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RESUMO

O Rio de Janeiro está passando por uma grande transformação no que diz respeito a mobilidade urbana em decorrência dos eventos esportivos 
que a Cidade abrigou e abrigara no período de 2002 até o ano de 2016. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar o cenário da 
mobilidade urbana na Cidade do Rio de Janeiro - RJ que é considerada o principal pólo turístico do país. Para se chegar neste objetivo, foi 
realizada uma coleta de dados em canais oficiais dos órgãos normativos do segmento de transporte público rodoviário da Cidade tais como: 
FETRANSPOR, SMTR e DETRO. A pesquisa realizada é classificada como bibliográfica do tipo exploratória. Os dados levantados sobre a mobilidade 
intradestino foram obtidos através de canais oficiais do segmento em meio eletrônico, assim como materiais impressos que possibilitaram reunir 
visões de especialistas da área. O propósito central foi analisar a revitalização da mobilidade urbana no Rio de Janeiro - com ênfase no modal 
rodoviário, bem como, as transformações que vem sofrendo no sistema de deslocamento dos usuários, sendo eles visitantes ou residentes. 
Buscou-se ainda ressaltar a importância que os megaeventos trarão os usuários deste modal e para o turismo nos próximos anos. Como 
conclusão os resultados indicam que, a exemplo de outras cidades que sediaram grandes eventos esportivos e obtiveram alguns benefícios, no 
Rio de Janeiro não tem sido diferente. Dentre as modificações do transporte na cidade, destacam-se as transformações no sistema rodoviário, 
que ocorrem para cumprir uma das exigências aceitas em sua eleição para sediar as Olimpíadas. A cidade deu início a uma série de obras que 
ocasionaram impactos negativos e muitas mudanças na rotina dos seus moradores e no deslocamento de visitantes, porém essas intervenções -
além de esperadas, sabe-se que - quando terminadas, trarão qualidade ao transporte rodoviário, que poderá ser considerado mais moderno e 
eficiente para atender aos seus usuários sejam eles moradores e turistas.
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