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Prefeitura firma compromisso para  
construção de novo autódromo em Deodoro

Acordo assinado com governos federal e estadual prevê impacto econômico anual de R$ 625 milhões para a cidade

Di
vu

lga
çã

o

Ar
te

 G
us

ta
vo

 D
iog

oA Prefeitura do Rio de Ja-
neiro firmou ontem termo de 
compromisso para a construção 
de um autódromo em Deodoro, 
na Zona Oeste. O documento 
foi assinado em conjunto pelo 
prefeito Marcelo Crivella com o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e o governador Wil-
son Witzel. A cerimônia acon-
teceu após a comemoração do 
Dia da Vitória, homenagem aos 
Pracinhas da Segunda Guerra 
Mundial, no Aterro do Flamengo. 
O empreendimento não terá  
custo algum para o município, 
uma vez que o investimento fi- 
cará por conta da empresa ven- 
cedora da concorrência.

 - Estamos lançando o edital, 
as empresas apresentarão suas 
propostas, em 45 dias sai o re-
sultado e começaremos a obra - 
disse Crivella, que, ao discursar, 
afirmou que o apoio do presiden-
te Bolsonaro foi decisivo.

O autódromo será construído 

em terreno cedido pelo Exér-
cito. A Prefeitura estima impacto 
econômico anual de R$ 625,6 
milhões (US$ 160,3 milhões) 
para a cidade, além da geração 
de cerca de sete mil empregos 
diretos e indiretos, de acordo 
com estudos feitos pela empresa 
de consultoria Crown.

A contratação será em regi- 
me de parceria público-privada 
(PPP), na modalidade concorrên-
cia, para a concessão administra-
tiva de implantação, manutenção 
e operação da nova pista. A aber- 
tura da licitação, no valor estima- 
do de R$ 697,4 milhões, tem pra-
zo de 35 anos de concessão.

Todo o investimento inicial 
e gastos com operação e ma-
nutenção do autódromo ficarão a 
cargo da concessionária vence-
dora da licitação. O município 
receberá, ainda, a Outorga Vari- 
ável Anual, correspondente a 
um percentual da receita líquida 
do equipamento, além de recei- 

tas tributárias anuais diretas esti- 
madas em R$ 33,7 milhões.

O projeto considera a vocação  
do Rio em recepcionar grandes  
eventos nacionais e internacionais. 
A ideia é que a cidade volte a ter  
condições de sediar competições 
esportivas internacionais de Fór-
mula 1, Fórmula Indy, Moto GP e 
outras modalidades. Visa ainda a 
alavancar a geração de emprego e 
renda, especialmente na região de 
Deodoro, área que hoje apresenta 
baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH).

A pista do Autódromo de Deo-
doro, de 5.835 mil metros de ex-
tensão, foi projetada pelo famoso 
arquiteto alemão Hermann Tilke, 
responsável pelo novo traçado de 
Hockenheim (Alemanha) e também 
pelos circuitos do Texas (EUA), 
Xangai (China) e Sepang (Malásia), 
entre outros. O projeto prevê arqui- 
bancada fixa, que poderá acomo- 
dar até cerca de 122 mil pessoas 
nos grandes eventos.
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