
 
 

O projeto inicial do Polo de Cine e 
Vídeo data de 1990 e inicialmente 
contemplava a execução de estúdios 
de frente para a Avenida Embaixador 
Abelardo Bueno e nos fundos do 
terreno, além de prédio administrativo, 
galpões, restaurante, central de 
escritórios, casa de geradores, casa de 
transformadores e uma edificação para 
uso na ECO 92. 
 
Porém os estúdios dos fundos, que 
chegaram a ter as suas fundações em 
estacas executadas, não foram 
iniciados e toda a área foi concretada, 
formando um grande pátio de concreto. 
 

O polo tem oito estúdios, só que nem 
todos funcionam com essa finalidade. 
Sem isolamento acústico, um estúdio 
de 1.200 metros quadrados é só uma 
caixa. Do mesmo tamanho (o maior 
existente no polo), resta apenas um 
estúdio, o Frank Acker, que é o mais 
requisitado pelos produtores de 
cinema. Há ainda quatro estúdios de 
600 metros quadrados e dois de cem 
metros quadrados. Metade do terreno 
não tem utilização hoje. 
 
O polo é o principal complexo de 
estúdios do Rio, mas hoje tem mais 
demanda que oferta, portanto, investir 
no polo é receita certa de sucesso. 
 

 

 
 

 
 
 

Estúdios de 1.200,00m² (01 e 11) 
Estúdios de 600,00m² (02,03,09 e 10) 
Estúdios de 204,00m² (04 e 08) 
Galpões 210,00m² (05 e 07) 
Administração (06) 
Central de Escritórios (12) 
Casa de Transformadores (13) 
Edificação (14) 
Casa de Geradores (15) 
Restaurante (16) 
Novos Estúdios a construir (17 a 20 e 22 a 25) 
Lojas (21) 
 

Programa esperado:  

Reforma de todos os estúdios, galpões e prédios 
existentes, além da construção dos novos 
estúdios e lojas. 
 
Proprietário:  

Município do Rio de Janeiro. 

 
Área de lote: 

77.600m², 57.570m² livres para uso 
 
Tipo de transferência de propriedade:   

Concessão de uso. 

  

Polo de Cine e Vídeo 

Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 22775-039 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil 



 
 

 

Apresentação do site e expectativa para sua reconstrução 
 
O Polo de Cine & Vídeo é o maior e mais 
importante centro de produções 
cinematográficas e audiovisual do Brasil. Um 
polo de estúdios com total estrutura, situado 
em uma localização privilegiada, tranquila, 
cercada pela natureza e de fácil acesso. 
Próximo a hotéis, shopping e ao Centro 
Metropolitano da Barra da Tijuca, conta 
ainda com serviço de transporte publico 
BRT. 
 
O polo tem oito estúdios construídos, porém 
apenas um está em funcionamento com esta 

finalidade. Sendo assim, além da área 
construída e todo seu potencial de uso, há 
um grande pátio de concreto livre ao fundo. 
Todo complexo tem projeto básico já 
desenhado. 
 
Esta área tem grande circulação de pessoas 
não apenas no horário comercial, mas 
também nos finais de semana e feriados. 
Apesar disso, não há ciclovia nas 
proximidades. 
  

Regras e regulamentos de planejamento específicos relativos 
ao desenvolvimento dos sites 
 
A edificação está localizada na XVI ª Região 
Administrativa, na Área de Planejamento 4, 
Setor L do Projeto de Estruturação Urbana – 
PEU das Vargens, Lei Complementar 
104/2009. Incidem ainda as determinações 
dadas pelo PAA 10608/PAL 44564. 
 
O imóvel destina-se a fornecer infraestrutura 
para produção audiovisual e cultural, 
composta por estúdios de filmagens, 
dotados de todos os equipamentos e 
serviços essenciais a sua plena 
operacionalização, salas comerciais 
destinadas a produção e pós-produção 
audiovisual e cultural, espaço comercial 
destinado à locação de equipamentos para 
produção audiovisual e cultural, áreas 
destinadas a depósitos e oficinas de 
cenografia, central de escritórios destinados 

à produção comercial e cultural de bens 
associados às atividades de cinema, vídeo e 
comunicações e demais serviços 
complementares às atividades da 
CONCESSIONÁRIA. 
 
É vedada a utilização do imóvel para outras 
atividades, sendo possível o uso por 
terceiros, respeitadas as atividades 
permitidas nesta em contrato, sob a 
responsabilidade integral da 
CONCESSIONÁRIA. 
 
Os ativos existentes próximos: 

 Parque Olímpico. 

 Maternidade Perinatal Barra. 

 Hoteis Novotel e Ibis Parque Olímpico. 

 Shopping Metropolitano.

 

Problemas climáticos ou ambientais específicos em relação 
ao desenvolvimento do site 
 
A adoção de estratégias sustentáveis nas 
obras e operação da edificação deve 
considerar o disposto no Decreto 
nº35.745/2012, que instituiu a Qualificação 
Qualiverde. 
 

Os critérios para obtenção da Qualificação 
Qualiverde estão dispostos na Resolução 
Conjunta SMU/SMAC N.º 03 de 05 de 
dezembro 2012. 
 

  

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 


