixo Meio Ambiente e Sustentabilidade como um dos seis eixos 

temáticos da Casa, ficando o Ministério do Meio Ambiente e a CT Sustentabilidade 

com a responsabilidade de coordenação da programação referente a essa questão. 

A ativa participação da CT Sustentabilidade nas discussões, e seu caráter 

transversal, foram refletidos nos briefings apresentados por vários ministérios, 

evidenciando que a questão da sustentabilidade estava fortemente presente nas 

ações de vários órgãos de governo, o que foi decisivo para a definição de que um 

dos eixos temáticos da Casa Brasil fosse Meio Ambiente e Sustentabilidade.  

 

O caráter transversal do tema sustentabilidade também se refletiu no projeto 

arquitetônico da Casa Brasil, com a utilização de conceitos e materiais 

ambientalmente adequados. A valorização do patrimônio ambiental e da 

biodiversidade  brasileira  também foram  elementos  estruturantes  na produção dos 
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vídeos veiculados na Casa Brasil, com  destaque  para um  mini  auditório com     um 

grande  telão,  logo  na  entrada  do  local,  mostrando  roteiros   turísticos   e   a  

biodiversidade brasileira, e para totens digitais interativos instalados no ambiente. 

Tais informações foram produzidas através de uma parceria entre o Ministério do 

Turismo/Embratur, Ministério do Meio Ambiente/ICMBio e a Autoridade Pública 

Olímpica. 

 

A programação ambiental montada para os Jogos Olímpicos, sob coordenação 

executiva do Ministério do Meio Ambiente, foi concentrada em dois períodos: de 18 a 

20 de agosto, e no dia 08 de setembro. 

 

Na primeira etapa, programada para acontecer de 18 e 19 de agosto, foi estruturada 

uma programação de eventos e debates no âmbito da Casa Brasil, denominada 

"Diálogos Brasil Sustentável" (folder anexo). A programação ocorreu num período de 

enorme afluxo de público ao Boulevard Olímpico e à Casa Brasil, e reuniu lideranças 

e personalidades do setor para os seguintes painéis: 

 

 Floresta é Vida - com Mário Mantovani e Aretha Medina (SOS Mata Atlântica) 

e Rachel Biderman (WRI); 

 Sociobiodiversidade e Gastronomia Sustentável, com os chefs Tereza 

Corção, Ana Luíza Trajano e Beto Pimentel; 

 Mulheres e sustentabilidade -  com Suely Araújo (IBAMA), Ieda Novaes (Rede 

de Mulheres), Ana Toni (Instituto Clima e Sociedade), Lilia Caiado Couto 

(CEBDS), e Vânia Somavilla; 

 Jeito e Rejeito - Reciclagem Inclusiva - com Tião Santos e Custódio Chaves 

(MNCR); 

 Extinção de Espécies de Plantas e Animais - com Fernando Fernandez 

(UFRJ) e Eline Martins (JBRJ); 

 Cidades Sustentáveis, Clima e Energia - com Tasso Azevedo (Observatório 

do Clima), Eloy Casagrande (UTFPR) e Boris Petrovic (instituto Tesla); 
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Os debates tiveram presença significativa de público e alta densidade em termos de 

conteúdo, atendendo ao objetivo proposto, de evitar segmentar em temas 

especializados, e ter assuntos que pudessem interessar ao perfil de público que 

estava visitando a Casa Brasil. 

 

Além dos painéis de debates, o evento também contou com a solenidade de 

lançamento da Campanha pela criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul. 

Paralelamente aos Diálogos, a Casa Brasil sediou a Feira Povos e Biodiversidade do 

Brasil, que também ocorreu simultaneamente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

A Feira foi uma iniciativa do MMA, em parceria com o MDS, que trouxe 26 

cooperativas e associações de produtores de todo o Brasil, representativos da 

sociobiodiversidade brasileira. A iniciativa de realização da Feira contribuiu para 

suprir, de maneira parcial, a frustração da Campanha Brasil Saudável e Sustentável, 

que vinha sendo articulada pelo MDS desde 2015, e previa a instalação de 

quiosques em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro para venda direta de 

produtos da agricultura familiar e da sociobiodiversidade. Em paralelo, o Jardim 

Botânico também sediou a Exposição Sinestésica Outras Vidas, divulgando a 

diversidade dos biomas brasileiros. 

 

Um dos fatores que contribuíram para a visibilidade das iniciativas ambientais nesse 

período foi a ativa presença, em vários momentos dos eventos, do Ministro do Meio 

Ambiente, bem como dos presidentes do IBAMA e ICMBio, e Secretários do 

Ministério do Meio Ambiente.  

 

Também no âmbito dos Diálogos Sustentáveis, já durante os Jogos Paralímpicos, foi 

realizado em 08/09 o Seminário sobre Gestão das Águas, que teve como mote 

principal aproveitar a visibilidade dos Jogos 2016 para promover o Fórum Mundial 

das Águas, que será realizado em Brasília, em 2018. O evento também teve 

significativo afluxo de público, cumprindo seu objetivo. 

 

Além da participação no processo de concepção e montagem das iniciativas da área 

de   meio   ambiente e   sustentabilidade   na   Casa Brasil,   a   consultoria  apoiou e  
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participou de forma presencial das programações, em apoio à Câmara Temática de 

Sustentabilidade. 

 

4. UMA ABORDAGEM SOBRE O LEGADO DE SUSTENTABILIDADE DOS 

JOGOS  

 

A expectativa de um grande legado no campo ambiental e de sustentabilidade foi um 

dos pontos mais fortes da candidatura do Rio de Janeiro para sediar os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos 2016, com destaque para dois pontos: a despoluição da 

Baía da Guanabara e do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca, e a promessa de 

um ambicioso programa de recuperação floresta, com o plantio de 24 milhões de 

mudas. Embora a organização dos Jogos tenha atingido alguns resultados 

satisfatórios em vários itens referentes à sustentabilidade, não há como negar que 

houve uma frustração muito significativa em relação aos dois pontos principais 

associados à candidatura nessa área.  

 

Por outro lado, deve-se registrar que do ponto de vista da imagem pública, a 

questão ambiental ficou fortemente associada aos Jogos em função do pioneiro 

destaque dado ao tema na solenidade de abertura. Dentre os aspectos positivos 

estão os ganhos expressivos na área de mobilidade urbana, os avanços na gestão 

dos resíduos sólidos urbanos, e várias iniciativas bem sucedidas relacionadas à 

operação dos Jogos, promovidas pelo Comitê Rio 2016, sobretudo na área de 

compras e contratações sustentáveis, que podem servir de referência para as 

próximas edições dos Jogos. 

 

A seguir, será apresentada uma abordagem a respeito das principais questões 

relacionadas ao balanço sobre o Legado dos Jogos. É relevante ressaltar que as 

informações aqui apresentadas decorrem da avaliação feita pela consultoria ao 

longo do acompanhamento do processo, já que tanto a Autoridade Pública Olímpica 

quanto o Comitê Rio 2016, provavelmente por conta das dificuldades enfrentadas no 

seu processo de desmobilização, não publicaram, até o presente momento, 

documentos   apresentando   um   balanço   objetivo   em   relação  à efetividade das  
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iniciativas previstas para serem implementadas durante os Jogos, e em 

consequência, também não apresentaram uma avaliação sobre os legados 

específicos na área de meio ambiente e sustentabilidade.  

 

4.1 Governança 

 

Considerando-se a relevância da questão da sustentabilidade no âmbito da 

organização dos Jogos 2016, e seu caráter transversal, fica evidente que o arranjo 

de governança estruturado ficou muito aquém do necessário. No caso específico 

dos Jogos Olímpicos do Rio, onde o governo estadual e a prefeitura concentravam a 

maior parte da responsabilidade das atribuições públicas, era muito importante que 

se estruturassem, além de instâncias de coordenação política de alto nível, de 

tomada de decisão, envolvendo o Comitê Rio 2016, o COI e os três níveis de 

governo, instâncias específicas setoriais, também compostas por tomadores de 

decisão, que pudessem efetivamente dar conta de desdobrar os compromissos 

iniciais da candidatura em iniciativas com definição clara de responsabilidades pelo 

custeio e execução dos programas, sob a coordenação de atores legitimados para 

tal. No que diz respeito às instâncias gerais de coordenação dos Jogos, isso 

funcionou de maneira adequada, apesar dos problemas políticos. No que diz 

respeito às instâncias setoriais, o modelo deixou a desejar, ficando muito aquém do 

modelo das Câmaras Temáticas da Copa 2014. Uma das evidências disso é que 

vários grupos de trabalho setoriais deixaram de funcionar ao longo do processo de 

organização dos Jogos.  

 

No caso específico da área de sustentabilidade, o GT Sustentabilidade, coordenado 

pela APO, conseguiu se manter em funcionamento até o final, mas experimentou um 

processo progressivo de esvaziamento, com a presença de interlocutores sem 

autonomia de tomada de decisão e muitas vezes sem acesso aos tomadores de 

decisão nos entes que representavam. Embora tenha sido fundamental para a 

manutenção do GT em operação o fato de o mesmo ser coordenado pela Autoridade 

Pública Olímpica, por outro lado avalia-se que parte dos problemas de baixa 

efetividade   e   esvaziamento   institucional   do   GT   esteja relacionado a questões 
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 relacionadas ao papel da APO no âmbito da organização dos Jogos, que nunca 

ficou bem resolvido entre os entes, como se evidenciou no posterior debate a 

respeito do processo de desmobilização do órgão na fase imediatamente posterior 

ao final dos Jogos. Outra parte relacionou-se a dificuldades de relação institucional 

entre governo do estado e prefeitura em temas de alta sensibilidade político 

institucional, como aqueles relacionados à despoluição da Baía da Guanabara. Do 

ponto de vista governamental, um maior protagonismo do governo federal no âmbito 

do GT poderia ter minimizado tais problemas, mas objetivamente, a presença do 

governo federal no âmbito do GT foi muito débil, da fase inicial até o final de 2014, 

em função da concentração dos esforços da União nas tarefas de organização da 

Copa do Mundo, restringindo-se à participação de representantes do MMA nas 

reuniões do GT. Foi somente a partir do início de 2015, com a retomada do 

GEOlimpíadas e a constituição das Câmaras Temáticas e Grupos Especiais, dentre 

elas a de Sustentabilidade, sob a liderança do Ministério do Meio Ambiente, que o 

governo federal passa a ter presença mais efetiva no GT, não somente 

acompanhando as agendas em discussão mas com uma agenda específica de 

temas sob sua responsabilidade. Como já abordado nos relatórios anteriores, o foco 

principal da CT Sustentabilidade do governo federal foi incidir sobre o GT/APO, com 

maior presença e de maior nível político, para garantir o processo de revisão do 

PGS e para garantir a execução de iniciativas que ainda poderiam ser viabilizadas, 

já que naquele momento as questões referentes à despoluição da Baía e ao 

reflorestamento estavam irreversivelmente comprometidas. De fato, o fortalecimento 

da presença do governo federal no GT foi decisivo para que o mesmo pudesse se 

manter em atividade até a realização do evento, para melhorar o diálogo do estado e 

da prefeitura com o Comitê Rio 2016, para viabilizar a conclusão e disponibilização 

pública da Versão Final do PGS, e para dar concretude a iniciativas integradas como 

a iniciativa Reciclagem Inclusiva, a Campanha Passaporte Verde, e a própria 

solução encontrada pelo Governo do Estado para a compensação das emissões de 

carbono dos Jogos, mas foi insuficiente para reverter o quadro de 

isolamento/esvaziamento do GT e dar à agenda de sustentabilidade o peso que 

deveria ter frente aos compromissos inicialmente assumidos pelo país. Para além 

das questões específicas  de  natureza setorial, também é importante ressaltar que o  



 

47 

 

 

quadro foi agravado pelo contexto de crise institucional em que o país mergulhou no 

primeiro semestre de 2016, período imediatamente anterior à realização dos Jogos. 

 

Na área de governança, um dos aspectos relevantes que podem servir como 

referência para as futuras edições dos Jogos  foi o modelo  adotado pelo Comitê Rio  

2016, denominado Diálogos com a Sociedade Civil, realizado em parceria com o 

PNUMA, e que permitiu abrir canais de diálogo com a sociedade civil organizada no 

processo de preparação dos Jogos. 

 

4.2 Despoluição da Baía da Guanabara e do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá 

 

O compromisso de candidatura do Rio colocou a despoluição das águas da Baia da 

Guanabara e do Complexo Lagunar da Barra-Jacarepaguá, como o tratamento de 

80% dos esgotos até 2016, como o grande legado ambiental das Olimpíadas 2016. 

Foi justamente nessa área que se deu a maior frustração em relação aos 

compromissos assumidos. Conforme apresentado pela consultoria no Produto 4, no 

PGS 1, lançado em março de 2013, esse compromisso foi traduzido objetivamente 

em um pacote de obras estruturais de saneamento básico, que inclusive foram 

inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), voltadas 

principalmente a atingir as metas de despoluição da Baía da Guanabara. Tais obras, 

no entanto, não tiveram seu financiamento viabilizado, porque o governo do estado 

não apresentou os projetos ao governo federal em tempo hábil.  Mesmo as soluções 

intermediárias, como a construção das Unidades de Tratamento de Rio, foram 

frustradas, sendo que a única UTR concluída (Irajá), com recursos privados, embora 

concluída antes dos Jogos, não foi colocada em operação, em função de impasse 

institucional entre a prefeitura e o estado. Como exceção, tivemos a efetivação do 

Tronco Coletor Cidade Nova, que teve seguimento, beneficiando cerca de 400 mil 

pessoas.  

 

Já as obras relacionadas à despoluição do Complexo Lagunar Barra-Jacarepaguá, 

embora previstas, tiveram uma série de contratempos nos procedimentos licitatórios 
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 e de licenciamento, que inviabilizaram sua conclusão para os Jogos, estando 

previstas para serem realizadas após a realização dos Jogos. 

 

Em relação a despoluição das águas da Baía da Guanabara, o mais importante 

projeto  viabilizado  foi o  das ecobarreiras e  ecobarcos, com o intuito de minimizar a  

presença de resíduos sólidos urbanos, em especial nas áreas de competição. Trata-

se, no entanto de uma solução temporária e paliativa, que, ao que tudo indica, não 

terá continuidade, face à crítica situação financeira do Rio de Janeiro. 

 

Apesar desse quadro, durante a realização dos Jogos, as competições ocorreram a 

contento, em função de que o período foi de baixa incidência de chuvas e ventos 

fortes, não tendo sido verificada nenhuma situação crítica relacionada à poluição, 

presença excessiva de lixo nas águas, ou mortandade de peixes. Pelo contrário: 

especificamente na Baía da Guanabara, no período de competições, a condição das 

águas estava excepcionalmente positiva. Embora a despoluição das águas tenha 

sido um tema bastante frequente na mídia nacional e internacional no período 

anterior aos Jogos, dado às condições descritas e ao impacto da mensagem 

ambiental na cerimônia de abertura, esse assunto foi tratado de maneira residual 

pelos veículos de comunicação. 

 

Com a frustração dos projetos de despoluição, e tentando reduzir o desgaste dela 

decorrente, o governo do estado firmou com as universidades cariocas uma parceria 

para desenvolver projetos tendo como horizonte a despoluição até 2030, como um 

legado futuro dos Jogos. No entanto, o delicado quadro de crise financeira e política 

pelo qual passa o estado pode comprometer esse processo.  Somando--se a isso o 

fato de que não se verificou o desgaste de imagem que se esperava relacionado a 

esse tema, pode-se verificar inclusive uma certa acomodação e despriorização do 

tema pelas autoridades responsáveis. 

 

 

 

 



 

49 

 

 

4.3 Compensação de Emissões 

 

Em relação ao tema das emissões, os Jogos do Rio cumpriram sua meta de 

neutralização e compensação das emissões. No entanto, as estratégias adotadas 

para o cumprimento desse compromisso tiveram pouca relação direta com os Jogos, 

tanto na alternativa efetivada pelo Comitê Rio 2016, de parceria com a Dow 

Chemical, com  novas tecnologias  introduzidas pela empresa no país,  quanto na do 

governo do estado, que resolveu a questão através de um sistema de doação de 

créditos de uma companhia de energia hidrelétrica situada em Rondônia. 

 

Essas alternativas encontradas, no entanto, vieram no sentido de substituir o 

compromisso inicial de compensação das emissões de carbono relacionada a um 

grande programa de reflorestamento do Rio de Janeiro e seu entorno, com o plantio 

de 24 milhões de mudas de espécies nativas. 

 

Nesse contexto, o maior legado dos Jogos para o Rio de Janeiro na área ambiental 

foi sem dúvida o conjunto de iniciativas relacionadas à mobilidade urbana, onde se 

verificou não somente o cumprimento dos compromissos iniciais, mas inclusive a 

sua extrapolação. Dentre as principais melhorias, destacam-se a criação da 

integração intermodal por meio de sistema de Bilhete Único, a implantação do 

sistema BRT, a reestruturação e renovação da frota de ônibus convencional a 

Implantação da linha VLT ligando o Aeroporto Santos Dumont ao centro da cidade, a 

implantação da Linha 4 do metrô, os investimentos na melhoria do sistema de trens 

urbanos, e a ampliação da rede cicloviária da cidade. Tais melhorias foram 

entregues e testadas durante os Jogos, funcionando plenamente a contento, sendo 

que muitas delas tem previstos projetos de ampliação/expansão, gerando benefícios 

significativos para a cidade e contribuindo expressivamente para diminuir a emissão 

de gases de efeito estufa decorrentes do transporte na cidade.  

 

Tal legado, no entanto, não pôde ser traduzido objetivamente em termos de 

contabilização das emissões evitadas tanto no período dos Jogos como na Matriz de  
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Emissões da cidade, uma vez que não foi feito um trabalho técnico de 

dimensionamento do que as obras e projetos de mobilidade significam em termos de  

redução de emissões. Avalia-se que tal problema ocorreu porque as obras de 

mobilidade foram de responsabilidade da prefeitura, enquanto a compensação das 

emissões dos Jogos ficou sob responsabilidade do governo estadual,  e questões de 

ordem político institucional não permitiram uma maior integração entre os dois entes 

para resolver a questão de maneira mais adequada.  Verificou-se inclusive que um 

dos   temas  de   maior   repercussão  positiva  no  período  dos Jogos,  com  grande 

repercussão na mídia nacional e internacional, não foi trabalhado associando-se a 

questão à sua efetiva contribuição para a diminuição das emissões decorrentes do 

transporte na cidade, que inclusive é uma das mais ativas na Rede Global das 

Cidades pelo Clima - C40. 

 

4.4 Gestão de Resíduos e Reciclagem 

 

A desativação dos lixões de Gramacho e Gericinó, em junho de 2012, e a 

construção e início de operação da Central de Tratamento de Resíduos de 

Seropédica foi um grande legado decorrente da realização dos megaeventos 

esportivos, com destaque para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 para o Rio 

de Janeiro. Sem dúvida o fato de o Rio sediar as Olimpíadas foi um fator 

determinante para viabilizar esses investimentos, possibilitando ao município não 

somente atender aos prazos e diretrizes estabelecidos na Lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, mas iniciar a implementação de um arrojado programa de gestão 

de resíduos, abrangendo várias dimensões.  

 

A desativação de Gramacho deu início a um programa de recuperação ambiental 

que tem como centralidade a captação e beneficiamento de biogás, que será 

destinado à Petrobras para ser usado na Refinaria Duque de Caxias, num projeto 

que prevê a venda dos créditos de carbono e a utilização desses recursos para o 

processo de recuperação, bem como para um fundo de valorização do Bairro Jardim 

Gramacho. 
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A nova Central de Tratamento de Resíduos de Seropédica recebe a totalidade dos 

resíduos produzidos na cidade, e está combinada a um sistema que abarca sete 

estações de transbordo, onde é feita a transferência dos resíduos para caminhões 

com maior capacidade, racionalizando o sistema. No CTR Seropédica também foi 

implantada uma Estação de Tratamento de Chorume e está previsto também o 

reaproveitamento do biogás gerado no aterro, com previsão de instalação de uma 

usina com capacidade para geração de até 30 MW de energia.  

 

No contexto das mudanças na política de resíduos sólidos do Rio, também está em 

curso um trabalho voltado à inclusão dos catadores de materiais recicláveis e sua 

inserção na cadeia econômica da reciclagem, com apoio para organização e  

capacitação dos trabalhadores, construção de centrais de reciclagem, e 

fortalecimento da coleta seletiva. 

 

Nesse contexto, também foi importante a efetivação, especificamente para o período 

dos Jogos, do Programa Reciclagem Inclusiva de Catadores nos Jogos 2016. Além 

dos benefícios diretos, com a contratação de cerca de 300 catadores para o trabalho 

durante os Jogos, e da destinação de todo o material reciclável recolhido para as 

cooperativas e associações de catadores (cerca de 430 toneladas), que teve enorme 

visibilidade e demonstrou o grau de capacidade instalada e profissionalização da 

categoria, a iniciativa deixa como legado o fortalecimento das entidades 

representativas dos catadores e a abertura de espaços para sua inserção em outros 

eventos e mesmo nas políticas públicas relacionadas e esse tema. Também se 

configura como legado o compromisso firmado pelo Comitê Rio 2016 de promover 

investimentos na estruturação da Central de Reciclagem utilizada para a destinação 

do material reciclável durante os Jogos, a Cooperativa Ecco Ponto. 

 

4.5 Sustentabilidade das Arenas Esportivas 

 

No que diz respeito às arenas esportivas, houve uma frustração muito significativa 

em relação ao compromisso original de certificação de sustentabilidade  e eficiência 

energética   assumido   pelos   governos estadual e municipal, o que comprometeu a  
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escala do que poderia ser deixado em termos de legado das instalações esportivas 

construídas e /ou utilizadas nos Jogos 2016.  

 

Como descrito no Produto 1, a orientação em torno da certificação das arenas foi 

revista sobretudo em função de alterações dos projetos originais buscando 

diminuição de custos. Mesmo com essa orientação, o governo federal avaliou, no 

final de 2015, que em boa parte dos projetos se conseguiu manter um conjunto de 

quesitos de sustentabilidade que permitiriam a obtenção da certificação LEED e 

também  a  busca  da  etiqueta  PROCEL  de  eficiência   energética.  Apesar  dessa  

avaliação, houve uma decisão política  dos responsáveis pelas obras no sentido de 

não serem adotadas as providências para a busca das certificações. 

 

Diante desse quadro, o governo federal sugeriu ao estado e à prefeitura que 

adotassem uma estratégia específica de comunicação para, aproveitando a 

realização dos Jogos, dar visibilidade aos aspectos de sustentabilidade inseridos 

nos projetos das arenas, mas isso foi feito numa escala muito pequena, mais voltada 

aos segmentos mais envolvidos com esse tema, não se atingindo o objetivo de dar 

ampla visibilidade aos usuários dos equipamentos em questão. 

 

De qualquer forma, especialmente em relação às arenas permanentes do Parque 

Olímpico da Barra (Arenas Cariocas, Velódromo e Arena Principal do Centro de 

Tênis foram adotados sistemas voltados à eficiência energética, iluminação natural e 

uso de matérias primas certificadas (em especial os produtos florestais, fruto de uma 

parceria do Comitê Rio 2016 com o FSC - Forest Stewardship Council). Além disso, 

deve-se destacar os aspectos relacionados à racionalização do uso da água e a 

requalificação ambiental no Complexo de Deodoro e especialmente a avançada 

estratégia de recuperação de matas de restinga no Campo de Golfe Olímpico. 

 

O legado de sustentabilidade das arenas dos Jogos 2016, no entanto, pode ser 

gravemente comprometido em função das dificuldades para sua utilização no 

período pós Jogos, situação que levou a prefeitura do Rio a passar a gestão desses 

equipamentos para  o  governo federal. Além do processo de degradação decorrente  
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da falta de uso, destaque-se em especial a situação do Velódromo, que precisa ser 

mantido permanentemente sob temperatura controlada em função das 

especificidades da madeira utilizada na pista.  

 

Um dos aspectos mais valorizados em termos de legado dos Jogos, apresentado 

como exemplo de sustentabilidade, seria a estratégia de desmontagem e 

reutilização das arenas provisórias, como a Arena do Futuro, que sediou as 

competições de handebol, e o Centro Aquático.  No caso da Arena do Futuro, que 

inclusive foi destacado pelo Diretor Geral do PNUMA como um dos melhores 

exemplos de sustentabilidade dos que seria desmontada e transformada em quatro 

escolas municipais, houve um comprometimento da estratégia, em função da 

retirada do processo de desmontagem da licitação, o que levou à publicação de uma 

nova concorrência especificamente para tal. Já a desmontagem do Centro Aquático, 

embora tenha sido efetivada, não foi acompanhada de uma recuperação da área 

após a retirada das piscinas.  

 

Outra grande iniciativa de legado dizia respeito ao projeto de requalificação 

ambiental da área do Complexo Esportivo de Deodoro e sua entrega à população. 

Nessa área inclusive está prevista a efetivação do Bosque dos Atletas, com o plantio 

das mudas correspondentes às sementes de espécies nativas depositadas pelas 

delegações de todos os países na solenidade de abertura dos Jogos. A área de 

Deodoro também encontra-se com dificuldades para viabilizar a estratégia prevista 

para o modo legado.  

 

Face ao exposto, conclui-se que boa parte das questões relacionadas ao legado de 

sustentabilidade das instalações que sediaram os Jogos 2016 estão inseridas no 

contexto de desafios mais amplos, decorrentes das alterações de cenário 

conjuntural no campo econômico, político e institucional, e seu enfrentamento é 

fundamental para se resgatar os compromissos assumidos pelo país. 
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4.6 Iniciativa Passaporte Verde/Turismo Sustentável 

 

O principal legado da Iniciativa Passaporte Verde nos Jogos Olímpicos foi o 

processo de redimensionamento da campanha, que teve sua identidade visual e 

linguagem adaptadas para serem baseadas nas ferramentas mais modernas 

disponíveis nas redes sociais, baseadas na interatividade com o usuário.  

 

Esse processo teve início no âmbito da realização da Copa do Mundo 2014, e, a 

partir dessa experiência, foi aperfeiçoado e redimensionado para os Jogos 2016.  A 

partir do sucesso dessa experiência no Brasil, que evidenciou boa capacidade de 

retorno com investimentos de  pequena monta, a perspectiva é de que a  campanha 

seja   definitivamente   incorporada   na  agenda  de  sustentabilidade  das  próximas  

edições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.  A iniciativa também se revelou uma 

ótima ferramenta de caráter transversal, que, ao invés de concorrer com as outras 

iniciativas  na área ambiental, possibilitou um excelente canal de divulgação com o 

conjunto das iniciativas inseridas no âmbito da agenda de sustentabilidade dos 

Jogos. 

 

Do ponto de vista local, pode-se citar como principais legados o desenvolvimento 

dos Roteiros Autênticos da cidade do Rio de Janeiro, e o trabalho de capacitação 

dos atores do Trade turístico para melhorar sua performance em sustentabilidade, 

desenvolvido em parceria com o SEBRAE e o Ministério do Turismo, que terá 

continuidade, devendo se transformar em iniciativa permanente. 

 

- CONCLUSÃO 

  

O Brasil teve uma oportunidade ímpar na história, ao sediar em um período de dois 

anos, os dois maiores eventos esportivos internacionais: a Copa do Mundo FIFA 

2014  e os Jogos Olímpicos 2016. Embora o momento em que foram anunciadas as 

decisões de que o   Brasil sediaria os dois eventos tenha coincidido com um período  
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de crescimento econômico e elevação da autoestima da sociedade brasileira, a 

alteração do contexto político e econômico do país fez com que no período de 2013 

a 2016 se criasse um forte ambiente de descontentamento da sociedade com a 

política, o que acabou gerando um processo de crítica de parcelas da população à 

Copa e à Olimpíada.  

 

Desse ponto de vista, o aprendizado do governo brasileiro com a Copa 2014 fez 

com que fosse tomada uma série de iniciativas visando minimizar essa situação para 

os Jogos 2016, o que foi relativamente atingido. Considerando-se que no período 

imediatamente anterior aos Jogos 2016, o país passou por um processo de 

impeachment, mesmo com um ambiente de instabilidade política, no geral, se 

conseguiu manter um padrão de funcionamento bastante satisfatório das instâncias 

responsáveis pela organização do evento no plano governamental. 

 

Embora o governo federal tenha tido uma participação ativa desde o processo de 

candidatura do Rio de janeiro a sediar os Jogos Olímpicos, o forte protagonismo do 

governo federal na coordenação do processo de organização da Copa 2014 fez com 

que o mesmo somente tenha intensificado seu protagonismo no processo de 

organização da Olimpíada no início de 2015 com a reestruturação do GEOlimpíada, 

no início de 2015. Do ponto de vista do governo federal, avalia-se que o arranjo de 

governança e a experiência de gestão montados para a Copa 2014 foi plenamente 

aproveitado e adaptado para as especificidades dos Jogos Olímpicos. Observa-se, 

no entanto, que, diferentemente de 2014, o grau de protagonismo e das obrigações 

assumidas pelos governos estadual e municipal era muito superior ao da Copa do 

Mundo. Além disso, o arranjo de governança montado, com a figura da Autoridade 

Pública Olímpica como elemento de articulação federativa, e as dificuldades  

decorrentes desse arranjo, limitaram as possibilidades de uma intervenção mais 

ativa do governo federal. 

 

No âmbito da área de meio ambiente e sustentabilidade, como já abordado, 

verificou-se claramente um descompasso entre o grau de relevância dos 

compromissos  assumidos pelo  Brasil como  sede dos Jogos, e o grau de prioridade  
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dado pelos governos ao tema, em especial no âmbito estadual e municipal. Tal 

descompasso refletiu-se no arranjo de governança criado para a área, 

especialmente na fase de execução, já que na fase de estruturação da candidatura,  

o tema foi tratado num grupo de alto nível. Como já avaliado, o Grupo de Trabalho 

de Sustentabilidade, coordenado pela APO, ao contrário do que deveria ocorrer, 

sofreu um processo progressivo de enfraquecimento ao longo do processo de 

organização dos Jogos, com muitas dificuldades para se manter como instância de 

concertação e confluência do conjunto das iniciativas  ligadas ao tema. 

 

Nesse contexto, o governo federal passou por um processo inverso: com a 

constituição da Câmara Temática de Sustentabilidade pelo GEOlimpíadas em 2015, 

foi aproveitada plenamente a experiência da Copa 2014, não somente com um 

padrão de envolvimento dos órgãos federais nessa área muito superior ao que se 

verificou   no   âmbito   estadual  e   municipal,   mas   também   com   um expressivo  

aproveitamento das iniciativas desenvolvidas na Agenda de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade da Copa 2014 e dos atores envolvidos, como ponto de partida para 

a montagem de uma estratégia do governo federal para os Jogos 2016.  

 

Tal processo se deu pela percepção do governo a respeito das debilidades ora 

verificadas no processo de revisão do Plano de Gestão da Sustentabilidade - PGS, 

que indicavam a perspectiva de um elevado nível de frustração da agenda, com 

potenciais danos negativos para a imagem do país. Essa situação já era verificada 

sobretudo pelo Ministério das Relações Exteriores, no processo de 

acompanhamento das repercussões do processo de preparação da Olimpíada no 

cenário global, que apontaram o tema ambiental como um dos de maior exposição e 

fragilidade. 

 

Foi com base nesse cenário que o governo federal por meio do Ministério do 

Esporte, tomou a decisão de contratar uma consultoria especializada para dar 

suporte ao processo de estruturação da agenda federal de meio ambiente e 

sustentabilidade,    bem  como   para   apoiar o   governo   federal   num processo de  
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tentativa de retomada e fortalecimento do GT Sustentabilidade coordenado pela 

APO. 

 

Como já apresentado nos relatórios correspondentes aos Produtos desenvolvidos 

pela consultoria, a decisão do governo federal foi bastante acertada, já que o cenário 

verificada em 2015 apontava um grau de dificuldade muito significativo não somente 

para a manutenção da atividade do GT Sustentabilidade, como também para a 

viabilização de um conjunto de iniciativas que ainda poderiam ser realizadas como 

agenda positiva e que acabaram tendo papel importante para minimizar a percepção 

que já se desenhava na opinião pública de que o Brasil teria abandonado todos os 

compromissos ambientais na organização dos Jogos, referenciados na frustração do 

processo de despoluição da Baia da Guanabara e de compensação das emissões 

de carbono através de um programa de reflorestamento. 

 

Efetivamente, a entrada mais efetiva do governo federal no processo, com a 

participação de representantes de alto nível hierárquico, fez com que temas que 

estavam com grande dificuldade fossem levados para conhecimento de tomadores 

de decisão, e forçou os demais atores participantes do GT a darem mais atenção ao 

tema, além de promover uma requalificação da interlocução com o Comitê Rio 2016. 

Isso foi decisivo não só para a superação dos impasses que levaram à publicação 

da versão definitiva do Plano de Gestão de Sustentabilidade dos Jogos, mas 

também para a viabilização de iniciativas como o Programa Reciclagem Inclusiva, a 

compensação das emissões, dentre outras. 

 

Infelizmente, apesar das tentativas, já não foi possível retomar algumas iniciativas 

como as relacionadas à despoluição da Baía, onde, apesar de o governo federal ter 

alocado significativos recursos no PAC, o estado teve dificuldades para apresentar 

os projetos em tempo hábil, inviabilizando assim a implementação dos projetos. 

 

A participação da consultoria contratada pelo Ministério do Esporte foi muito 

importante para esse protagonismo do governo federal, já que o GEOlimpíadas 

ofereceu à   Câmara  Temática   de   Sustentabilidade  um  apoio  efetivo  para  seus  
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trabalhos, permitindo sobretudo ao Ministério do Meio Ambiente, responsável pela 

coordenação da Câmara, ter um suporte executivo para dar conta das suas 

responsabilidades, face a uma demanda expressiva de trabalho gerada pelo seu 

envolvimento nessa agenda específica.  

 

A partir dos resultados aqui apresentados, pode-se concluir que o governo federal 

obteve resultados expressivos decorrentes do seu envolvimento no processo de 

preparação dos Jogos nessa área. Com o sucesso da realização dos Jogos, e o 

impacto da cerimônia de abertura, que deu muita visibilidade ao tema ambiental, 

pode-se afirmar que foram afastados os temores de que as dificuldades do Brasil em 

relação aos compromissos originalmente assumidos na área de sustentabilidade  

pudessem provocar danos sérios à imagem do país.  

 

Por outro lado, avalia-se que as dificuldades e resistências encontradas entre os 

atores envolvidos, apesar da insistência do governo federal nesse sentido, para se 

desenvolver uma estratégia de comunicação de agenda positiva, destacando-se  os 

projetos bem sucedidos implicou em perda de oportunidade. Mesmo as iniciativas 

específicas do governo federal, ou aquelas cuja viabilização dependeu centralmente 

do mesmo, como foi o caso da iniciativa Reciclagem Inclusiva dos Catadores de 

Materiais Recicláveis, poderiam ter sido melhor trabalhadas em termos de 

visibilidade. 

 

Como já referido, o quadro político institucional configurou uma situação bastante 

preocupante em relação às responsabilidades das instituições envolvidas no 

processo de organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, que podem 

trazer sérias dificuldades para as responsabilidades dos atores em relação às 

questões de legado pós-Jogos. Nesse contexto, situam-se o processo de 

desmobilização da APO, e em consequência, do GT Sustentabilidade, a mudança 

de orientação do governo municipal e seus reflexos em relação ao arranjo da 

Empresa Olímpica Municipal, o grave quadro de crise econômica do governo do 

estado, e mesmo as dificuldades e pendências enfrentadas pelo Comitê Rio 2016. 
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Diante deste contexto tem especial relevância a decisão da prefeitura do Rio de 

Janeiro, face à inviabilização da estratégia inicial de concessão à iniciativa privada 

das instalações construídas para os Jogos, de repassar a responsabilidade sobre 

esta questão ao governo federal, através do Ministério do Esporte. Para fazer frente 

a este desafio, o governo federal instituiu, em março de 2017, a Autoridade de 

Governança do Legado Olímpico – AGLO, como autarquia vinculada ao Ministério 

do Esporte. A AGLO foi criada em substituição à APO – Autoridade Pública 

Olímpica, e terá como foco principal gerenciar o legado relacionado à gestão e 

utilização das instalações olímpicas.  

 

 5.1 Pontos de Atenção 

Apresenta-se a seguir os principais pontos relacionados ao legado de 

sustentabilidade pós Jogos, considerados relevantes pela consultoria, que requerem 

acompanhamento e gestão, sob pena de se constituírem em fatores de desgaste 

para o governo federal e demais atores envolvidos. Como a maior parte dos temas 

elencados diz respeito aos governos estadual e municipal, caberá ao Ministério do 

Esporte identificar o seu endereçamento e as providências a serem adotadas. 

 

Dentre as questões relacionadas ao legado em sustentabilidade que requerem 

atenção, destacam-se: 

 

a) Gestão das Arenas - Os desafios enfrentados pelo governo federal, através do 

Ministério do Esporte, que teve repassados de forma inesperada pela prefeitura, a 

gestão das arenas olímpicas, diante das dificuldades no desenho originalmente 

previsto de concessão para a iniciativa privada. Parte das questões de 

sustentabilidade inseridas nos projetos das Arenas pode ser seriamente 

comprometido por problemas de gestão. Trata-se de questão que deve ser remetida 

à AGLO pois envolve suas responsabilidades institucionais. 

 

b) Desmontagem das Arenas - As dificuldades para o processo de destinação das 

arenas e equipamentos cujo enfoque de sustentabilidade estava associado a um 

processo  de  desmontagem  e  reutilização,  como a  Arena de Handebol e o Centro 
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Aquático. Trata-se de questão que deve ser remetida à AGLO pois envolve suas 

responsabilidades institucionais. 

 

c) Despoluição da Baía da Guanabara e do Complexo Barra/Jacarepaguá - A 

importância de dar continuidade ao processo de parceria do governo do estado com 

as universidades locais para viabilizar o projeto de despoluição da Baia da 

Guanabara até 2030, bem como a necessidade de dar prosseguimento às iniciativas 

voltadas à recuperação ambiental do Complexo Lagunar Barra/Jacarepaguá. Esses 

temas devem ser centralmente tratados com o governo do estado. 

 

d) Aferição dos ganhos na redução de emissões decorrentes dos 

investimentos em mobilidade e circulação para os Jogos Olímpicos - A partir da 

avaliação de que, dentre os legados mais importantes para o Rio de Janeiro estão 

os investimentos em mobilidade e circulação, com projetos que inclusive terão 

sequência no período pós Jogos, seria interessante sensibilizar a prefeitura do Rio 

sobre a importância de fazer um trabalho técnico de aferição comparativa dos 

cenários antes e depois dos investimentos, de maneira a que esta questão seja 

considerada e documentada no âmbito das políticas adotadas pelo município no 

combate ao aquecimento global, tanto no Inventário de Emissões, quanto no Plano 

Municipal de Combate às Mudanças Climáticas. Além de agregar valor ao legado, 

trata-se de uma iniciativa sem maior complexidade técnica, de baixo custo e 

excelente retorno junto à opinião pública. Tema de responsabilidade do governo do 

estado, mas que envolve interação com a prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

e) Bosque dos Atletas - A necessidade de dar efetividade ao processo de 

constituição do Bosque dos Atletas no Complexo de Deodoro. Na solenidade de 

abertura, quando os atletas depositaram sementes de espécies nativas em tubetes, 

foi anunciado que essas sementes seriam cultivadas num viveiro, e, um ano após a 

abertura dos Jogos, seriam plantadas na área do Complexo Esportivo de Deodoro, 

constituindo o Bosque dos Atletas. Dadas as dificuldades atuais envolvendo a 

prefeitura e o governo estadual do Rio de Janeiro, é muito importante aferir como 

está o andamento  dessa ação e tomar providências para sua efetivação, visto que o  
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aniversário de 1 ano após a realização dos Jogos será mote para a produção de 

matérias jornalísticas focadas nos legados, que tendem a dar destaque para os 

pontos negativos, como já vem ocorrendo no momento. Diferentemente de outras 

questões mais complexas, nesse caso trata-se de uma ação simbólica, de baixo 

custo e retorno muito positivo, não havendo justificativa para sua não efetivação. No 

caso de o plantio das mudas que comporiam o Bosque dos Atletas ser inviabilizado, 

o tema certamente terá repercussão nacional e internacional, e as cobranças 

tendem a ser dirigidas ao governo federal portanto,  recomenda-se aos Ministérios 

do Esporte e do Meio Ambiente uma ação imediata voltada a identificar o estado 

atual da iniciativa e suas perspectivas, e em caso de identificação de problemas, que 

se tome as providências necessárias no campo político institucional para seu 

equacionamento. Tema que envolve a prefeitura do Rio de Janeiro. 
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