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RESENHA 
Caminho da Copa é a denominação do trajeto entre a Fan Fest e o Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. 
Durante a Copa será uma via de pedestres, com serviços e atrativos de lazer. Deseja-se um deslocamento 
seguro para o público, com faixas de segurança, botoeiras sonoras, rampas e sinalização específica. O 
objetivo do artigo é detalhar o projeto e as intervenções. Palavras-chaves: acessibilidade, pedestres, Copa do 
Mundo. 
 
INTRODUÇÃO 
Os benefícios gerados pela realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014, são facilmente 
perceptíveis e geralmente estão associados com a movimentação comercial da rede hoteleira e de serviços, 
além da projeção internacional das cidades nas quais se realizam. Aliado a esses importantes benefícios, a 
cidade de Porto Alegre pensa em obter um legado duradouro para a cidade, após o final do evento. Além, das 
obras para melhorar a infra-estrutura de transportes e a mobilidade, está sendo pensada a criação de um 
caminho especial para pedestres, inspirado na Fan Mile que ocorreu em Berlim em 2006 e no Fan Walk da 
Cidade do Cabo em 2010. Este caminho, denominado Caminho da Copa, aproveita a situação geográfica 
favorável que une o Estádio Beira-Rio, onde ocorrerão os jogos, ao Centro Histórico, onde estará localizada a 
Fan Fest, através de uma única via, num percurso de 4,5 Km. 
 
Esta ligação é feita pela Av. Borges de Medeiros, uma das mais importantes vias da capital gaúcha, que se 
inicia no coração do Centro Histórico, junto aos terminais de ônibus urbano, do trem metropolitano e 
transporte hidroviário. Para o período da Copa do Mundo será criado um eixo de deslocamento de pedestres, 
no qual o público possa ter acesso a serviços, atrativos culturais, áreas de lazer, atrativos gastronômicos e 
atividades turísticas ao longo de toda a avenida, num clima festivo e de confraternização. Também será 
proporcionado um deslocamento seguro e confortável para o público e, para tanto, está sendo elaborado um 
projeto para melhorar a acessibilidade. Serão implantadas faixas de travessias de pedestres, botoeiras 
sonoras e rampas para cadeirantes. Para os turistas estrangeiros serão implantadas placas bilíngües, 
complementadas com sinalização temporária para pedestres. 
 
O objetivo do artigo é apresentar o projeto, detalhando as intervenções previstas, bem como apresentar o 
planejamento estratégico que foi feito, integrando o órgão de trânsito com as demais secretarias municipais. 
 
PORTO ALEGRE NA COPA 
Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, estado localizado no extremo sul do País, que faz fronteira com 
a Argentina e o Uruguai. Nos dois séculos de existência, sempre ocupou lugar de destaque no cenário 
nacional. Com uma população de mais de 1 milhão e 360 mil habitantes, de 25 etnias, Porto Alegre ganhou 
reconhecimento internacional por ter sediado o Fórum Social Mundial. 
 
Considerada  a metrópole da qualidade de vida do Brasil pela Organização das Nações Unidas (ONU), possui 
mais de um milhão de árvores em suas ruas e acumula mais de 80 prêmios e títulos que a qualificam como 
uma das melhores cidades brasileiras para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir. Seus 
indicadores de qualidade de vida são favoráveis nos principais índices de desenvolvimento humano: saúde, 
saneamento básico, educação, meio ambiente e economia. 
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Segundo a SECOPA (2013) Porto Alegre encara a Copa do Mundo não apenas como o maior evento 
esportivo do planeta, mas como a grande oportunidade de gerar o desenvolvimento e as transformações que 
a cidade tanto quer e precisa. A Capital do Rio Grande do Sul prepara-se para um novo período de 
crescimento e essa etapa passa, necessariamente, por 2014. Conforme Moraes Jr. (2012) é “inquestionável 
que um campeonato desta magnitude proporcione um elevado e constante fluxo de investimentos, 
aumentando significativamente o número de turistas, empregos diretos e indiretos, maior integração entre as 
regiões do país, além da possibilidade de criação de novos vetores de desenvolvimento”. 
 
Com essa compreensão, foi iniciada uma grande união entre Prefeitura, Governo Estadual, Federação 
Gaúcha de Futebol, clubes e sociedade civil. Dessa união e do desejo dos gaúchos de fazerem parte da Copa 
do Mundo surgiu a candidatura de Porto Alegre. Tratada com a seriedade e responsabilidade que marca a 
história gaúcha, a preparação da cidade contou com o envolvimento de todos, gerando ações, projetos e, 
principalmente, o sentimento de que um legado de desenvolvimento, consciência ambiental e integração são 
possíveis. 
 
O primeiro resultado deste trabalho foi conhecido no dia 31 de maio, quando a cidade foi confirmada como 
uma das 12 sedes escolhidas pela FIFA para a Copa de 2014. Conforme o calendário de jogos, Porto Alegre 
irá sediar cinco jogos, sendo quatro pela fase classificatória e um jogo pelas oitavas-de-final. 
 
OBRAS DE MOBILIDADE 
Os preparativos iniciais para Copa do Mundo visavam melhorar o estádio, qualificar o aeroporto e capacitar a 
cidade para receber um grande fluxo de turistas concentrado num curto espaço de tempo, sem prejudicar o 
dia-a-dia dos cidadãos. Seguindo nesta linha, a Prefeitura Municipal (PMPA, 2013) elencou uma séria de 
intervenções prioritárias para melhorar a mobilidade, conforme listagem a seguir: 
 

− BRT – Av. Protásio Alves, Av. João Pessoa, Av. Bento Gonçalves 
− Duplicação da Av. Edvaldo Pereira Paiva e Obras na Av. Pe. Cacique 
− Prolongamento da Av. Severo Dullius 
− Implantação de 5 Obras de Arte na III Perimetral 
− Duplicação da Av. Tronco 
− Viaduto e estação de transporte coletivo - Complexo da Rodoviária 
− Duplicação da Rua Voluntários da Pátria 
− Monitoramento Operacional de Corredores 

 
Conforme a SECOPA, são cerca de R$ 888 milhões investidos em ciclovias, novas vias e transporte público. 
Os resultados irão melhorar a mobilidade urbana e deixar um legado na qualidade de vida da população. 
Gargalos históricos nos eixos viários da Capital gaúcha serão enfrentados com equipamentos e tecnologia 
moderna, que trarão benefícios de longo prazo, ultrapassando o período de realização dos jogos e eventos do 
campeonato mundial.  

 



     

3 

 
Figura 1: viaduto em construção na Av. Edvaldo P. Paiva. 

 
 
CENÁRIOS DO EVENTO 
Desde o início, o Estádio Beira-Rio, do Sport Club Internacional, foi considerado como estádio oficial, devido 
sua ótima localização e infra-estrutura adequada. Atualmente o estádio passa por uma ampla reforma visando 
sua modernização e adaptação para receber os jogos oficiais da Copa 2014. As obras recomeçaram em 
março de 2012 e o término está previsto para dezembro de 2013. O orçamento total da obra é de R$ 330 
milhões. A capacidade será de 51.300 mil lugares para os jogos da Copa. Depois do evento, o clube poderá 
estender para até 56 mil  lugares, com algumas ações, como retirar as cadeiras localizadas atrás das goleiras, 
como fazem alguns estádios europeus. 
 
Outro importante cenário do evento é a Fan Fest que, segundo o site da FIFA (2013), tornou-se pela primeira 
vez parte do programa oficial da Copa do Mundo na Alemanha em 2006, seguindo o enorme sucesso dos 
eventos públicos de transmissão não oficiais realizados na Coréia do Sul, durante a edição de 2002 do evento 
símbolo do futebol. O enorme sucesso da programação do FIFA Fan Fest na Alemanha levou à criação do 
conceito, desenvolvido posteriormente para a Copa do Mundo da FIFA 2010, quando não apenas as sedes 
sul-africanas, mas também seis locações internacionais sediaram o evento, que recebeu mais de seis milhões 
de fãs do futebol durante 31 dias. 
 
Conforme o Portal da Copa (2013), as Fan Fests são espaços oficiais de exibição pública dos jogos da Copa 
do Mundo de 2014, que reúnem milhares de torcedores, mesmo que a partida esteja sendo realizada em 
outra sede. Cada uma das 12 capitais brasileiras que receberão jogos do torneio terá um espaço reservado 
para estes eventos, que contarão ainda com apresentações artísticas e culturais. Para a FIFA, as Fan Fests 
ampliam o ambiente festivo para além das arquibancadas e integram mais pessoas ao clima da Copa. 
 
Em Porto Alegre, o Largo Glênio Peres será um dos locais destinados à Fan Fest, ao longo dos 31 dias de 
realização da Copa do Mundo de 2014. A previsão é de que cerca de 26 mil pessoas se reúnam no Largo 
para assistir as partidas. 
 
O CAMINHO DA COPA 
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A partir da análise dos cenários da Copa, percebeu-se que a Av. Borges de Medeiros, uma das mais antigas 
da Capital, teria papel preponderante, pois faz a ligação entre o Estádio Beira-Rio e a Fan Fest, através de um 
trecho de 4,5 Km em linha reta. Junto à Fan Fest estão localizados inúmeros terminais de ônibus urbano e 
metropolitano, de transporte ferroviário e terminal hidroviário. Além disso, está próximo da principal entrada da 
cidade para quem vem do interior do Estado, da Serra, do Litoral, dos outros Estados e também do Aeroporto. 
Pelo exposto, é fácil perceber que esta região da cidade irá atrair um sem número de turistas, torcedores e 
curiosos durante o período da Copa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: trajeto entre o estádio e a Fan Fest. 
 
Grande parte do público atraído vai se deslocar ao estádio utilizando as linhas especiais de transporte coletivo 
que irão operar nos dias de jogos. Mas provavelmente a maior parte irá orbitar no entorno da Fan Fest e do 
estádio, somente para desfrutar o clima da Copa. Neste sentido, a Empresa Pública de Transporte e 
Circulação (EPTC) idealizou o Caminho da Copa, com os seguintes eixos de intervenção: 
 
Proporcionar um deslocamento seguro e confortável para o público: através da implantação de uma rota para 
pedestres com travessias seguras em todo o percurso, equipadas com semáforo de pedestre com contador 
regressivo, placas educativas bilíngües e sinalização horizontal em ótimo estado. 
 
Melhorar a acessibilidade: através da construção de rebaixos para cadeirantes em todas as esquinas e 
travessias de pedestres, bem como implantação de botoeiras sonoras e piso podo táctil. 
 
Qualificar os passeios: verificou-se que em grande parte do trajeto os passeios estavam deteriorados, 
apresentando desníveis, buracos, falta de calçamento e outros defeitos. Identificou-se também uma série de 
obstáculos que impediam o deslocamento natural dos pedestres. Para sanar esses problemas foram 
desenvolvidas ações específicas visando garantir a qualidade dos passeios. 
  
Orientar os pedestres: num evento de grande porte, com afluxo de turistas que não tem conhecimento 
profundo da cidade, torna-se essencial a implantação de sinalização indicativa. No Caminho da Copa, 
verificou-se que era necessário implantar uma sinalização específica para pedestres, para indicar os pontos 
turísticos e os serviços temporários. 
 
Embelezar o trajeto: para potencializar a cidade como destino turístico, entende-se que todo o trajeto deveria 
ser embelezado, para que pudesse se tornar uma referência e ser divulgado através de imagens de agências 
de notícias ou redes sociais. 
 
A partir da iniciativa da EPTC, o projeto foi apresentado para as demais secretarias municipais, e se 
desenvolveu até se tornar um projeto estratégico de governo para a Copa do Mundo. O objetivo passou a ser 
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o de promover um espaço de referência para deslocamento confortável e seguro do público, com diversas 
atratividades, e que pudesse criar um marco internacional na mídia sobre Porto Alegre. 
 
O caminho foi dividido em 4 trechos, conforme suas peculiaridades e destinado a um tema a fim de compor 
um espaço atrativo, conforme mostrado na Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: divisão dos trechos do Caminho da Copa. 
 
O trecho 1 foi denominado de “Porto Alegre Histórica e Turística” e busca apresentar a cidade ao 
turista/torcedor expondo sua história e contemporaneidade, incluindo origem, etnias, marcos históricos, 
território e situação geográfica, população, personalidades e causos da cidade. Neste trecho existe uma 
concentração de prédios históricos e espaços públicos marcantes da Capital, como por exemplo: Mercado 
Público, Praça XV, Paço Municipal e Esquina Democrática. Este trecho termina na Largo dos Açorianos, onde 
ficará a “Esplanada das Bandeiras”. 
 
O trecho seguinte é voltado para proporcionar que as instituições públicas e privadas, terceiro setor e 
patrocinadores FIFA promovam suas atividades, referentes à inclusão e justiça social, reciclagem, qualidade 
de vida, direitos humanos e dos animais. 
 
No trecho final, denominado “História das Copas”, junto ao Parque Marinha do Brasil, será mostrado aos 
turistas a trajetória das Copas, relembrando e exaltando todos os campeões anteriores. 
 
Para melhor gerenciamento do projeto, as tarefas foram dividias em dois grandes grupos. O primeiro grupo se 
refere às intervenções na infra-estrutura da Av. Borges de Medeiros, e que trarão benefícios permanentes 
para a cidade, mesmo após a Copa do Mundo. No segundo grupo, foram acomodadas as intervenções com 
foco específico durante a realização do evento, e que serão desmobilizadas junto com o término deste. Na 
Figura 4, as tarefas e os grupos são mostrados de forma esquemática.  
 
Além disso, foi montado um Grupo de Trabalho, com um representante de cada secretaria envolvida nos 
projetos. A cada 15 dias o grupo se reúne para discutir os avanços e apontar as pendências que estão 
bloqueando o andamento das atividades. Desta forma, obteve-se bastante agilidade na resolução de 
problemas, com a eliminação de vários entraves burocráticos. Outro benefício percebido, foi a integração 
entre os diferentes projetos, uma vez que todos estavam a par dos projetos das demais secretarias. 
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Figura 4: esquema de organização das atividades. 
 
INTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS 
Para aumentar a atratividade do caminho, foram imaginadas várias atividades e intervenções temporárias, 
como por exemplo: 
 

− Aluguel de bicicletas; 
− Atividades culturais nos prédios históricos; 
− Teatro de rua; 
− Exposição de artes plásticas em espaços públicos; 
− Iluminação cênica especial nos pontos turísticos e prédios históricos; 
− Binóculos para apreciar a paisagem; 
− Passeios turísticos guiados. 

 
A divulgação dos atrativos do interior do Estado e da Região Metropolitana vai ter destaque especial. O 
objetivo é informar os destinos turísticos disponíveis e divulgar estas regiões para o mundo. Os produtos 
regionais (erva mate, pedras semi-preciosas, artigos de lã, sapatos, vinhos, etc), assim como o artesanato 
produzido no Estado, estarão disponíveis em uma feira a ser montada durante o período da Copa. Além disso, 
busca-se uma integração da sociedade com o evento e, para tanto, imaginou-se uma série de ações para 
envolver a comunidade: campeonato de futebol escolar, ações educativas de trânsito, espaço da juventude, 
etc.  
 
Como suporte às atividades serão montadas áreas com serviços como praça de alimentação, sanitários, 
postos de informações turísticas, voluntariado, entre outros. Ao longo do caminho também serão criados 
bares temáticos em praças e parques. 
 
Para cada espaço público do caminho foi denominado de “Estação” e reservado para um tipo de atividade. 
Tendo em vista existem 20 estações, e este é o número exato de Copas do Mundo desde 1930 até 2014, 
cada estação fará alusão a uma Copa. Os turistas que percorrerem as 20 estações, receberão ao final do 
percurso o “Diploma do Caminho da Copa” e também um brinde alusivo ao evento. 
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Para depois dos jogos, foi idealizado o projeto “Volta da Festa”, que prevê a organização de atividades ligadas 
ao Samba, para trazer os fãs pelo Caminho da Copa de Volta à Fan Fest, com a participação de escolas de 
samba e/ou blocos de rua. 
 
O caminho poderá ser percorrido a pé, de bicicleta ou de ônibus. Para maior segurança, será montada uma 
ciclovia temporária, separada dos veículos automotores e também da área destinada aos pedestres. Ônibus 
especiais farão o trajeto entre a Fan Fest e o estádio, realizando paradas nas principais estações ao longo do 
caminho. 
 
Considerando a grande visibilidade do Caminho da Copa e sua intrínseca relação com a Copa, os 
patrocinadores da FIFA já demonstraram interesse em financiar diversas intervenções em troca da 
possibilidade de explorar espaços publicitários. 
 
INTERVENÇÕES PERMANENTES EM ANDAMENTO 
-Sinalização Indicativa: o objetivo primordial da Sinalização de Orientação e Indicativa de Atrativos Turísticos 
é auxiliar os condutores a acessarem os pontos de interesse em regiões onde não estão familiarizados. Este 
projeto prevê uma nova proposta de sinalização, levando em consideração os principais pontos de interesse 
como parques, hospitais, pontos turísticos, além do Estádio Beira Rio. Através da sinalização proposta 
pretende-se melhorar a orientação dos condutores, facilitar os deslocamentos e fazer com que o turista sinta-
se seguro e confiante ao circular pela região. O custo estimado foi de R$ 344.000,00. 

 

Beira - Rio
Soccer  St adium

Zona Sul
Ipanema

Cent ro Hist órico
Historic District

Gasômet ro

 

Figura 5: sinalização indicativa proposta. 
 

-Rota Acessível: este projeto visa garantir o acesso aos bens, equipamentos, atrativos e serviços turísticos 
sem barreiras. A Contratação de Projeto Executivo para Implantação de Rotas Acessíveis no Caminho da 
Copa faz parte de um conjunto de ações estratégicas de curto, médio e longo prazo que contribuirão para a 
qualificação progressiva e integrada dos espaços públicos e privados, de uso coletivo, atendendo aos 
princípios do desenho universal. A implantação da rota acessível criará percurso de interligação contínua, 
sinalizada e sistêmica, com segurança e autonomia, entre os elementos que compõem a acessibilidade nas 
calçadas, largos, praças, parques, orlas, interligando os principais atrativos turísticos, eliminando, reduzindo 
ou superando as barreiras ao livre trânsito de deficientes e pessoas com mobilidade reduzida. Este projeto 
contempla a implantação de pisos táteis de alerta e direcional, botoeiras sonoras, rampas nas esquinas e 
travessias, sinalização em braile (mapa tátil). Através do Ministério do Turismo foi captada uma verba de R$ 
470.000,00 para contratação do projeto, além da garantia de verba para implantação.   
 
-Sinalização Viária: a elaboração deste projeto contemplou a revisão da sinalização existente em todo o 
trecho com atualização para a legislação vigente, fazendo a manutenção da sinalização degradada ou 
encoberta, implantando sinalização bilíngüe para pedestres e implantação de sinalização faltante. A proposta 
também previu a remoção de sinalização excedente, reduzindo, desta forma, a poluição visual da região. Foi 
dada especial atenção às Faixas de Pedestres e sinalização de velocidade regulamentar da via, visto que 
estas sinalizações têm um grande impacto na segurança viária, assim como prevista também a pintura de 
Faixas de Retenção junto à Faixa de Pedestres, além de repintura das áreas de estacionamento. O custo 
estimado foi de R$ 135.000,00. 
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Figura 6: sinalização educativa para pedestres. 
 
-Calçada Nota 10: este projeto desenvolvido pela Prefeitura visa conscientizar os proprietários a deixarem 
suas calçadas em perfeitas condições. No trecho do Caminho da Copa foi feito um diagnóstico de todas as 
calçadas, inclusive com registro fotográfico, e os proprietários foram notificados para realizarem as 
intervenções necessárias. Quanto aos próprios municipais, foi contratada uma empresa terceirizada para 
fazer os consertos. 
  
-Remodelação do Pq. Marinha do Brasil e da Pça. Isabel A Católica: estes dois espaços verdes margeiam o 
Caminho da Copa, e receberam especial atenção. Foi programada a reforma, com alargamento de passeios, 
construção de ciclovia, inclusão de elementos de acessibilidade, ajardinamento e reformulação da iluminação. 
Investimento de R$ 2.000.000,00. 
 
-Reforma dos banheiros públicos: foi feito o levantamento e o diagnóstico dos banheiros públicos que se 
localizam na área de interesse do Caminho da Copa. Após foi elaborado o projeto para qualificação, com 
recursos de R$ 230.000,00. 
 
CONCLUSÕES 
A Copa do Mundo 2014 oferece uma oportunidade única para as cidades-sede de potencializar a sua imagem 
para o mundo, fortalecer o turismo, gerar negócios e alavancar o desenvolvimento. Para tanto, é necessário 
garantir um perfeito desenrolar do evento e isto inclui necessariamente a mobilidade dos visitantes. Porto 
Alegre está se preparando com uma série de obras de mobilidade urbana, para melhor o transporte coletivo e 
eliminar os gargalos do trânsito. 
 
Além destas importantes obras, a cidade espera bem receber o turista no Caminho da Copa, que será uma 
via destinada aos pedestres, na qual o deslocamento será seguro, confortável e prazeroso. Os diversos 
projetos em andamento, gerenciado por um grupo de trabalho multidisciplinar, irá mudar a cara da Av. Borges 
de Medeiros, não só para a Copa, mas para o futuro da cidade. Assim, este projeto junta-se às outras 
iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura Municipal para garantir o sucesso da Copa do 
Mundo em Porto Alegre.    
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