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RESENHA 

Este trabalho apresenta os estudos de simulação realizados para avaliar os impactos de 
tráfego na cidade de São Paulo decorrentes da realização de jogos da Copa do Mundo FIFA 
2014 em dias úteis da semana. 

Estes impactos são avaliados sob o ponto de vista da macro e microacessibilidade. 

Na macroacessibilidade são avaliados para três horários distintos de início dos jogos, os 
efeitos do impacto do volume adicional de veículos na rede de simulação, juntamente com a 
interdição de algumas vias de acesso à Arena de São Paulo ao tráfego geral. 

Através da microssimulação avaliou-se a localização de pontos de gargalos potenciais, 
extensão de filas no sistema viário do entorno da Arena e condição do acesso aos bolsões 
de estacionamento. 

PALAVRAS-CHAVES: Macrossimulação de tráfego; microssimulação de tráfego; 
Copa do Mundo FIFA 2014; impactos de trânsito. 

INTRODUÇÃO 

A cidade de São Paulo, juntamente com outras onze cidades das cinco regiões do Brasil, 
sediará os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2014. 

Em São Paulo, além do jogo inaugural da Copa 2014, ocorrerão cinco partidas, sendo 
quatro destas em dias úteis da semana. 

Em razão da dimensão e complexidade dos deslocamentos na cidade e do evento, garantir 
a mobilidade da cidade e garantir o deslocamento dos expectadores para os jogos de Copa 
com segurança e pontualidade configura-se um desafio singular. 

O presente estudo avalia os impactos ao tráfego da cidade decorrentes da realização dos 
jogos em dias úteis, utilizando para tanto técnicas de simulação de tráfego macroscópica e 
microscópica. 

A macrossimulação avalia os impactos ao tráfego da cidade de uma forma geral e aos 
torcedores motorizados decorrente da presença destes no sistema viário principal. Os 
estudos são feitos três alternativas de horário de início dos jogos. 

Os estudos de microssimulação foram realizados para avaliar a mobilidade na área do 
entorno da Arena de São Paulo e verificar a acessibilidade dos veículos credenciados aos 
bolsões de estacionamento. 

DIAGNÓSTICO 



Em São Paulo residem em torno de onze milhões de habitantes, que no ano de 2007 
realizavam mais de 15 milhões de viagens motorizadas por dia (Companhia do 
Metropolitano, 2007). 

A Arena de São Paulo, local em que serão realizados os jogos da Copa 2014 terá 
capacidade para acomodar 65 mil espectadores. Localiza-se na região leste da cidade, onde 
residem 5 milhões de pessoas. Localiza-se a 30 km do centro cidade e a cerca de 20 km do 
Aeroporto Internacional de Cumbica, este no município de Guarulhos (São Paulo, 2012). 

O plano de mobilidade dos jogos em São Paulo prevê a integração de todos os modos de 
transportes, priorizando o acesso pelo sistema público. Estudos indicam que cerca de 60% 
do público expectador utilizará os sistemas de alta capacidade por trilhos, através dos trens 
da CPTM e do Metrô (São Paulo, 2012). 

Parte dos clientes FIFA, composto de torcedores, delegações, autoridades e imprensa 
seguirão à Arena em veículos credenciados – automóveis e ônibus fretados – em rotas 
veiculares previamente estabelecidas e monitoradas. Partes destas rotas estarão 
bloqueadas ao tráfego geral, com pontos de verificação veicular para autorização de uso da 
via. 

Os eixos viários estruturadores de tráfego que dão acesso à região da Arena atualmente já 
se encontram saturados nos horários de maior demanda e com a interdição de trechos de 
alguns destes será necessário o desvio do tráfego geral para rotas alternativas. 

PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

Macrossimulação 

O objetivo da macrossimulação foi o de mensurar os impactos do evento no sistema viário 
estrutural da cidade para diferentes alternativas de horários de início dos jogos em dias úteis 
na cidade. 

A macrossimulação foi realizada com uso dos programas Visum e Emme. 

A rede viária utilizada para a simulação consiste de uma representação esquemática do 
sistema viário principal da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, composta de vias de 
trânsito rápido, arteriais e coletoras, com maior detalhamento no município de São Paulo. O 
sistema viário arterial, foco de análise deste estudo, está representado por 5.500 km na rede 
de simulação, o que corresponde a 43% de extensão total da rede. 

O viário adicional proposto considerado para os cenários de simulação em 2014 foram o 
Rodoanel Leste e novas alças da Av. Jacu Pêssego x Av. José Pinheiro Borges/Radial 
Leste. 

A rede de simulação originariamente construída no programa Emme foi exportada para o 
Visum. A principal razão realizar a simulação com o programa Visum foi a possibilidade de 
programar alocações de tráfego sucessivas e ininterruptas de várias horas do dia, utilizando 
os resultados da alocação vigente como insumo para a seguinte. 

O zoneamento utilizado foi da Pesquisa OD 2007 da RMSP, que contempla 460 zonas de 
tráfego homogêneas, sendo 320 no município de São Paulo, mais 21 zonas externas, nas 
principais rodovias de entrada e saída da RMSP. 

As 18 matrizes de viagens individuais foram modeladas por geração de viagens (regressão 
linear múltipla) e modelo gravitacional, a partir dos dados da OD 2007. Posteriormente estas 
foram atualizadas para o ano de 2012 e projetadas para o horizonte de 2014. As projeções 



foram realizadas com base no crescimento da população da RMSP e da cidade de São 
Paulo. 

A matriz de caminhões utilizada é parcial, considerando apenas as viagens rodoviárias de 
passagem, proveniente de dados da pesquisa OD 2007 de Linha de Contorno, estudos do 
DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A., e ajustes realizados devido à política de 
restrição de circulação de carga na cidade de São Paulo. 

Os dados de demanda não contemplaram o transporte coletivo. 

Como mencionado, as simulações foram realizadas hora a hora, de forma contínua, das 6 
às 24 horas, de modo a considerar o impacto do evento durante todo o dia, não somente no 
horário do jogo. Ademais, os bloqueios operacionais ocorrerão em um período muito maior 
do que a duração das partidas. 

Os indicadores de volume e tempo de percurso dos períodos de pico de trânsito da rede 
simulada vigente 2012 foram comparados com dados do relatório CET Desempenho do 
Sistema Viário Principal – DSVP 2011, que pesquisa indicadores para 30 rotas da cidade. 
Os resultados simulados para as horas picos mostraram-se consistentes com os dados do 
levantamento de campo do DSVP.  

Os horários de início de jogos simulados foram às 13h, 16h e 19h, com bloqueio operacional 
de vias estruturais ocorrendo 5 horas antes e 3 horas após o início da partida. As viagens 
para o evento foram consideradas saindo duas horas antes do início do jogo. Assim, para o 
jogo das 13h são apresentados os resultados das 11h, para o jogo das 16h são 
apresentados os resultados das 14h e para o jogo das 19h são apresentados os resultados 
das 17h. 

Na simulação foram considerados cinco locais distintos de bloqueios e pontos de verificação 
veicular (PVV). A fim de simular o cenário mais crítico, considerou-se que os bloqueios e 
PVV retiram 100% dos veículos do tráfego geral, que se redistribuem por outras vias 
alternativas. 

Ainda no intuito de avaliar uma condição operacional crítica foram adicionados 6.000 
veículos equivalentes à matriz de viagens 2014 de modo individual, concentradas com 
origem na região da Paulista, Congonhas, Berrini e Cumbica. Para representar as viagens 
com destino ao Estádio foi adotada uma demanda de 2.000 veículos equivalentes com 
origens nas zonas de tráfego Paulista e Berrini e 1.000 nas zonas dos aeroportos. As 
viagens de retorno após o jogo não foram consideradas na simulação. 

Como referência da Pesquisa OD 2007, as zonas utilizadas foram Berrini (70), Paulista (73), 
Itaquera (182), Congonhas (254) e Cumbica (337). A concentração de viagens em uma zona 
visa simular um cenário crítico. 

O evento Fanfest também não foi contemplado nos cenários de macrossimulação. 

A fim de identificar os horários mais críticos para realização dos jogos, a Tabela 1 apresenta 
o resultado dos tempos de percurso e atraso do público motorizado individual com destino 
ao evento. Não está considerado o tempo de acessibilidade ao estacionamento, detalhado 
pela microssimulação de tráfego. 

Tabela 1 – Tempo de percurso e de atraso à zona de tráfego do Estádio 

Horário do 
jogo 

Tempo de percurso em minutos e atraso % em relação ao tempo vigente 

Berrini  Paulista  Congonhas Cumbica 



13h 69 (+22%) 55 (+25%) 64 (+21%) 22 (+4%) 

16h 68 (+26%) 54 (+28%) 63 (+25%) 21 (+2%) 

19h 85 (+19%) 68 (+20%) 80 (+18%) 25 (+4%) 

 

Nota-se que o pior horário para início do jogo, em termos de tempo de percurso é às 19h. O 
público do evento levaria pelo menos 80 minutos para se deslocar das regiões Congonhas e 
Berrini até Itaquera. 

Os resultados da macrossimulação indicam que o horário mais recomendado para o início 
dos jogos é às 16h, pois há uma melhor utilização da capacidade viária e menor 
interferência operacional do efeito dos bloqueios de tráfego sobre horários de pico da manhã 
e da tarde.  

Na Figura 1, a seguir, apresentam-se os carregamentos veiculares equivalentes simulados 
para o jogo com início às 19h, com destaque em azul para as viagens motorizadas com 
destino ao Estádio. A espessura das linhas representa a quantidade de veículos 
equivalentes que circularam pelo sistema viário principal. 

 

Figura 1 – Carregamento viário equivalente para jogo iniciando às 19h 

Na Figura 2 apresenta-se, também para o horário crítico das 19h, o acréscimo de volume 
veicular previsto nas vias por consequência das viagens motorizadas com destino ao jogo e 
pelo efeito dos bloqueios operacionais no percurso para o Estádio. Encontram-se 
destacadas as vias que têm um incremento de mais de 100 veículos equivalentes/hora. 

Este incremento de volume é obtido pela diferença das viagens do cenário proposto versus 
vigente. As variações podem ser entendidas como o espalhamento e aumento de trânsito 
devido aos desvios de caminhos causados pelo evento. 

 



 

Figura 2 – Aumento do volume veicular para jogo iniciando às 19h 

A Figura 3 apresenta as vias com redução de velocidade maiores que 5 km/h entre os 
cenários propostos e vigente às 19h. No geral, as viagens adicionais do evento e a 
obstrução da Radial Leste causa impactos em diversas vias importantes internas ao 
minianel e em toda região leste da cidade.  

Nota-se que mesmo com restrição de circulação do tráfego ao público geral, haverá redução 
de velocidade na Radial Leste após o bloqueio quando comparado com a situação vigente. 

 

Figura 3 – Redução de velocidade para jogo iniciando às 19h 



Microssimulação 

A microssimulação foi realizada utilizando o software VISSIM, versão 5.40. 

As análises foram realizadas com base nas informações do Masterplan de setembro de 
2012, no qual a área da pedreira localizada defronte à Arena foi considerada viável para 
acomodar um bolsão de estacionamentos. 

A demanda de veículos considerada na microssimulação foi o número total de vagas de 
estacionamento para veículos de passeio e ônibus fretados de cada um dos pátios 
destinados para os públicos específicos aos jogos da Copa. Também foram considerados 
veículos do tráfego geral que circulam pelas vias liberadas no entorno da Arena. 

Na Tabela 2 e Figura 4 apresentam-se, respectivamente, a quantidade de vagas por tipo de 
veículo e localização dos pátios de estacionamento para os públicos FIFA considerados nas 
análises de microssimulação. 

Tabela 2 – Distribuição das Vagas de Estacionamento 

Pátio Público 
Nº vagas 

Referência 

Horário da 
viagem em 
relação ao 

início do jogo 

Origem 
Autos Ônibus 

P01 Commercial Hospitality 596  Shopping De 2 a 1 hora Jacu-Pêssego 

P02 VIP 300 20 “Chuveirinho” De 2 a 1 hora Jacu-Pêssego 

P03 FIFA/LOC Operacional 80  Pátio Metrô De 3 a 2 horas “Chuveirinho” 

P04 Marketing Operations 100 2 Pátio Metrô De 3 a 2 horas “Chuveirinho” 

P05 Media  250  Pedreira De 4 a 3 horas Cesar Dias 

P06 IT&T 35  Pedreira De 4 a 3 horas Cesar Dias 

P07 TV Broadcast 250 3 Pedreira De 4 a 3 horas Cesar Dias 

P08 Skyboxes 460  Pedreira De 2 a 1 hora Jacu-Pêssego 

P09 Business Seats 1343  Pedreira Inf De 2 a 1 hora Jacu ou 
“Chuveirinho” 

P12 Commercial Affiliates 200 200 Institucional De 2 a 1 hora Itaquera 

P13 Commercial Hospitality 400 20 Rodoviária De 2 a 1 hora Jacu-Pêssego 

 



 

Figura 4 – Localização dos Pátios de Estacionamento 

Na microssimulação não foram avaliados cenários distintos de horário de início dos jogos, 
pois se considerou que o trânsito de veículos no perímetro da Arena será composto 
predominantemente pelo público do evento. 

Para a análise de acessibilidade aos estacionamentos de cada cliente específico, foram 
simuladas alternativas de rotas fixas e predeterminadas. As rotas foram estabelecidas por 
estudos realizados pela área operacional da CET e contemplam as melhorias viárias 
propostas, como a construção as novas vias e obras de arte e demanda de cada 
estacionamento. 

As simulações foram realizadas considerando-se uma condição crítica, na qual o acesso 
dos veículos a todos os estacionamentos designados ocorre dentro de um período de quatro 
horas (14.400s) até o horário de início do jogo. 

Na simulação foram considerados diferentes horários de início das viagens para públicos 
distintos. Os veículos que atendem aos serviços de mídia, por exemplo, destinam-se aos 
pátios de estacionamento P05 a P07 e partem de suas origens com até 3 horas de 
antecedência do horário de início do jogo.  

Todas as rotas pré-definidas convergem para cinco vias de acesso no entorno da Arena. 
São estas as Av. Radial Leste / José Pinheiro Borges, Av. Jacu-Pêssego, complexo de 
novos viadutos (“Chuveirinho”), Av. Itaquera e R. Cesar Dias. 

Considerou-se uma velocidade de fluxo livre de 60km/h para as vias do entorno da Arena. 

 Não foram contemplados os serviços de transporte público, e interface com pedestres e 
ciclistas. 

Foram avaliados dois cenários de condição de acessibilidade e atendimento aos pátios de 
estacionamento, o pessimista e o médio. No cenário pessimista considerou-se uma 
velocidade de acessibilidade de 5 km/h na entrada dos estacionamentos. Para o cenário 
médio adotou-se a velocidade de atendimento de 12 km/h. 



As análises de alternativa de rota de chegada para os expectadores Business Seats (P9) 
foram simuladas considerando-se o acesso pelo “Chuveirinho” e pela Av. Jacu-Pêssego.  

Cada um dos cenários foi simulado cinco vezes de forma aleatória. (sorteio de 
características dos veículos).  

A Tabela 3, a seguir, apresenta um exemplo de resultado da microssimulação. Na tabela 
são apresentados os tempos médios de atraso para a chegada dos estacionamentos,  

Tabela 3 - Atrasos médios de acesso aos Estacionamentos 

Pátio

Business Seats chegando pela Jacu-
Pêssego 

Business Seats chegando pelo 
“Chuveirinho” 

Tempo (min) e % 
atraso 

Distância Percorrida 
(km) 

Tempo (min) e % 
atraso 

Distância 
Percorrida (km) 

P01 4,2 (38%) 2,4 4,4 (41%) 2,4

P02 20,2 (72%) 5,0 10,0 (41%) 5,0

P03 2,6 (29%) 1,9 2,6 (29%) 1,9

P04 2,6 (29%) 1,9 2,6 (29%) 1,9

P05 11,0 (89%) 1,5 11,0 (89%) 1,5

P06 12,4 (90%) 1,6 12,4 (90%) 1,6

P07 12,6 (91%) 1,6 12,6 (91%) 1,6

P08 20,8 (75%) 4,4 12,6 (58%) 4,4

P09 19,8 (75%) 4,2 12,2 (80%) 1,4

P12 7,9 (84%) 1,4 7,9 (84%) 1,4

P13 5,2 (53%) 2,3 5,2 (54%) 2,3
 

CONCLUSÕES 

O planejamento para o deslocamentos dos torcedores dos jogos da Copa da Mundo 
constitui-se um grande desafio para a cidade de São Paulo. 

A Arena de São Paulo localiza-se numa região adensada e distante do centro da cidade, 
que já apresenta questões importantes de acessibilidade e que tendem a se agravar com a 
realização dos jogos. 

A simulação de tráfego mostrou-se uma importante ferramenta para avaliar a magnitude e 
extensão dos efeitos dos jogos sobre o trânsito da cidade.  

Os resultados da simulação macroscópica foram importantes para indicar o horário de jogos 
que causa o menor impacto ao trânsito da cidade. 

Os resultados da simulação microscópica auxiliaram na verificação da capacidade e 
adequação à acessibilidade à Arena e aos pátios de estacionamento. 
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