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RESUMO 
 

O Brasil foi confirmado como o país-sede da Copa do Mundo de Futebol 2014 no anúncio oficial 
realizado pela FIFA (Fédération Internationale de Football Association) no dia 30 de outubro de 
2007. Dois anos depois, as cidades-sede selecionadas foram anunciadas, entre elas Porto 
Alegre. Juntamente com a satisfação de receber tal megaevento vem a preocupação, 
responsabilidade e trabalho árduo para organizar o espaço urbano conforme as exigências do 
Caderno de Encargos. Assim, desde o anúncio oficial já se notavam estudos técnicos, projetos e 
direcionamento de investimentos que inevitavelmente implicarão em transformações no espaço 
urbano para adequação da infraestrutura e instalação dos equipamentos esportivos. Assim, 
investigam-se as mudanças na estrutura urbana da cidade de Porto Alegre para recepcionar a 
Copa do Mundo de Futebol, com foco principal na mobilidade urbana decorrente da implantação 
do bus rapid transit (BRT). Citam-se as obras previstas em diversas áreas da cidade com o 
objetivo de se adequar às orientações da FIFA e as demais que não estão diretamente 
relacionadas ao megaevento esportivo, aproveitando os recursos disponibilizados pelo Governo 
Federal para as readequações necessárias à mobilidade. Analisa o possível legado na 
infraestrutura do sistema de transporte coletivo e vias adjacentes pertencentes ao projeto de 
BRT Avenida Bento Gonçalves, visando o atendimento às centralidades da avenida e a melhora 
dos deslocamentos entre a zona norte, sul e a cidade vizinha de Viamão. Descreve os 
procedimentos de ampliação do sistema de transporte coletivo, centrando-se na implantação do 
BRT na avenida mencionada. Demonstra que o megaevento esportivo irá proporcionar um 
legado significativo na qualificação da infraestrutura geral da cidade, especialmente no sistema 
viário e transporte público coletivo. Desenvolveram-se atividades de gabinete que consistiram na 
revisão de diversos trabalhos sobre grandes eventos esportivos, Geografia dos Esportes, 
mobilidade urbana, além de planos, programas e documentos de órgãos públicos; atividades de 
campo para a realização de reuniões técnicas em diferentes datas e registros fotográficos e 
análise dos dados obtidos. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Copa do Mundo de Futebol, megaeventos esportivos, legados, 
mobilidade urbana, BRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUÇÃO 

A Copa do Mundo de Futebol FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 

completará oitenta anos e a sua vigésima edição será realizada no Brasil, em 2014. O Brasil foi 

confirmado pelo Comitê Executivo da FIFA como o país-sede no anúncio oficial realizado em 30 

de outubro de 2007, na Suíça. Dois anos depois anunciaram-se as 12 cidades-sede 

selecionadas: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), 

Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e 

São Paulo (SP). Juntamente com a satisfação de receber tal megaevento surge a preocupação, 

responsabilidade e esforço para organizar o espaço urbano conforme as exigências do Caderno 

de Encargos da FIFA. Assim, desde o anúncio oficial já se notavam estudos técnicos, projetos e 

direcionamento de investimentos que inevitavelmente implicarão em transformações no espaço 

urbano para adequação da infraestrutura, instalação dos equipamentos esportivos e para a 

mobilidade dos inúmeros torcedores, jornalistas e comissões técnicas que circularão no país no 

período. 

O presente trabalho busca discutir pontos que evidenciam a possibilidade da 

abordagem geográfica, especialmente na reestruturação do espaço e mobilidade urbana, em 

relação a grandes eventos esportivos – Copa do Mundo e Jogos Olímpicos – que se apresentam 

com enorme impacto espacial na dimensão urbana, sendo os legados o resultado destes 

projetos urbanos esportivos. Há diversas cidades que se utilizam dos megaeventos para produzir 

melhorias, como exemplos internacionais observam-se os Jogos Olímpicos de Barcelona (1992) 

e a Copa do Mundo da África do Sul (2010) e nacionais os Jogos Pan-americanos do Rio de 

Janeiro (2007); futuramente a Copa do Mundo em diversas cidades-sede, incluindo Porto Alegre, 

e os Jogos Olímpicos de 2016, na capital fluminense. Nota-se a tendência que estes eventos 

têm de se tornarem estratégias usadas para atrair financiamentos públicos e aporte financeiro do 

setor privado. Assim, diversas cidades-candidatas de todo o Brasil lutaram pelo direito de 

receber partidas, sendo um impulso para a dinamização da economia local, além de possibilitar 

um melhoramento de sua infraestrutura em geral.  

Um dos maiores problemas das grandes cidades brasileiras, que se caracterizam pela 

intensa concentração de demandas por serviços e equipamentos, está relacionado à mobilidade 

urbana, pois nos últimos anos houve um acréscimo significativo de veículos e pessoas nas vias. 

Deste modo, é necessária uma ação efetiva dos governos com relação ao transporte de massa 

qualificado e economicamente viável. Assim, Porto Alegre aproveita a oportunidade de 

recebimento de um megaevento esportivo para canalizar os investimentos a fim de qualificar sua 
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mobilidade urbana, especialmente o sistema de transporte coletivo público, através do bus rapid 

transit (trânsito rápido de ônibus) mundialmente conhecido por BRT.  

O objetivo geral deste trabalho é apontar as obras referentes à mobilidade urbana da 

cidade de Porto Alegre, com enfoque no sistema de BRT da Avenida Bento Gonçalves, 

necessárias a melhora da infraestrutura de transporte coletivo para a realização de partidas 

durante o campeonato mundial 2014 e o legado do megaevento esportivo. Os objetivos 

específicos constam em citar as modificações imperativas à estrutura da cidade para a fluidez de 

pessoas e veículos; descrever o processo de ampliação do sistema de transporte coletivo, 

através do BRT na Avenida Bento Gonçalves; além de averiguar o possível legado infraestrutural 

do sistema de transporte coletivo, terminais e vias de acesso utilizado pelo BRT, para as 

centralidades da Avenida mencionada.  

É verídico que tal evento tem trazido grandes investimentos e visibilidade para a capital 

gaúcha. Porém, quais serão os impactos territoriais na mobilidade urbana que o espaço porto-

alegrense terá para ser ‘rearranjado’, a fim de ser uma cidade-sede adequada, segundo os 

padrões internacionais da FIFA, e o legado que deixará aos moradores? Um planejamento 

inadequado pode prejudicar os moradores com obras não prioritárias, que favoreçam apenas 

aos interesses dos investidores em detrimento das reais necessidades locais, trazendo gastos 

exorbitantes e valorizando apenas áreas que atendam às classes privilegiadas. As obras 

necessárias para facilitar os meios e vias de transporte em torno do estádio-sede e em outras 

áreas da cidade devem atender as recomendações internacionais, mas não deixar de lado o 

legado que proporcionará no pós-evento aos porto-alegrenses. Assim, necessita-se um 

planejamento e controle de execução adequado das obras para se evitar gastos desnecessários 

no rearranjo do espaço a serviço do urbanismo esportivo, como o ocorrido no PAN RIO 20071 

(MASCARENHAS, 2007).  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O levantamento de dados secundários abrangeu as atividades de revisão de diversos 

trabalhos sobre grandes eventos esportivos, além de planos (Plano Integrado de Transporte e 

                                                 
1
 Em março de 2007, estimava-se um gasto oito vezes maior que o inicialmente previsto. Os gastos 

púbicos serviram preponderantemente aos interesses empresariais, já que as intervenções favoreceram 
áreas nobres da cidade. Houve a discutida construção de um estádio novo, remoção de famílias de “áreas 
de rico”, construção da Vila Pan-americana na Barra da Tijuca com dinheiro público. Ou seja, “lucrativas 
operações urbanístico-empresariais”. (MASCARENHAS, 2007) 

 



 

 

Mobilidade Urbana 2009-PitMurb; Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 1999), 

programas (Programa de Aceleração do Crescimento da Mobilidade Urbana para Copa 2014), 

estudos e documentos técnicos de órgãos públicos (Secretaria Extraordinária da Copa 2014/RS; 

Empresa Pública de Transportes e Circulação), Cadernos de Encargos da FIFA, uso dos 

softwares (Google Earth; ArcGis). Na etapa de levantamento de dados primários foram utilizados 

como instrumentos de estudo registros fotográficos e reuniões técnicas em diferentes datas, 

entre abril de 2011 e dezembro de 2012.  

Dentre as diversas obras de mobilidade urbana planejadas, optou-se por fazer um 

recorte espacial na Avenida Bento Gonçalves devido à importância desta via na zona leste, 

decorrente da atração exercida pelas diferentes centralidades dispostas em sua extensão e por 

apresentar dois pontos principais de transbordos que facilitam os deslocamentos em direção às 

zonas norte e sul e a cidade de Viamão; além disto, o eixo viário da Avenida Bento Gonçalves 

pertenceu a primeira fase de planejamento sobre implantação de BRT em Porto Alegre, 

conforme PITMurb-2009.  

 

PORTO ALEGRE: CIDADE-SEDE 

Porto Alegre situa-se na faixa leste do estado do Rio Grande do Sul, próximo ao litoral 

(Figura 01), conta com área uma total de 496,8 km2 (FEE-2010). Interliga-se às rodovias federais 

através da das BR 290 e 116, permitindo sua conexão a outros estados, ao Uruguai e à 

Argentina. Conta uma população de 1.409.351 habitantes e uma densidade demográfica de 

2.838,04 hab/km2 (IBGE-2010). Caracteriza-se como o centro econômico, financeiro, político, 

cultural e administrativo das 31 cidades-satélites da Região Metropolitana de Porto Alegre 

(RMPA) de quase 4 milhões de habitantes (FEE-2010). As características atrativas (trabalho, 

qualificação, lazer, serviços, atendimento médico especializado etc) promovem diariamente 

intensos deslocamentos, provocando problemas (congestionamentos, aumento na emissão de 

gases poluentes, excesso de veículos, acidentes) que são elementos agravantes para uma 

mobilidade sustentável. 

 



 

 

 

 

 

Figura 01 – Mapa Localização de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul. 

Fonte: Autora (2012) 
 

 Obras e projeto da Copa 2014 

A apresentação oficial da candidatura ao Comitê Nacional da Copa e à FIFA foi 

realizada em 2008. A partir desse momento, os governos estadual e municipal começaram a 

atuar juntos, a fim de fortalecer o nome da cidade e para atender as exigências estipuladas no 

Caderno de Encargos da FIFA. 

Em maio de 2009, Porto Alegre foi confirmada como umas das doze cidades-sede. A 

Prefeitura instituiu a Secretaria Extraordinária da Copa 2014 (SECOPA), com o objetivo de 

buscar parceiros para os investimentos, supervisionar os projetos municipais, acompanhar a 

reforma no estádio-sede e fazer a relação institucional com os demais agentes envolvidos 

(governos e entidades da sociedade civil). As ações prioritárias foram definidas em cinco temas: 

Infraestrutura e Sistema Viário; Circulação e Transporte; Cultura e Divulgação; Paisagem Urbana 

e Meio Ambiente; Esporte e Turismo; Segurança e Saúde. Em janeiro de 2010, foi assinada a 



 

 

Matriz de Responsabilidades2 com o objetivo de viabilizar a execução das ações governamentais 

necessárias à realização da Copa das Confederações da FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 

2014. Há inúmeros projetos de revitalização de áreas, melhoramento de seus serviços, 

organização do espaço, obras de infraestrutura, além de projetos de qualificação das pessoas 

envolvidas no evento. Diversas obras e projetos estão previstos para facilitar o fluxo de pessoas 

e veículos nos deslocamentos internos e externos à cidade, além da reforma do estádio Beira 

Rio, dentre eles: A Mobilidade urbana: Corredor Avenida Tronco; Corredor 3ª Perimetral (05 

obras de arte – viadutos e passagem de nível); Corredor Av. Padre Cacique / Av. Beira-Rio (Av. 

Edvaldo Pereira Paiva); Monitoramento dos três Corredores; BRT: Av. Protásio Alves (11 

estações); BRT: Av. João Pessoa (6 estações); Corredor Voluntário da Pátria e Terminal de 

Ônibus São Pedro; Prolongamento da Av. Severo Dullius; Complexo da Rodoviária; BRT: Av. 

Bento Gonçalves / Terminais Azenha e Antônio Carvalho (12 estações). B. Estádio Beira-Rio. C. 

Infraestrutura aeroportuária. 

Os três pontos prioritários para o Governo Municipal que devem ser priorizados são: 

aeroporto, mobilidade urbana e estádio. Estes são, segundo Rogério Baú, Engenheiro da 

SECOPA, os três pilares da Copa 2014 na cidade: 

 

“Sem aeroporto adequado para a chegada dos atletas e torcedores e o 

deslocamento destes para outras cidades-sede não há competição; sem o estádio 

adequado, conforme as exigências da FIFA, não há o palco da competição e a 

mobilidade urbana é fundamental para que todos os participantes do megaevento, 

desde jogares, torcedores, imprensa e população local possam deslocar-se com 

agilidade e segurança durante a Copa entre os vários pontos da cidade, desde o 

estádio Beira-Rio, campos de treinamento, hotéis, áreas de lazer até o Aeroporto 

Internacional Salgado Filho sem gerar um caos.” (BAÚ, Rogério, 2011)  

 

Ilustra-se na Figura 02, o eixo de investimentos: Aeroporto, Arena do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense, Centro Histórico (bairro Centro) e Estádio Beira-Rio. Este é o perímetro da 

cidade que será efetivamente usado durante o campeonato pelos torcedores, atletas e imprensa, 

ou seja, as áreas nas quais estão concentradas as obras.  

 

                                                 

2 Instrumento que trata das áreas prioritárias de infraestrutura (aeroportos, portos, mobilidade urbana, estádios, 

segurança e turismo) das 12 cidades-sede, definindo as responsabilidades de cada um dos signatários (União, 
estados, Distrito Federal e municípios) para a execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis. 

 



 

 

 

Figura 02 – Eixos de Intervenção na mobilidade urbana. 

Fonte: Blog Porto Alegre na Copa (2012) 

 

Os investimentos para as 10 obras de mobilidade urbana que a capital planeja serão 

entorno de R$ 865,5 milhões, sendo os recursos advindos do Governo Federal, através de 

financiamentos da Caixa Econômica Federal e havendo contrapartida do Governo Municipal.  

As obras para a reestruturação do espaço urbano porto-alegrense foram classificadas 

como ‘obras diretas’ que facilitam diretamente a chegada ao estádio Beira-Rio, como a 

duplicação da Avenida Edvaldo Pereira Paiva e da Avenida Tronco e as obras da Avenida Padre 

Cacique. E ‘obras indiretas’ referindo-se as melhorias que facilitaram a mobilidade da cidade de 

maneira geral como a implantação do sistema de bus rapid transit (BRT) em 3 avenidas e o das 

obras de arte na Avenida Terceira Perimetral. 

 

O SISTEMA BUS RAPID TRANSIT EM PORTO ALEGRE  

No país penta campeão das doze cidades que receberam partidas seis (Belo 

Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Manaus e Rio de Janeiro) optaram pelo 

modal Bus Rapid Transit. Segundo o Manual de BRT publicado em 2008, o BRT é “um sistema 

de transporte de ônibus que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável e com custo 

eficiente através da provisão de infraestrutura segregada com prioridade de passagem, operação 



 

 

rápida e frequente e excelência em marketing e serviço ao usuário”. Apresenta-se como uma 

alternativa de baixo custo para oferecer serviços de transporte com alta qualidade no espaço 

urbano. Com a urgência de soluções nas questões referentes ao transporte coletivo devido ao 

megaevento, Nogueira afirma que:  

 

O sistema de ônibus rápidos é adequado à situação econômica das cidades 

brasileiras, o tempo escasso para a implantação de modernizações do atendimento 

para a população e para a demanda da Copa do Mundo e das Olimpíadas, com os 

mesmos resultados de outros modos de transportes mais caros e que exigem mais 

intervenções no espaço urbano. (NOGUEIRA, 2011) 

 

Diante do exposto, o bus rapid transit apresenta-se como uma boa opção para um país 

ou cidade que almeja qualificar seu transporte coletivo de massa. Ainda mais em urbes que já 

possuem corredores básicos de ônibus ou faixas exclusivas que colaboram com a diminuição do 

tempo de viagem (origem-destino). E, em diversos casos, estas faixas acabam antecedendo a 

implantação do sistema de fato, como será o caso de Porto Alegre.  

As obras previstas para a capital gaúcha compreendem primordialmente a ampliação 

do sistema de transporte coletivo, com a construção e melhoria de corredores exclusivos para 

ônibus, obras de arte como viadutos e passarelas e a duplicação das principais avenidas de 

acesso ao estádio Beira Rio que após o evento contribuirão para o acesso à zona sul. 

Em 2012 o sistema de transporte, um dos mais qualificados do país, apresenta ao todo 

403 lotações, 3.917 táxis convencionais e 1 trem metropolitano de superfície que liga a capital ao 

eixo norte da Região Metropolitana. Cerca de 1.100.000 de passageiros são diariamente 

transportados em 1659 ônibus urbanos, divididos em 400 linhas. Há três consórcios privado 

(Conorte, STS, Unibus) que operam linhas radiais ou interbairros e uma empresa pública (Carris) 

que opera linhas transversais, linhas circulares do centro e linhas radiais antigas. A infraestrutura 

da rede de ônibus possui cerca de 55 km de corredores exclusivos e o acesso à rede se deu 

através de 87 estações de embarque e desembarque e mais de 5.000 paradas, conforme dados 

da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) que regula e fiscaliza as atividades 

relacionadas ao trânsito e aos transportes e opera também no planejamento e regulação do 

sistema de transporte público do município. A fim de qualificar ainda mais a mobilidade urbana 

através de uma série projetos, recorreu-se a diversos estudos técnicos já realizados, com 

destaque para o Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana (PITMurb-2009) que conta 



 

 

com diagnósticos do sistema de transporte porto-alegrense e da Região Metropolitana para três 

cenários de projeção (2013, 2023, 2033).  

O transporte coletivo é um dos grandes problemas de Porto Alegre devido à 

concentração de terminais na área central e as sobreposições de linhas em alguns eixos viários 

e nos corredores. No bairro Centro há elevado número de terminais e estações de ônibus 

urbanos e metropolitanos distribuídos em seis pontos principais Mercado Público, Praça Rui 

Barbosa, Rua Uruguai, Avenida Senador Salgado Filho, Avenida Borges de Medeiros e Praça 

Dom Feliciano. As exceções são as linhas transversais da Carris e alimentadoras que realizam 

os percursos interbairros. Igualmente constata-se uma sobreposição de itinerário de várias linhas 

municipais e interurbanas a partir de determinado pontos da cidade, sobretudo quando 

ingressam nas principais ruas e avenidas. Vários ônibus com o mesmo trajeto propiciam excesso 

de veículos nos corredores e no Centro, baixas velocidades e congestionamentos, poluição 

sonora e visual, alta concentração de poluentes, ocupação do espaço público pelos veículos ou 

terminais, acidentes de trânsito, desconforto aos pedestres, etc.  

 
A falta de conexão funcional das redes ocorre como um desdobramento da ausência 

de integração e coordenação dos sistemas de transportes urbanos e metropolitanos 

nas esferas governamentais. Evidencia o fato do conjunto das redes não terem sido 

concebidas nem serem exploradas como um sistema articulado ao contemplar 

separadamente cada subsistema, eles podem parecer lógicos e racionais; entretanto, 

apresentam grande irracionalidade em seu conjunto, principalmente dentro da 

Capital. (PITMurb, 2009) 

 

As características topográficas e geográficas foram determinantes para o 

desenvolvimento da rede de transporte atual no modelo radial monocêntrico. Assim, observa-se 

uma predominância de linhas que partem dos bairros em direção ao bairro Centro e com poucas 

viagens interbairros e transversais. As conseqüências disto “é um elevado número de ônibus 

circulando na área central com rotas superpostas e capacidade ociosa, refletindo numa 

ineficiência sistêmica. Outro reflexo deste modelo é um ambiente urbano degradado e a 

qualidade do ar deteriorada” adverte FERRONATTO e col. ([2009?]). Neste contexto, estudos 

técnicos da EPTC apontaram que a melhor opção custo-benefício para a reformulação do 

sistema de transporte em massa, de forma a aumentar a eficiência do serviço a curto prazo e 

minimizar os impactos negativos é com a implementação de uma rede integrada de transporte 

público coletivo. E com o advento do megaevento esportivo, uma das alternativas 

economicamente viáveis para facilitar a mobilidade urbana na capital será a implantação dos 



 

 

BRT em distintos pontos da cidade; fato que será facilitado, pois a cidade já apresenta 

corredores exclusivos para ônibus.  

O projeto de BRT para a Copa 2014 apresenta três obras estratégicas, conforme as 

diretrizes da Matriz de Responsabilidades. Serão implantados três corredores exclusivos para 

ônibus nas Avenidas: Protásio Alves, Bento Gonçalves e João Pessoa. Segundo informações 

obtidas na EPTC, o transporte público de Porto Alegre será substituído por um novo sistema, 

composto por novas linhas e uma nova concepção, buscando atender o crescimento da 

demanda até 2035. O modelo inicia com a implantação de três corredores de BRT e, 

posteriormente, será complementado com o metrô urbano e a estruturação de redes 

alimentadoras nas zonas Leste, Sul e Norte e seus eixos transversais. A rede será unida por 

terminais de integração: Manoel Elias, Antônio de Carvalho, Azenha e Icaraí. O novo sistema 

possibilitará: ampliação do transporte coletivo urbano, criando uma significativa rede transversal 

e terminais de transbordos em diferentes pontos, ou seja, uma nova rede que possibilita as 

transferências/ conexões de linhas urbanas, metropolitanas, transversais e alimentadoras a 

diferentes origens sem a necessidade de dirigir-se até o Centro; integração com demais modos 

de transporte (automóveis, motos, bicicletas); diminuição do excesso de ônibus circulando nos 

corredores, já que somente os BRT terão acesso a estes locais. Busca-se a racionalização do 

sistema de transporte proporcionando menor conflito pelo espaço entre pedestres e veículos, 

principalmente na área central e corredores; maior conforto nos ônibus; melhoria da 

acessibilidade a pessoas com restrições físicas; agilidade no serviço já que o pagamento da 

passagem é antecipado; diminuição no número de acidentes de trânsito, encurtamento do tempo 

gasto nas viagens. 

Os projetos já sofreram reajustes nos valores devido a atrasos na execução das obras, 

assim os custos estão orçados em torno de R$ 195,1 milhões (R$ 77,9 mi destinado ao eixo 

Protásio Alves, R$ 52,7 mi ao eixo Bento Gonçalves e R$ 64,5 mi ao eixo João Pessoa) e 

recebem financiamento da Caixa Econômica Federal, através dos recursos do Programa de 

Aceleração do Crescimento da Copa 2014, além de contrapartida do governo municipal.  

 

O LEGADO DO MEGAEVENTO EM PORTO ALEGRE: O BRT Avenida Bento Gonçalves 

A Avenida Bento Gonçalves é uma das principais artérias de Porto Alegre, localizada 

na zona leste, liga a capital ao município de Viamão. Inicia na Avenida João Pessoa e termina na 

Avenida Senador Salgado Filho. O sistema de BRT implantado na via contará com dois 



 

 

terminais: Azenha e Antônio Carvalho. O projeto tem extensão em torno de 6,5 km e visa 

qualificar a mobilidade urbana entre a zona leste e o centro da cidade privilegiando o transporte 

coletivo. 

Ao longo da avenida que perpassa vários bairros, desenvolveu-se uma extensa rede 

de comércio, centros educacionais (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC 

e Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS), atendimento à saúde (Hemocentro e 

Hospital Sanatório) e empreendimentos imobiliários. Observa-se na Figura 03, o traçado do 

sistema de BRT a ser implantado na Avenida Bento Gonçalves e sua influência nos bairros 

adjacentes. Esta avenida pode ser considerada um exemplo de “novos nós da centralidade 

intraurbana” (SPÓSITO, 1998, p. 31), já que devido a sua localização, extensão e dinamismo 

foram criadas centralidades próprias em seu eixo. Tal espraiamento foi auxiliado pelo aumento 

no número de veículos particulares e melhoria do sistema de circulação e transporte coletivo a 

serviço de interesses comerciais, imobiliários e de serviços, reconfigurando assim o tecido 

urbano.  

 

 
Figura 03 – Mapa BRT da Avenida Bento Gonçalves e bairros adjacentes. 

Fonte: Autora (2012) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_do_Rio_Grande_do_Sul


 

 

Para Bezerra e Araújo (2007), a expansão é impulsionada por ações ajustadas do 

poder público e privado (construtoras, indústria, comércio, estabelecimentos educacionais), 

assegurando a implantação de equipamentos de infraestrutura.  

 

“A estruturação das vias de circulação exerce um poderoso papel na produção do 

espaço intraurbano, porque elas são imprescindíveis aos deslocamentos e à 

acessibilidade dos indivíduos aos mais diferentes locais de moradia, de trabalho e de 

consumo.” (BEZERRA e ARAÚJO, 2007). 

 

Assim, a implantação de um sistema viário e de transporte coletivo mais qualificado 

auxiliará na mobilidade de pessoas e bens de forma mais eficiente, privilegiando as 

centralidades que atraem milhares de moradores, clientes ou estudantes que utilizam a avenida 

para encurtar a distância entre origem-destino. As centralidades da avenida podem ser 

entendidas como estabelecimentos que atraem grande número de pessoas a fim de sanar algum 

desejo (consumo) ou cumprir alguma tarefa (trabalho, estudo). 

Atualmente percorrem a Avenida Bento Gonçalves mais de 30 linhas urbanas de ônibus 

que apresentam como destino final quatro terminais centrais. Os terminais centrais Senador 

Salgado Filho e Cassiano Nascimento possuem o mais número de linhas, respectivamente, 20 e 

2. Já os terminais Uruguai e Borges de Medeiros juntos apresentam apenas 3 linhas.  

Os gestores públicos e técnicos esperam que o BRT Bento aumente a demanda pelo 

transporte coletivo, visto que grandes centralidades serão atendidas (como os centros 

acadêmicos PUC e UFRGS) em detrimento do veículo particular; diminua o congestionamento 

nos horários de pico pela manhã (bairro-centro) e ao final do dia (centro-bairro), reduza o tempo 

gasto nos deslocamentos; facilite os transbordos principalmente no Terminal Antônio de 

Carvalho, no cruzamento da Av. Bento Gonçalves com Terceira Perimetral que permite a ligação 

entre a zona sul e a norte; e diminua o número de ônibus da bacia leste na área central e nos 

corredores já que haverá veículos especiais com maior capacidade de passageiros, 

consequentemente haverá redução de gases poluentes, acidentes e conflito pelo espaço entre 

pedestres e veículos. 

A escolha da Av. Bento Gonçalves para receber investimentos do PAC da Copa está 

atrelado aos estudos do PITMurb, além da demanda atendida, condições topográficas, 

viabilidade técnica, investimento necessário, etc. Ressalta-se que este projeto do BRT Bento 

Gonçalves não é imprescindível para a realização do megaevento na cidade por situar-se fora do 



 

 

eixo principal (aeroporto, Centro Histórico e estádio). Contudo, os recursos destinados às atuais 

obras de mobilidade urbana, que visam reestruturá-la, foram decorrentes da consumação do 

evento, agilizando a materialização de projetos que aguardavam altos investimentos das 

diferentes esferas governamentais. O BRT da Bento está inserido num projeto mais amplo que 

busca a racionalização, integração e modernização do transporte público coletivo através de um 

sistema tronco-alimentado, espraiado por grande parte da cidade através de redes, utilizando 

para isto os corredores do BRT e o futuro metrô urbano. Desta forma, tanto diretamente como 

indiretamente os investimentos na cidade, devido à recepção da Copa, gerarão a melhoria da 

infraestrutura atualmente disponível.  

Especificamente nesta avenida, serão construídas 12 estações de ônibus após a troca 

da pavimentação do atual corredor e haverá a adaptação do Terminal Antônio de Carvalho para 

funcionar como terminal de transbordo entre as linhas alimentadoras e a linha troncal BRT. As 

obras iniciaram com atraso em de março de 2012, o prazo inicial de execução é de 18 meses. A 

maior parte dos recursos para os investimentos na mobilidade urbana proveem do Governo 

Federal, porém a responsabilidade de execução está relegada ao Governo Municipal.  

É conveniente que a sociedade fique atenta às obras que estão programadas para a 

cidade, entretanto ressalta-se que as informações deveriam estar mais acessíveis à população, 

de forma clara e atualizada nos meios de comunicação governamental. Em vários sites oficiais 

há divergências de informações em relação aos investimentos, localização das obras, datas e 

alterações. Outra questão preocupante é falta de alguns estudos técnicos prévios, mesmo com 

as obras em andamento, para fundamentar os investimentos; como no caso dos BRT (no qual 

não há estudos de demanda). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vinda da Copa do Mundo ao país penta campeão trouxe grande orgulho aos 

responsáveis pela candidatura (políticos, empresários, técnicos e esportistas). Entretanto, 

percebeu-se que há muitas obras e projetos para serem realizados, já que o país apresenta 

graves problemas de infraestrutura, os quais são ressaltados nas grandes metrópoles. 

Houve uma grande disputa entre diversas capitais brasileiras pela chance de ser uma 

das cidades-sede do evento com o intuito de angariar pesados investimentos para sanar 

problemas crônicos e poder atrair os olhares do mundo. Com o anúncio das 12 eleitas, em 2009, 

entre elas Porto Alegre, os governos locais puderam pleitear de fato recursos e dar início aos 



 

 

projetos de melhoria das cidades para a recepção das partidas oficiais. A fim de atender as 101 

obras públicas previstas para a Copa, os investimentos advindos do Governo Federal chegam à 

cifra de R$ 27 bilhões. 

Entretanto, fica a dúvida de quanto realmente custarão estas obras concluídas? 

Valores estimados e eventuais desvios dos recursos públicos podem subestimar o montante 

informado inicialmente, além dos constantes atrasos nas obras que podem gerar dispensa de 

licitações. Outro fator que contribui ao retardo é a necessidade de desapropriação de várias 

famílias para a ampliação de avenidas. 

A cidade porto-alegrense, a qual se configurou como objeto de estudo desta pesquisa, 

com foco no BRT da Avenida Bento Gonçalves, apresentou vários projetos relativos à mobilidade 

urbana. As modificações estão centradas na ampliação de ruas e avenidas, construção de 

viadutos, modernização do transporte público coletivo, controle da sinalização de forma 

inteligente, obras que facilitem a mobilidade durante a competição, com destaque ao eixo 

principal dos deslocamentos: aeroporto - Centro Histórico - Estádio Beira-Rio. 

Especialmente aos usuários das Avenidas Protásio Alves, João Pessoa e Bento 

Gonçalves, haverá redução do tempo de deslocamento entre origem-destino devido à instalação 

do bus rapid transit. O sistema da Avenida Bento Gonçalves, apesar de não ser classificada 

como uma “obra direta” pelos técnicos da EPTC, proporcionará um legado significativo às 

centralidades (UFRGS, PUC, etc.) distribuídas ao longo da avenida e às pessoas que fazem 

transbordos no cruzamento com a Avenida Terceira Perimetral (altura da Cel. Aparício Borges) e 

Terminal Antônio de Carvalho, agilizando os deslocamentos rumo à zona norte e à cidade de 

Viamão. Outros pontos favoráveis decorrentes do BRT será o aumento do número de 

passageiros transportados por viagem, qualificação do serviço prestado, integração tarifária, 

futuramente maiores opções de destino com a instalação completa da rede intermodal. Ademais, 

haverá uma redução da frota de veículos na deteriorada área central da capital e no corredor da 

mencionada avenida, fato que beneficiará o meio ambiente em razão da diminuição de gases 

poluentes emitidos. 

O legado que o megaevento proporcionará a cidade é inegável, já que os altos recursos 

disponibilizados pelo governo central à capital gaúcha possibilitarão uma melhoria na 

infraestrutura em geral (transportes, vias, telecomunicações etc.) para reorganizar seu espaço 

urbano a serviço de um evento esportivo. Uma oportunidade ímpar para a evolução e 

planejamento da cidade. O legado decorrente do megaevento esportivo ocorre em diferentes 

campos como econômico, urbano, cultural, social e esportivo tanto à cidade como ao país. Em 



 

 

países em desenvolvimento (como África do Sul e Brasil), devido às carências históricas, há 

acentuadas melhorias estruturais, “transformações significativas na forma e dinâmica territoriais” 

(MASCARENHAS, 1999, p 50). 

Analisando as edições mais recentes de Olimpíadas e Copa do Mundo, observa-se a 

criação de centralidades em seu espaço e o desenvolvimento urbanístico, consequentemente 

houve uma dinamização econômica local e redefinição da imagem da cidade-sede. No evento 

olímpico, os investimentos são bem mais concentrados pela competição apresentar uma cidade-

sede, diferente da Copa, que apresenta inúmeras sedes durante a competição, contribuindo para 

a pulverização dos investimentos. 

É fundamental que a sociedade civil, entidades organizadas, estudantes e imprensa 

acompanhem de fato o destino dos recursos aplicados já que as pessoas pouco foram 

consultadas sobre quais obras são realmente necessárias para seu bem estar na cidade. Com o 

acompanhamento nos projetos e obras é possível tentar evita irregularidades como as ocorridas 

no Pan-americano 2007 no Rio de Janeiro, quando se constatou investimentos em áreas nobres 

para favorecer o setor imobiliário, ações excludentes e segregadoras através da remoção da 

população carente numa tentativa de “limpeza”, obras que não privilegiavam o coletivo, 

desperdício de verba pública com obras desnecessárias e sem licitação.  

Nesse sentido, o papel do geógrafo tem seu destaque. Com seu olhar peculiar em 

relação ao espaço e as relações estabelecidas nele, deve alertar a sociedade sobre os 

benefícios (e possíveis malefícios) decorrentes do advento da Copa do Mundo, incitando a 

população ao questionamento sobre o retorno social dos investimentos públicos. 
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