
 

COPA 2014: Esquema geral de trânsito e transporte nos dias de jogos 
 
Com o objetivo de garantir a fluidez e a segurança na mobilidade nos dias de jogos da Copa 

Mundo em Porto Alegre (15, 18, 22, 25 e 30 de junho), a prefeitura, por intermédio da Empresa 
Pública de Transporte e Circulação (EPTC), desenvolveu esquema especial de trânsito e transporte 
para o evento. Ao todo, serão mil funcionários da empresa envolvidos com o monitoramento, a 
organização e a divulgação de informações de mobilidade urbana para os turistas e a população. Deste 
grupo, 721 profissionais fizeram cursos de inglês ou espanhol oferecidos pela prefeitura. 

 
A principal alternativa de deslocamentos em dias de jogos será o transporte público. Serão 

disponibilizadas quatro linhas de ônibus especiais e uma linha seletiva. Além disso, mais de 30 linhas 
regulares de ônibus e dez de lotação atendem as proximidades do estádio. Os pontos de parada para o 
transporte público - ônibus, lotação e táxis - ficarão localizados ao longo das avenidas Praia de Belas e 
Borges de Medeiros.  

 
Para deslocamento a pé, a principal alternativa em dias de jogos será a avenida Borges de 

Medeiros, que terá a pista sentido centro-bairro bloqueada para veículos. O trajeto preferencial para 
pedestres, no projeto Caminho do Gol, contará com diversas atrações culturais e serviços para os 
torcedores. Outra alternativa é pedalar, utilizando o sistema BikePoa, de bicicletas compartilhadas, 
que possibilita deslocamento do Centro Histórico, Cidade Baixa ou Bom Fim até as proximidades do 
estádio Beira-Rio. São 39 estações e 390 bikes disponíveis aos usuários. Outras informações estão 
disponíveis pelo site www.mobilicidade.com.br/bikepoa.  

 

TRÂNSITO 
Os principais bloqueios do trânsito acontecerão somente nos dias de jogos na Capital (15, 18, 

22, 25 e 30 de junho). Ao todo, serão dez vias com bloqueios totais ou parciais, com restrição de 
veículos em sete vias próximas ao estádio. O credenciamento é realizado pela prefeitura, por meio da 
campanha Vizinho da Copa.  

 
As vias com maior trecho bloqueado ao tráfego de veículos serão as avenidas Padre Cacique e 

Edvaldo Pereira Paiva (entre a Ipiranga e a Padre Cacique), as duas restritas nos dois sentidos de 
circulação. Nessas vias, só será permitido acesso de veículos autorizados pela Fifa. Nos dias do Fan 
Fest, no Anfiteatro Pôr do Sol, a avenida Edvaldo Pereira Paiva poderá ficar bloqueada ao trânsito, 
entre João Goulart e Ipiranga, conforme a demanda de público.  

 
 
 
 
 
 

http://www.mobilicidade.com.br/bikepoa


 

Bloqueios e restrições de trânsito – Somente nos cinco dias de jogos 
 

 av. Edvaldo Pereira Paiva, entre a Ipiranga e a Padre Cacique, nos dois sentidos de circulação; 

 av. Padre Cacique, entre a Borges de Medeiros e a Edvaldo Pereira Paiva, nos dois sentidos; 

 av. Borges de Medeiros (Caminho do Gol), entre o Mercado Público e o Viaduto Dom Pedro I, 
somente na pista sentido Centro-Bairro; 

 av. Aureliano de Figueiredo Pinto (Caminho do Gol), entre a Borges de Medeiros e a Rótula das 
Cuias, sentido rótula-Borges; 

 rua Monroe, toda a via; 

 rua Otávio Dutra, entre a Padre Cacique e a rua Silveiro; 

 rua Dona Amélia, toda a via; 

 rua Gen. Oliveira Freitas, toda a via; 

 rua Miguel Couto, entre a Padre Cacique e a Silveiro; 

 rua Barão do Cerro Largo, entre a Padre Cacique e a rua Antenor Lemos. 
 

Rotas para o Estádio e o Fan Fest 
 
A proximidade do estádio Beira-Rio e Fan Fest (Anfiteatro Pôr do Sol) facilita o deslocamento 

dos torcedores aos jogos do Mundial e aos eventos do Território da Copa em Porto Alegre. A principal 
alternativa será o transporte coletivo. Para deslocamentos com carro ou táxi, seguem orientações 
sobre as principais rotas: 

 
Do Aeroporto Internacional Salgado Filho 
Carro ou táxi: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está localizado na av. Severo Dullius, 

zona Norte. O trajeto mais simples é utilizar a BR-116 (estrada ao lado do aeroporto) e as avenidas 
Farrapos e Mauá. 

Ônibus: Linha T5 e Aeroporto-Estádio (somente nos dias de jogos). 
Metrô: Embarcar na estação Aeroporto e desembarcar no Mercado Público; a partir daí, seguir 

a pé via Caminho do Gol (Borges de Medeiros) ou utilizar transporte público. 
 
Da Rodoviária e Centro Histórico  
Carro ou Táxi: Duas opções: avenida Mauá, em direção ao Gasômetro, ou as avenidas João 

Pessoa e Ipiranga. 
Ônibus: Diversas opções de linhas saem da av. Salgado Filho ou da rua Uruguai. Em dias de 

jogos, terá a linha Centro-Estádio. 
Lotação: Várias linhas que saem da Marechal Floriano Peixoto são alternativa, como 10.1 

Tristeza/Assunção; 10.3 – Cristal/Otto; 10.4 – Ipanema; 10.5 – Guarujá; entre outras. 
A pé ou bicicleta: Para os pedestres, a melhor opção é o trajeto preferencial do Caminho do 

Gol (Borges de Medeiros). De bicicleta, a ciclovia da rua Sete de Setembro em direção à Orla do Guaíba 
é a melhor opção. Na área central, há diversas estações do BikePoa.  



 

Da zona Sul  
Carro ou Táxi: As avenidas Diário de Notícias e Icaraí são as principais vias.  
Ônibus: Algumas linhas sugeridas são: 110.1 – Restinga; 165 – Cohab; 171 – Ponta Grossa; 173 

– Camaquã; 176 – Serraria/ Rodoviária; 178 – Praia de Belas; 179 – Serraria; 184 – Juca Batista; 186 – 
Liberal; 187 – Padre Réus; 188 – Assunção. Em dias de jogos, a linha Jockey-Estádio é alternativa.  

Lotação: Depende do ponto, algumas linhas sugeridas: 10.1 Tristeza/Assunção; 10.3 – 
Cristal/Otto; 10.4 – Ipanema; 10.5 – Guarujá. 

A pé ou bicicleta: A partir das avenidas Diário de Notícias e Icaraí, já é possível ir a pé até o 
estádio ou às atividades do Território da Copa, como o Fan Fest. A distância pode variar de 1,5km até 
3,5km. De bicicleta, é possível utilizar a orla de Ipanema e a avenida Diário de Notícias, ambas com 
ciclovia, em direção aos locais dos eventos.  

 
Da zona Leste  
Carro ou Táxi: A avenida Ipiranga é a melhor alternativa.  
Ônibus: Algumas opções são as linhas T2, T5 e T7. Em dias de jogos, será disponibilizada a linha 

PUC-Estádio. É possível utilizar linhas regulares da região e integrar com outras no Centro.  
A pé ou bicicleta: Dependendo do ponto, a caminhada pode ser muito longa. Para pedestres, o 

caminho mais próximo é a partir da avenida Azenha. Para os ciclistas, a avenida Ipiranga, que possui 
ciclovia e estações do BikePoa, é a melhor alternativa. 

 
Da zona Norte  
Carro ou Táxi: Terceira Perimetral e Ipiranga são trajetos possíveis.  
Ônibus: As linhas T1 ou T5 são alternativas. Também dá para utilizar linhas regulares da região 

e integrar com outras linhas no Centro.  
 

Rotas para evitar a região do estádio Beira-Rio 
 
Para quem não vai participar dos jogos e das atividades paralelas, o principal trajeto para 

deslocamentos nos cincos dias de evento, do Centro para a zona Sul, será utilizar a Terceira Perimetral. 
Outra opção são as avenidas Érico Veríssimo ou Azenha. Quem se deslocar da zona Sul ao Centro, e 
quiser evitar a região do estádio, deverá utilizar a Terceira Perimetral ou a avenida Oscar Pereira, 
acessando a Azenha ou Érico Veríssimo.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRANSPORTE COLETIVO 
 
Mais de 30 linhas de ônibus regulares atendem as proximidades do estádio. São 27 linhas da 

Zona Sul e as linhas transversais da Carris (T2, T2A, T5 e T7). Além delas, serão disponibilizadas quatro 
linhas especiais de ônibus para a Copa: a Centro-Estádio, a Aeroporto-Estádio, a PUC-Estádio e a 
Jockey-Estádio. As linhas circularão somente nos dias de jogos do Mundial, com valor de tarifa comum 
- R$ 2,95.  

 
Outra opção será a linha seletiva Aeroporto-Hotéis, ligando a chegada à Capital aos principais 

pontos de hospedagem em Porto Alegre. A linha será implantada em caráter permanente, ficando 
como legado para o transporte público após a Copa. O valor do serviço executivo será de R$ 5,00.   

 

Alterações nas linhas de ônibus  
Em razão dos bloqueios e restrições de trânsito, a EPTC planejou o desvio de mais de 60 linhas 

regulares de ônibus, nos dias das partidas no Beira-Rio. As mudanças acontecem somente na região do 
Centro Histórico e nas linhas com terminal nas avenidas Borges de Medeiros ou Salgado Filho, em 
razão do Caminho do Gol.  

O desvio será pela avenida João Pessoa, acesso sob o viaduto, seguindo pela Loureiro da Silva, 
rua Gal. Lima e Silva, rua Cel. Fernando Machado, av. Borges de Medeiros (bairro-cento), Salgado Filho, 
e retornando à avenida João Pessoa, de onde segue itinerário normal. 

 
Além das mudanças no Centro, 27 linhas de ônibus da zona Sul, que circulam pelas avenidas 

Borges de Medeiros e Padre Cacique, terão seus itinerários alterados: 110 – Restinga Nova; 110.1 – 
Restinga; 111 – Restinga Velha; 111.2 – Rest .Velha/ Hípica; 149 – Icaraí; 149.1 – Icaraí/ Taquary; 165 – 
Cohab; 170 – Jd. das Palmeiras; 171 – Ponta Grossa; 173 – Camaquã; 176 – Serraria/ Rodoviária; 176.1 
– Serraria/ Ouriques; 177 – Menino Deus; 178 – Praia de Belas; 179 – Serraria; 179.2 – Serraria/ Osv. 
Cruz; 180 – Diário; 184 – Juca Batista; 186 – Liberal; 187 – Padre Réus; 187.1 – Pe. Réus/ Massot; 188 – 
Assunção; R1 – Jd. Vila Nova; R3 – Esperança; R5 – Ponta Grossa; R81 – Campo Novo; R84 – Juca.  

 
Desvios 
Centro-Bairro: Borges de Medeiros (bairro-centro), Salgado Filho, Avaí, Loureiro da Silva, José 

do Patrocínio, rua da República, Praia de Belas, Botafogo, Érico Veríssimo, Gastão Mazeron, 
Cascatinha, Carlos Barbosa, Moab Caldas, Divisa, Comandaí, Butuí e Icaraí. 

Bairro-Centro: Icaraí, Inhanduí, Comandaí, Divisa, Moab Caldas, Niteroi, Gomes Carneiro, Cel. 
Neves, Carlos Barbosa, Cascatinha, Érico Veríssimo, José de Alencar, Borges de Meiros ou Praia de 
Belas, Salgado Filho. 

 
Atenção!  
Nos dias 15 e 22 de junho, os corredores de ônibus das avenidas Cascatinha (Érico Verissimo) e 

Terceira Perimetral, que são bloqueados para lazer aos domingos, serão utilizados, excepcionalmente, 



 

pelos ônibus. A sinalização indicando essa mudança será reforçada nos locais, com a presença de 
agentes da EPTC, a fim de alertar a população.   

 
LOTAÇÕES 

As linhas de transporte seletivo, todas com ar-condicionado e tarifa a R$ 4,40, também são 
opções para ir ao estádio ou Fan Fest. As principais opções saem da rua Marechal Floriano Peixoto, no 
Centro, como a 02.1 – Menino Deus; 02.11 – Menino Deus/José do Patrocínio; 10.1 Tristeza/Assunção; 
10.3 – Cristal/Otto; 10.4 – Ipanema; 10.41 – Ipanema/ Jardim Isabel; 10.5 – Guarujá; 10.51 – 
Guarujá/Wenceslau; 20.4 – Vila Nova/Praia de Belas; 20.5 – Alto Teresópolis.  

 

MONITORAMENTO 
 
O Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) possui 840 câmeras 

espalhadas pela cidade. Destas, 97 são de trânsito, que contribuirão para organizar, monitorar e 
promover ações de segurança e de mobilidade urbana durante o evento. Além disso, nos dias de jogos 
do Mundial, serão efetuadas diversas ações pelos órgãos de segurança e trânsito, para para informar a 
população sobre rotas, bloqueios e desvios. Haverá dois Pontos de Verificação da Fifa (Edvaldo com 
Ipiranga e Padre Cacique com Edvaldo), 17 pontos de triagem (locais próximos às zonas de bloqueio ou 
restrição) e 110 pontos de monitoramento da EPTC.  

 

ESTACIONAMENTOS 
 
Ao todo, serão cinco zonas de estacionamento, duas para veículos particulares e três para 

ônibus fretados e turismo. Nas áreas de restrição, com acesso somente à circulação de veículos 
moradores ou funcionários, não será permitido estacionar nas vias.  

 
Veículos particulares 
Jockey Club – Av. Diário de Noticias s/nº. Capacidade de 2,5 mil vagas.  
Pontifícia Universidade Católica (PUC) – Avenida Ipiranga, 6681. Capacidade de 2 mil vagas.  
 
Ônibus fretados ou turismo 
Av. Praia de Belas (terreno próximo ao shopping) – Capacidade de 55 ônibus.  
Cais do Porto (ao lado da Usina do Gasômetro) – Capacidade de 100 ônibus. 
Cais do Porto (Armazém CESA) – Capacidade de 250 ônibus. 
 
 
Outras informações: 
Fala Porto Alegre – 156 e EPTC – 118 
www.eptc.com.br | www.poatransporte.com.br  
www.portoalegre.rs.gov.br | www.copa2014.portoalegre.rs.gov.br  

http://www.eptc.com.br/
http://www.poatransporte.com.br/
http://www.portoalegre.rs.gov.br/
http://www.copa2014.portoalegre.rs.gov.br/


 

TRÂNSITO PARA A COPA EM NÚMEROS 
 

 1.000 funcionários da EPTC envolvidos 
 721 com curso de idiomas - inglês ou espanhol 

 

 840 câmeras de monitoramento - CEIC 
 97 somente para trânsito 

 

 10 vias bloqueadas, somente em dias de jogos em Porto Alegre (15, 
18, 22, 25 e 30/06) 
 

 Mais de 60 de linhas de ônibus desviadas 
 

 Mais de 30 linhas regulares atendem as proximidades do evento 
 

 10 linhas de lotação  
 

 4 Linhas Especiais de ônibus, somente em dias de jogos em Porto 
Alegre 
 

 1 Linha Seletivo Aeroporto – Hotéis 
 

 5 Zonas de Estacionamentos 
 2 zonas de estacionamento particular (Park & Ride) 
 3 zonas de estacionamento de ônibus (fretados e turismo) 

 

 2 Pontos de Verificação Veicular – FIFA  
 

 17 Pontos de Filtros de Trânsito – Triagem 
 

 110 Pontos de Monitoramento - EPTC 


