DESEMPENHO DAS
TELECOMUNICAÇÕES NOS JOGOS
OLÍMPICOS

Rio2016 – Números esperados
4,5 bilhões de espectadores em 220 países
61,7 mil horas de transmissão
15 mil atletas de 206 países
25 mil jornalistas
50 mil voluntários
100 Chefes/Representantes de Estado
7,5 milhões de ingressos

Compromissos de Telecomunicações
• Dossiê de Candidatura – Vol. III – Tema 16
– Garantir capacidade da rede móvel e ampla cobertura
para todas as instalações e vias públicas, conforme
regulamentação da Anatel.

• Lei nº 12.035/2009 (Ato Olímpico), art. 13
– Disponibilizar o espectro de frequência de
radiodifusão e de sinais necessário à organização e à
realização dos Jogos Rio 2016, garantindo sua
alocação, gerenciamento e controle durante o período
compreendido entre 5 de julho e 25 de setembro de
2016.

Governo <->Anatel <–>Prestadoras

Atuação da Agência
Espectro:
•
•
•

490 Autorizações para
46 mil equipamentos;
272 agentes envolvidos
(incluindo cidades do
futebol)
50 sensores nos locais de
competição e ao redor
das cidades

Serviço Móvel
•

Monitoração
terrestre e
satelital

•

Teste e
Etiquetagem

Outorga
UTE

Drive e
Walk Test

5 de Agosto – 18 de
Setembro de 2016

Interação
Seg.
Pública
/Defesa

Gestão de
Risco das
IECs

Análise dos
Projetos

Outras interações
•
•

Presença no Centro
Integrado de Comando e
Controle Nacional (CICC-N)
Inserção de informações em
sistema de monitoramento
da Casa Civil e de logística
do Ministério da Defesa

•

Reuniões
Grupos de
Trabalho

Monitoramento
das indicadores
Acesso
Online

Análise dos projetos de
cobertura e capacidade
Gestão de Risco das
Infraestruturas Críticas
Monitoramento dos
indicadores de
qualidade e
desempenho e de
interrupções

Divisão das Venues em Clusters

Autorizações de Uso Temporário de
Espectro – UTE
• Importância:
– Permitiu que diversos sistemas de comunicação
pudessem operar em canais autorizados, de forma
organizada, evitando interferências prejudiciais;
– Viabilizaram 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.

Dados do UTE
Mais de 90 mil equipamentos
licenciados, dentre eles
microfones e câmeras sem fio,
rádios bidirecionais e
disparadores de câmeras

Dados do UTE
Mais de 80 mil análises
de viabilidade técnica
realizadas, resultando
em mais de 39 mil
frequências autorizadas.
Todo trabalho foi
coordenado e executado
por 5 (cinco)
engenheiros da Anatel
com a ajuda do Mosaico.

Sistema Mosaico
Capaz de processar diariamente milhares de
cálculos de viabilidade técnica, permitindo a
alocação de vários sistemas em uma mesma
localidade.
Integrado com o SEI, permite a expedição de Atos
de Autorização de UTE em tempo real e in loco, uma
novidade em relação aos jogos anteriores.

O trabalho realizado
pelas equipes da Anatel
estão sendo analisados
pelo órgão regulador
japonês e já sendo
usado como paradigma
para os Jogos Olímpicos
de Tokyo 2020.

Distribuição
Cidades do Futebol
15 Sensores
75 Agentes

Rio de Janeiro
(OOV)
12 Sensores
37 Agentes
(incluindo TOC)

12 Sensores
22 Agentes
4 Posições nos
Spectrum Desks
4 Posições no
VTO

8 Sensores
45 Agentes
10 Posições nos
Spectrum Desks
10 Posições no
VTO

27 Sensores
72 Agentes
21 Posições nos
Spectrum Desks
16 Posições no
VTO

4 Sensores
30 Agentes
16 Posições nos
Spectrum Desks
8 Posições no
VTO

Resultados
• Etiquetagem dos equipamentos utilizados dentro das
instalações
• 32 registros de interferência
– Quatro envolvendo frequências de satélite, sendo duas não
registradas e detectadas pela equipe de monitoração;
– Câmeras e microfones sem fio.

• Maiores desafios:
– Alterações de frequência de última hora;
– Frequências utilizadas por aviões (geração de imagens e
comunicação);
– Telemetria da Maratona Aquática e Triatlo (cooperação
Marinha);
– Microfones compartilhando frequências da radiodifusão.
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Gestão de Risco das Infraestruturas
Críticas de Telecomunicações
• Mapeamento e tratamento das Infraestruturas Críticas
• Telefonia Fixa, Móvel, Internet e TV por Assinatura
• Avaliação das possíveis vulnerabilidades
• Segurança física
• Segurança lógica
• Prevenção e combate a Incêndios
• Energia e Transmissão
• Solicitação de tratamento pelas operadoras (Boas Práticas)
• Plano de Contingência (continuidade dos serviços)

• Segurança física
• Grupo coordenado pelo Ministério da Defesa
• Segurança lógica
• Grupo coordenado pelo Centro de Defesa Cibernética do
Exército – CD Ciber

Projetos Técnicos – Telefonia Móvel
Análise de Cobertura e Capacidade

+ 320 estações nos
locais de competição,
rotas de mobilidade e
pontos notáveis
Exemplo: Parque Olímpico da Barra

Ampliações e
otimizações
da rede existente

• Público x Trafego x Usuários Simultâneos x
Capacidade instalada
• Market Share x Nível de Sinal x Topologia
• Espectro x Tecnologia

Projetos Técnicos – Telefonia Móvel
Visitas às instalações
Fast-Sites
(Estações temporárias)
Solução encontrada para o
Parque Olímpico de
Deodoro,Praia de
Copacabana,
Campo de Golfe, Estádio da
Lagoa e outros

Sistema DAS
Antenas Distribuídas Existente nos Estádios
de Futebol

Projetos Técnicos – Telefonia Móvel
Visitas às instalações
Monopostes Parque Olímpico
Utilizado na
Área Comum do
Parque

Wi-Fi (offload e público)
Existente na maioria das Arenas, nos
Estádios, Áreas Comuns do Parque
Olímpico da Barra, de Deodoro e
RioCentro (8.000 access points)

Solução Indoor Temporária
Comum no interior das
Arenas. Os equipamentos
Serão remanejados após
as Paralímpicas

Acompanhamento – Telefonia Móvel
Monitoramento de Redes (durante o evento)
• Indicadores de Qualidade (taxa de acesso e queda/voz e dados)
• Informações de Tráfego e Interrupções
Medições de Campo
• Drive-tests (300km por dia)
• Walk-tests (no interior das Arenas)

Boletim Diário de Desempenho das
Redes SMP

Comparação com a Copa do Mundo de 2014

Números
dias
modalidades
países
sessões
arenas
eventos/dia
horas de competição
ingressos
dados trafegados na
rede de telefonia móvel

Jogos Olímpicos

Copa do Mundo 2014

17
42
206
640
37
37 (média)
2.084
~ 7,5 milhões

31
1
32
64 (jogos)
12
2 (máximo)
128
~3,5 milhões

~255 TB

~24 TB

Rio 2016
•
•
•
•

~ 30 milhões de chamadas de voz
~486 milhões de fotos enviadas/recebidas (~80 fotos por dia/usuário)
Mais que 10x o tráfego nas redes de telefonia móvel da FIFA2014
O tráfego no Parque Olímpico da Barra (87 TB) foi ~3,5x o tráfego nas redes de telefonia
móvel da FIFA2014

Desempenho das Redes (SMP)

Taxa de acesso a rede
De Voz (2G/3G)
Taxa de acesso a rede
De Dados (3G e 4G)
Consolidado pelo
tráfego – todas as
operadoras

Desempenho das Redes (SMP)

Taxa de acesso a rede
De Voz (2G/3G)

Zonas
Taxa de Acesso 2G VOZ
Barra da Tijuca
98,71%
Deodoro
99,17%
Maracanã
97,91%
Copacabana
98,93%
Cidade do Futebol
99,75%
Total Geral
98,85%

Taxa de Acesso 3G VOZ
99,73%
99,70%
99,75%
99,78%
98,79%
99,63%

Taxa de Acesso VOZ (2G/3G)
99,60%
99,58%
99,44%
99,55%
99,00%
99,48%

Taxa de acesso a rede
De Dados (3G e 4G)
Consolidado pelo
tráfego – todas as
operadoras

Zonas
Taxa de Acesso Dados 4G
Barra da Tijuca
99,94%
Deodoro
99,93%
Maracanã
99,73%
Copacabana
99,84%
Cidade do Futebol
99,79%
Total Geral
99,87%

Taxa de Acesso Dados 3G
99,69%
99,43%
99,52%
99,67%
99,15%
99,54%

Taxa de Acesso Dados 3G/4G
99,84%
99,65%
99,63%
99,75%
99,42%
99,72%

Rio2016 - Telecom

• Não ocorreram interrupções significativas nas redes de telecomunicação de
interesse coletivo

• Não ocorreu interrupção na infraestrutura de telecomunicações necessária para
a realização dos Jogos (Rede Atos) e transmissão de imagens (OBS)
• Sistema de telemetria nas prova de ciclismo de estrada: Melhora significativa
em relação a Londres, onde problemas de dados móveis impactaram
diretamente a cronometragem parcial e de pontuação.
• A demanda de tráfego de dados foi suportada pelas redes de telefonia móvel;
em muitos casos, surpreendendo pela qualidade, os usuários

• A Agência obteve êxito no planejamento e coordenação das ações para o uso
de espectro entre diferentes entidades, públicas e privadas, nacionais e
internacionais, durante os Jogos do Rio2016

OBRIGADO

Rio2016 - Infraestrutura
Wi-Fi
•

Wi-Fi offload para Claro
e Tim

•

para clientes NET e
opção de compra para
o público por GB

•

4 horas diárias gratuitas
na Área comum do
Parque Olímpico da
Barra, RioCentro e
Deodoro

•

Olímpica – staff e
reportéres
credenciados

Patrocinador e fornecedor
de infraestrutura de telecom
da Rio 2016

Backbone Urbano
370 Km

