
O tráfego de 1,4 petabyte, foi cinco vezes maior que o

total trafegado nas redes das operadoras móveis nos

locais de competição durante os Jogos (255 TB).

Do total de dispositivos únicos autenticados pela

plataforma de controle de acesso à rede (Cisco Identity

Services Engine), 92% (136.034) se conectaram

através dos 3.536 pontos de acesso Wi-Fi fornecidos

pela Cisco para os Jogos, com os 8% restantes de

dispositivos usando uma conexão cabeada. Do total de

dispositivos conectados na rede Wi-Fi durante os

Jogos, 10% pertenciam à Família Olímpica e atletas,

35% eram da mídia credenciada, e 55% da força de

trabalho Rio 2016. O tráfego de Internet na rede dos

Jogos foi de 492 terabytes e a utilização atingiu um

pico de 5,4 Gbps.

Um total de 4,2 milhões de eventos de segurança

foram registrados e 731.607 tentativas de ataques

distribuídos por de negação de serviços (DDoS-

Distributed Denial-of-Service attack) foram bloqueadas

pela infraestrutura de segurança da Cisco

implementada para os Jogos. Na proteção de todos os

sites públicos oficiais e aplicativos móveis da Rio 2016,

as soluções Cisco e demais parceiros de segurança da

Rio 2016 detectaram 40 milhões de eventos de

segurança, bloquearam 23 milhões de tentativas de

ataques e mitigaram 223 ataques DDoS.

A rede da Cisco, projetada e implementada para

suportar a realização dos Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos Rio 2016, consistiu em 8.115 produtos e

mais de 60 toneladas de equipamentos. Ela conectou

as 37 instalações de competição e mais de 100

instalações de apoio, tais como o Centro Internacional

de Transmissão e o Centro Principal de Mídia. A rede

suportou a difusão de resultados em tempo real, a

cobertura do evento pelos profissionais de mídia, a

operação dos Jogos, incluindo a validação de 9

milhões de ingressos e 300.000 credenciais.
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Bilhões de pessoas ao redor do mundo

assistiram aos Jogos Olímpicos Rio 2016 como

nunca antes, com uma cobertura das

competições, o enorme esforço dos atletas, o

entusiasmo dos fãs, bem como momentos

Olímpicos especiais, através das tecnologias da

informação e comunicação (TIC), aprimoradas

na experiência geral dos jogos.

O Comitê Olímpico Internacional ofereceu a

exploração de direitos de radiodifusão, com uma

quantidade maior de conteúdo do que nos

últimos Jogos Olímpicos. Durante os Jogos

Olímpicos Rio 2016, mais de 7.000 horas de

cobertura foram produzidos em TV de alta

definição e plataformas digitais, vistas em mais

do que 200 países por cerca de 5 bilhões de

pessoas, muito além dos Jogos Olímpicos

televisionados em Berlim 1936, em que foram

produzidas 138 horas de visualização para cerca

de 162.000 telespectadores, apenas para a área

de Berlim. Em 1984, os Jogos Olímpicos de Los

Angeles foram assistidos pela televisão por 2,5

bilhões de pessoas em 156 países.

A cobertura global e uso avançado das TIC´s,

durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, ajudaram

a trazer o espírito olímpico para todo o mundo.

Estes Jogos Olímpicos foram um símbolo de

esperança em tempos muito difíceis e um

poderoso exemplo de solidariedade e respeito

para toda humanidade, principalmente nos

Jogos Paraolímpicos. TIC e esporte junto

mostraram que é possível ajudar a construir um

mundo melhor.

Os profissionais de mídia que cobriram os Jogos

foram altamente beneficiados com o sistema de

informações, que entregava os horários de

competição, resultados em tempo real,

medalhas, recordes quebrados, biografias dos

atletas, notícias relacionadas com os jogos,

dados históricos dos diferentes esportes e

informações sobre todos os Comitês Olímpicos

nacionais, tudo facilmente acessado a partir de

um computador ou laptop.

Lembremos que o objetivo do movimento

olímpico é contribuir para construção de um

mundo melhor e de paz, afirma Sylvia Poll, chefe

da Divisão de Suporte da Secretaria de

Desenvolvimento de Telecomunicações da UIT.

A mistura de esporte com educação e cultura, o

Olimpismo, visa promover os valores Olímpicos

de amizade, respeito e excelência.
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Introdução
Segundo relatório da Anatel, tivemos na Rio

2016 uma infraestrutura de 9 mil linhas fixas de

telefonia IP, 19 mil SIM Cards em telefonia

móvel, 3 milhões de mensagens Broadcast

SMS, 111 pontos de acesso a Rede, 2 serviços

de Datacenter, 1 mil servidores, 100 posições

Help Desk, 66 mil pontos de rede de

cabeamento LAN, 18 milhões de minutos de

conferência de chamadas, 8 mil pontos de

acesso Wi-Fi e 11 mil pontos de CATV.

Autorizações de Uso Temporário de Espectro -

UTE, permitiu que diversos sistemas de

comunicação pudessem operar em canais

autorizados, de forma organizada, evitando

interferências prejudiciais. Viabilizou o trabalho

das equipes de reportagem de todos os países

participantes, Forças Armadas e da Omega,

empresa responsável pelos sistemas/serviços

de cronometragem, cronometragem eletrônica,

sistemas e serviços de pontuação e placar nos

Jogos Olímpicos Rio 2016. A Anatel obteve êxito

no planejamento e coordenação das ações para

o uso do espectro entre diferentes entidades,

públicas e privadas, nacionais e internacionais,

durante os Jogos do Rio2016.

Considerações Finais

Referências

O Recorde das TIC’s nos Jogos Olímpicos do Rio 2016

Fig 1 – Tráfego na rede interna dos Jogos foi cinco vezes maior 
que o total trafegado nas redes das operadoras móveis nos 

locais de competição durante os Jogos [2].

Tecnologias Utilizadas

Como inovação através de novas tecnologias e

plataformas de mídia, tivemos o 8 K Super Hi-

Vision, que é 16 vezes a resolução de alta

definição, a Live 360° Virtual Reality, a avançada

multi plataforma olímpica Video Player, para

computadores e smartphones, que atendeu a

demanda ao vivo de vídeo e o recente

lançamento do novo Olympic Channel, que

permitiu maior exposição dos jogos, atingindo

mais pessoas do que nunca.

Graças aos vários parceiros dos Jogos

Olímpicos Rio 2016 foi possível o uso de novas

tecnologias como Cloud, Big-Data e segurança

cibernética e com isso tornando-se os jogos

mais conectados através de plataformas digitais.

Para terminais móveis teve o Rio 2016 App, com

notícias atualizadas, horários de competição e

resultados, permitindo que os usuários ao redor

do mundo se mantivessem atualizados com os

últimos acontecimentos dos Jogos. Através do

recurso NFC - Near Field Communication, foram

instalados e gerenciados 4.000 pontos para a

venda de cerca de 9 milhões de ingressos.

Trafico de Dados e Segurança

Os Jogos Olímpicos Rio 2016 tiveram mais de

10.500 atletas distribuídos em 7.700 equipes

esportivas, representando 206 Comitês

Olímpicos nacionais. Houve competições em 28

esportes e cerca de 900 medalhas foram

entregues. Foram 8.000 trabalhadores, com o

apoio de mais de 50.000 voluntários.

Segundo estatísticas do Cisco foram registradas

um total de 1,4 petabyte de tráfego entre os dias

5 e 21 de agosto de 2016 e 147.972 dispositivos

únicos se conectaram a rede, utilizada pela

imprensa credenciada, agências de mídia,

emissoras detentoras de direitos, atletas, força

de trabalho dos Jogos e Família Olímpica,

formada pelo COI (Comitê Olímpico

Internacional), comitês olímpicos nacionais e

federações esportivas
Fig 2 – Infraestrutura de Rede & Serviços de Engenharia [3].
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