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RESUMO 
Como definido pela Federal Highway Agency, um evento especial planejado pode causar um 

impacto nas atividades normais do sistema de transporte devido a um aumento significativo 

na geração de viagens e/ou diminuição de sua capacidade. Dessa forma, pode-se aferir que as 

Olimpiadas de 2016 causarão um impacto considerável no sistema de transportes do Rio de 

Janeiro, principalmente pelo fato da cidade já apresentar altos tempos de viagem entre suas 

áreas sem a ocorrência desses eventos especiais. Tendo isso em vista, o presente trabalho 

analisou os tempos de deslocamentos do transporte público através da simulação de sistemas. 

O modelo desenvolvido aplicou a metodologia HCM (Highway Capacity Manual) através de 

um simulador de sistemas discretos de forma a analisar o comportamento dos ônibus durante 

os jogos olímpicos na Linha Amarela, principal via de acesso a Barra da Tijuca, bairro que 

terá maior expressividade de jogos. No modelo, os ônibus foram tratados como entidades 

únicas, porém as interações entre eles não foram levadas em consideração, classificando 

assim o modelo como mesoscópico. Para a implementação computacional do modelo, foi 

utilizado o Ms Excel juntamente a uma biblioteca de simulação. Além disso, os dados 

coletados referentes à demanda de viagens de ônibus na Linha Amarela datavam do ano de 

2007 e por isso tiveram que ser ajustados pelo PIB e acrescidos pela demanda extra referente 

aos jogos, demanda esta retirada do Dossiê Olímpico. De acordo com os resultados 

encontrados, durante as Olimpíadas haverá um aumento considerável nos tempos de viagem 

na via analisada. Foi também analisado que os tempos da Linha Amarela terão uma redução 

significativa, considerando a efetividade das melhorias no trânsito com a implementação das 

BRT´s (Bus Rapid Transit). Por fim, comparando os resultados com dados reais, verificou-se 

a precisão do modelo proposta para uma análise mais macro. 
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ABSTRACT 
As defined by the Federal Highway Agency, planned special events may cause an impact on 

the normal operation of the surface transportation system due to increased travel demand 

and/or reduced capacity attributed to event staging. This way it´s possible to assume that the 

Olympic Games will have a considerable impact at Rio de Janeiro Transportation, especially 

because the city already has high travel times between its areas without any special event. So, 

the presente paper used system simulation in order to analyse the public transportation travel 

times. The model developed aplied HCM (Highway Capacity Manual) methodology through 

a descrete systems simulator to analyse the buses behavior during the Olympic Games over 

Linha Amarela, main access to Barra da Tijuca, region wich will host most of the games. The 

model considered the buses as single entities, however didn´t consider its interactions, being 

classified as mesoscopic model. The computer implementation was using Ms Excel within a 

Simulation Library. Beside that, the Linha Amarela buses travel demand dated of 2007, so it 

was necessary to adjust it by the PIB and add the extra demand provided from the olympic 

games, wich was taken from the Olympic Games Report. According to the results found, 

during the Olympic Games there will be a considerable rising of the travel times in the 

highway analysed. It was also found that the travel times will be decreased in Linha Amarela, 

considering the effectiveness of the traffic improvements with the implementation of the Bus 

Rapid Transit. Also, comparing the results with the real data, it´s possible to verify the model 

proposed accuracy for macro analysis.  
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