


Apresentação

O projeto de acessibilidade do Rock in Rio, tem como objetivo deixar a experiência da

pessoa com deficiência (PCD) mais confortável e segura, além de atender outros

públicos que precisem de uma atenção especial.

Esse documento, tem como finalidade informar ao público do Rock in Rio sobre os

serviços e estruturas de acessibilidade do festival, podendo sofrer alterações até a data

do mesmo. Por isso indicamos que revejam sempre que precisarem esta apresentação,

nosso site e redes sociais oficiais.

Seja bem-vindo(a) ao maior festival do mundo!
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Propósito

Alinhado ao nosso propósito de construir um mundo melhor, a área de acessibilidade
do Rock in Rio tem o objetivo de tornar a experiência da pessoa com deficiência

(PCD) o mais confortável, segura e incrível dentro do festival, desde a compra do

ingresso à acessos exclusivos a grandes shows e atrações.

Ingressos Acessos Estrutura Atendimento Shows
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Público Atendido

Dentro da área de acessibilidade, atendemos:

Deficientes físicos

Deficientes auditivos

Deficientes visuais

Deficientes intelectuais

Pessoas com síndromes variadas

Pessoas com mobilidade reduzidas

Pessoas com comorbidades

Gestantes

Idosos

Lactantes

Obesos



A experiência do Rock in Rio começa meses antes

do festival, onde você começa a se programar para

assistir os shows de seus artistas favoritos, no maior

festival de música e entretenimento do planeta!

Baixe nosso app, visite o site oficial do evento e siga

as nossas sociais. Nestes canais, você poderá

acompanhar o lineup atualizado, comprar ingressos,

ver informações e novas funções de acessibilidade.

Dúvidas sobre os ingressos podem ser tiradas no canal

de atendimento do Rock in Rio no site ingresso.com

Ingressos

https://rockinrio.com/rio/pt-br/home/
https://sac-rockinrio.ingresso.com/hc/pt-br


Cadastro

A identificação do público PCD e outros atendidos em
nosso setor de acessibilidade começa já na compra do

ingresso, onde você cliente pode especificar a sua

necessidade. Caso não tenha realizado esse processo,

não se preocupe, procure nosso centro de serviços de

acessibilidade assim que entrar no festival.

Após o cadastro realizado em nosso centro de serviços,

você receberá uma pulseira que permite o acesso as

plataformas elevadas e aos banheiros exclusivos.

Cada PCD tem direito a um acompanhante no acesso

às plataformas exclusivas.





SE BEBER NÃO DIRIJA

Vagas PCD  dentro da Cidade do Rock

Estacionamento PCD

A Cidade do Rock conta com um espaço de
estacionamento exclusivo e gratuito para as

pessoas com deficiência

Caso tenha interesse, nos envie um e-mail para

estacionamentopcd@rockinrio.com com:

• Data que deseja a vaga

• Foto ou print do ingresso do dia

• Foto do seu RG, CPF ou CNH

• Cartão de estacionamento para vagas 

especiais ou laudo médico com CID 

comprovando a deficiência

• Placa do Carro

mailto:estacionamentopcd@rockinrio.com


SE BEBER NÃO DIRIJA

Vagas PCD  dentro da Cidade do Rock

Estacionamento PCD

Após a análise do e-mail, faremos um cadastro

da vaga solicitada e enviaremos para o cliente

a orientação de como retirar no dia do evento o

adesivo e tag de acesso ao estacionamento.

As vagas estão sujeitas a disponibilidade. Por

isso, favor só solicitar caso tenha o documento

de estacionamento para vagas especiais.



Vans Acessíveis

Durante os dias do festival, disponibilizamos 3

veículos adaptados para o transporte gratuito

de pessoas com deficiência que estejam nos

arredores da cidade do rock.

Contamos com 3 pontos de encontros

• Terminal de BRT Centro Olímpico
• Shopping Metropolitano Barra
• Cidade do Rock

O transporte é feito por demanda, sem horário

marcado.

* Os locais de embarque e desembarque, podem

sofrer alterações.



Carrinhos de Golfe

Oferecemos o transfer por carrinhos de golfe
como uma opção para se deslocar com maior

conforto em pontos estratégicos.

Por motivos de segurança, não é permitido a

circulação dos carrinhos pela área de público

da cidade do rock.

O transfer é feito por demanda, sem horário

marcado, por isso o tempo de espera para a

sua utilização pode variar.





Centro de Serviços

Nosso centro de serviços é considerado o
cérebro da operação de acessibilidade.

É um espaço logo após à entrada do festival e

próximo a Rota 85, preparado para receber o

público PCD já no clima do festival.

Lá é feito todo atendimento, cadastro e suporte

para as pessoas com deficiência. É o local ideal

para receber todas as informações detalhadas

do Rock in Rio e ficar por dentro de possíveis

alterações ou imprevisto em nossos serviços.

Para um melhor atendimento e acesso a todos

benefícios de acessibilidade, leve um laudo
médico ou comprovante da deficiência, junto a

um documento oficial.



Cadeiras de Rodas

Disponibilizamos por empréstimo o kit livre, um
equipamento elétrico, que faz com que cadeiras

de rodas se tornem motorizadas, facilitando a

locomoção de cadeirantes pela cidade do rock.

O equipamento é emprestado com uma cadeira

de rodas já acoplada.

Também contamos com cadeiras de rodas no

formato tradicional para empréstimo, incluindo

cadeiras para obesos e gestantes.

O empréstimo é válido para o dia inteiro e é

sujeito a disponibilidade mediante a solicitação

em nosso centro de serviços.



Oficina

Em nosso centro de serviços de acessibilidade,

oferecemos suporte para reparos de possíveis
danos em cadeiras de rodas.

Caso tenha algum imprevisto durante o festival

em sua cadeira de rodas, procure por nossa

equipe de apoio e solicite o serviço.



Equipe de Apoio

Em nosso centro de serviços e em diversos

locais da Cidade do Rock, temos à disposição

uma equipe de apoio exclusiva e dedicada ao
atendimento de pessoas que precisam dos

serviços de acessibilidade.

Nosso time conta com mais de 50 profissionais
treinados para o atendimento do público PCD,

buscando sempre oferecer uma experiência

confortável, segura e incrível para todos!! :)



Intérpretes em Libras

Também contamos em nossa equipe de apoio,

com Intérpretes em Libras para o atendimento
geral do público com deficiência auditiva e

tradução das músicas nos palcos.

Caso tenha dúvidas, solicite o serviço em nosso

centro de serviços de acessibilidade.





Palco Sunset

A plataforma elevada do Palco Sunset fica a 1
metro de altura em relação ao solo e garante

uma boa visão do palco, sendo de uso

exclusivo para quem apresenta dificuldades de

estatura por conta deficiência física, transtorno

ou condição genética, como cadeirantes e

pessoas com nanismo.

Gestantes e pessoas com mobilidade reduzida

também tem direito, porém a prioridade são de

pessoas com deficiência física permanente.

O espaço é sujeito a disponibilidade, tendo
possibilidade de lotação, cada PCD tem direito

a um acompanhante, e a pulseira de acesso é

retirada no centro de serviços.



Palco Mundo

A plataforma do palco mundo é a maior da
cidade do rock, com 1 metro de altura em

relação ao solo, localizada próximo da torre da

tirolesa, garantindo uma boa visão do palco,

sendo de uso exclusivo para as pessoas onde a

deficiência, transtorno ou condição genética

interfira em sua estatura, como por exemplo,

cadeirantes e pessoas com nanismo.

O espaço é sujeito a disponibilidade, tendo
possibilidade de lotação, cada PCD tem direito

a um acompanhante, e a pulseira de acesso é

retirada no centro de serviços.

Por motivos de segurança, a plataforma está

localizada próxima à saída de emergência, por

isso não é possível que fique frontal ao palco.



Sinta o Som

O Sinta o Som é um espaço voltado para o
público com deficiência auditiva e fica próxima

as caixas de som do Palco Mundo e New

Dance Order, trazendo a vibração da música,

para que seja sentida em suas diversas formas.

O espaço é sujeito a disponibilidade, tendo
possibilidade de lotação, cada PCD tem direito

a um acompanhante, e a pulseira de acesso é

retirada no centro de serviços.



New Dance Order

O New Dance Order é um famoso palco da
música eletrônica, que disponibiliza um espaço

especial para a pessoa com deficiência, ficando

a esquerda do palco.

O espaço é sujeito a disponibilidade, tendo
possibilidade de lotação, cada PCD tem direito

a um acompanhante, e a pulseira de acesso é

retirada no centro de serviços.





Roda Gigante

Nossa icônica roda gigante conta com uma
cabine acessível para cadeira de rodas. Desta

forma, todos podem curtir o visual da cidade do

rock das alturas :)



Tirolesa

Já na tirolesa, disponibilizamos uma cadeira
escaladora automática, possibilitando assim

que pessoas com mobilidade física reduzida,

possam subir a torre e saltar da tirolesa!



Agendamento

O agendamento prioritário para os brinquedos
é feito em nosso centro de serviços, mediante

apresentação de um laudo médico e assinatura

de um termo de responsabilidade pelo cliente

ou responsáveis caso seja menor de idade.

Através de um voucher com o horário marcado,

o público PCD tem acesso aos brinquedos sem

enfrentar filas, e conta com suporte da nossa

equipe de apoio em cada brinquedo.

Os vouchers são limitados de acordo com a

disponibilidade de atendimento dos brinquedos.



ACESSIBILIDADE GERAL



Balcões Acessíveis

Todos os balcões de atendimento ao público
dos restaurantes da cidade do rock, são

rebaixados e com indicação para fila prioritária.



Banheiros Acessíveis

São 20 banheiros acessíveis e unissex para o
público PCD, cobrindo todas as áreas do

festival. Os acessos aos banheiros são de uso

exclusivo de pessoas com deficiência.

Os banheiros contam com letreiros luminosos

para fácil identificação a noite.



Mapa Tátil

O Rock in Rio conta com mapas táteis dentro
da cidade do rock, posicionados em lugares

estratégicos e com legendas em braille.

É através deles que as pessoas com deficiência

visual podem se localizar no festival.



Pisos Táteis

Instalamos em diversos pontos da cidade do

rock, pisos táteis de alerta para orientação e
maior segurança das pessoas cegas.



Suporte para cão guia

Para as pessoas que utilizam cão guia,
ofereceremos um ponto de suporte para manter

o bem estar do animal durante o festival, com

hidratação, alimentação e área para realizar as

necessidades fisiológicas.

O espaço fica próximo ao centro de serviços de

acessibilidade. Busque orientação da nossa

equipe de apoio caso precise.



Microlocalização

Através de uma tecnologia inovadora, nós

oferecemos serviço de microlocalização para
as pessoas com deficiência visual, onde são

guiadas por voz através de um App gratuito.

Baixe os Apps Veever e Rock in Rio. Caso
tenha dificuldade para baixar e utilizar, busque

orientação com a nossa equipe de apoio, no

centro de serviços de acessibilidade.



Audiodescrição

O Rock in Rio oferece para pessoas cegas ou

com baixa visão, o serviço de audiodescrição
dos shows e arenas. Através de rádios
transmissores é possível compreender tudo que

se passa nos palcos, sendo descrito por

profissionais.

Caso necessite do serviço, busque orientação

com a nossa equipe de apoio, no centro de

serviços de acessibilidade.



O Rock in Rio do reencontro vai ser memorável e para isso contamos com a energia e

colaboração do nosso público, respeitando os acessos e os serviços de acessibilidade

para as pessoas que realmente necessitam.

Por favor, só solicite nossos serviços se for compatível em recebê-los. Não ocupe o

espaço de quem realmente precisa! Acreditamos que um mundo melhor se faz com

mais respeito, empatia e acessibilidade!

Para mais informações, envie um e-mail para acessibilidade@rockinrio.com

Bem vindo(a) ao maior festival do mundo!

mailto:acessibilidade@rockinrio.com


Obrigado


