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O que é ?
A Rota Marcia Prado é uma proposta de caminho cicloturístico que possa ser percorrida por todo tipo de ciclista
por um trajeto de São Paulo a Santos, pedalando pelo mínimo de rodovias possíveis, passando por vias tranqüilas,
parques e ciclovias. O percurso é inspirado no trajeto da última viagem que a ciclista Márcia Prado realizou.
Em 2009, o Instituto CicloBR realizou um evento teste, sinalizando todo o trajeto, desde o Grajaú até a cidade
de Santos, para demonstrar tanto a viabilidade quanto o potencial da rota. Nesse evento, mais de mil ciclistas
saíram de São Paulo e chegaram ao litoral paulista pela rota. Desde então, tornou-se um evento anual, e a rota,
virou lei nº 15.094/2010. Em 2011 foram contados 2789 ciclista percorrendo o trajeto, e em 2012, a RMP
surpreendeu contabilizando mais de 9.000 ciclistas. Em 2013 o evento RMP não foi realizado pelo motivo de que
a Defensoria Pública abriu uma mesa de negociações com a Ecovias para que o evento fosse oficializado.
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O trajeto

Podemos dividir o trajeto em 4 partes:

A primeira é o trecho da ciclovia da Marginal Pinheiros que tem inicio na estação Vila Olimpia da CPTM
e segue beirando o Rio Pinheiros por 14 Km de planicie até o acesso a Ponte Vitorino Goulart da Silva.
(O ciclista não é obrigado a seguir pela ciclovia da Marginal Pinheiros, poderá ir de trem até a estação Grajaú da
CPTM e delá seguir até Santos.)
O segundo é o trecho de Planalto, com aproximadamente 36 Km, ligando a saida da ciclo via até um
pouco a frente da rodovia de Interligação entre a Anchieta e a Imigrantes, onde teremos o acesso do ciclista ao
Parque da Serra do Mar. Nesse trecho não há grandes acidentes geográficos, com variações médias de altitude
de 100 metros. o trecho junto à estação Grajaú, é um dos trechos mais complicados devido ao intenso fluxo de
veículos. Mas esse trecho tem apenas 6 km, das proximidades da estação Grajaú até a primeira balsa que dá
acesso a Ilha do Bororé.
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O trajeto
A Ilha do Bororé, na verdade é uma península, uma APA (Área de Proteção Ambiental), muito bem preservada e
bonita. Assim que o ciclista atravessa a balsa, ainda no município de São Paulo, encontrará muito verde e um bom
trecho de asfalto com pouco movimento de carros.
Ali o ciclista irá passar por debaixo do Rodoanel e pedalará cerca de 6 km até chegar à segunda balsa, adentrando
ao município de São Bernardo do Campo. A partir desse ponto até acessar a Imigrantes, todo o trajeto será
percorrido em estrada de terra.
Esse trecho de terra não traz grandes dificuldades aos ciclistas. Já percorremos inúmeras vezes e mesmo em dias
de chuva a estrada não apresentou lamaçais intransponíveis. Certa vez percorremos o trajeto um dia após uma
grande chuva e nem poças haviam, portanto chuvas no decorrer da semana não podem ser empecilho para a
viagem.
O acesso a rodovia dos Imigrantes é feito na altura do km 38 e a entrada do Parque será a alguns kilometros depois
desse acesso da Interligação e estará sinalizada.
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O trajeto
Apesar de oficialmente o acesso a Imigrantes acontecer no km 38 da rodovia, foi levantado um novo trajeto por
terra de 7kms, evitando de 3,5 kms a 9kms (se for incluida toda a volta pela interligação) do percurso na Imigrantes,
porém, sem o apoio e intervenção de orgãos como a Secretaria de Meio Ambiente (estadual), não é possível.
Em 2012 foi socilitado a Secretaria para que se retifique uma parte de 3kms desse novo trecho, onde é usado por
veiculos «off roads», estes proibidos de trafegarem nessa área que é do Parque Estadual da Serra do Mar.
Obs.:
Relatório entregue a Secretaria do Meio Ambiente anexo a esta apresentação.
Link do novo trecho para visualização de mapa:
http://www.bikemap.net/pt/route/1731229
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O trajeto
O terceiro trecho segue por dentro do parque se dará por uma trilha de aproximadamente 5 Kms até a
pista asfaltada, popularmente chamado por Estrada de Manutenção da Rodovia Imigrantes. O trajeto total dentro
do parque tem cerca de 25 Kms.
Apesar da maior parte do trajeto ser em declive, como a via acompanha o relevo da Serra do Mar, passando por
cachoeiras, penhascos e um grande vale, há algumas fortes subidas nesse trajeto.
Essa estrada é belíssima, onde há pouco tráfego de carros (mas há) e que deve ser realizada com o máximo de
prudência possível. Cachoeiras, bicas, fauna e muita Mata Atlântica Nativa são atrativos ao ciclista.
O final da descida se dá junto a portaria do Parque da Serra do Mar em Cubatão.
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O trajeto
A última etapa do trajeto consiste da saída do Parque em Cubatão até a cidade de Santos, um trecho
de 21 km. Mesmo o trajeto de litoral foi pensado em evitar com que o ciclista pedale em rodovias, portanto o
trajeto será feito por ciclovias e vias de apoio a Anchieta até a cidade de Santos.
A partir de Cubatão o trajeto é totalmente plano, com subidas apenas nas travessias de pontes e viadutos.
A chegada em Santos é no Emissário que fica ao lado direto dos quiosques do canal 1, entrando na ciclovia a
direita, pedalando por mais 1 minuto, o ciclista avista o Emissário do lado esquerdo. Quem faz a rota e chega
até o Emissário ganha um certificado de conclusão da Rota Márcia Prado.
Link do trajeto inteiro:
http://www.bikemap.net/en/route/2388351-rota-marcia-prado-oficial/
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O trajeto
Visualização ampla do trajeto:
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CPTM
A parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) é essencial para ciclistas de cidades
onde os trens da CPTM passam. Lembrando que nos anos de 2009, 2010 e 2011 conseguimos a liberação de
toda a linha esmeralda. No ano de 2012, não só a CPTM apoiou novamente o evento, como nos ajudou a que o
Metrô também apoiasse, e então, numa ação nunca vista, o Metrô aceitou que bikes entrassem nos trens da linha
amarela em quantidades jamais vistas. Com isso, compareceram ciclistas de todas as regiões onde existem linhas
da CPTM. Para 2014 estamos pleiteando junto a CPTM um novo passo, mais estações liberadas para ciclistas
na pagina seguinte temos um mapa explicativo.

Rota Márcia Prado
11

RUBI JUNDIAÍ
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014

ESTAÇÕES
CPTM

CORAL Guaianazes
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014

CORAL Estudantes
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014

RUBI CAIEIRAS
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014

DIAMANTE ITAPEVI
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014
DIAMANTE BARUERI
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014

TURQUESA S.ANDRÉ
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014

ESMERALDA OSASCO
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014
ESMERALDA V.OLIMPIA
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014

TURQUESA RGS
Estação de acesso
de ciclistas para a
RMP 2014
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A volta
Geralmente os ciclistas que descem para a praia se programam para retornar de carro com familiares ou de ônibus,
o que é mais comum. São várias as empresas que fazem o trajeto Santos – São Paulo. A Expresso Luxo , Ultra e
Rápido Brasil são a mesma empresa e Cometa todo ano são avisadas do evento e estão cientes da possibilidade
de aumento de movimento, e vem crescendo o apoio dessas empresas, uma vez visto que a RMP é um grande
empreendimento turístico paras as cidades onde passa.
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Apoios
Além do já citado apoio da CPTM, nos últimos anos temos conseguido apoio total das Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente de São Paulo e de Santos, juntamente com a Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia
e do Parque Estadual da Serra do Mar. A Secretaria de Turismo de Cubatão também adequou-se plenamente a RMP
colocando faixas de «bem vindo cicloturista» pelo trajeto onde os ciclistas pedalam por Cubatão, além de tendas
com frutas e água a vontade, ou seja foi muito bem entendido o tipo de turismo que beneficia municípios e bairros.
A Sabesp também é uma grande parceira nos apoiando com o famoso «mata sede» no trecho de São Paulo.
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2014
Em 2014 o evento RMP será realizando na data de 14 de Dezembro. Como sempre os ciclistas iniciam a pedalada
no seu ponto de inicio às 6:00 e tem até as 16:00 para entrar no Parque Estadual da Serra do Mar. Não vai existir um
grande pelotão só, pois pela base do cicloturismo cada um pedala no ritmo que pode, não é uma corrida, é uma
cicloviagem turística onde cada um tem interesses diferentes de apreciar cada pedaço do trajeto.
A coordenadoria das Subprefeituras de São Paulo está se alinhando ao evento que será inserido no calendário de
eventos da cidade de São Paulo, com isso, esperamos que os pedidos de estrutura, tais como ambulâncias
e etc sejam atendidos. Já foram enviados ofícios para órgãos competentes do Município de São Paulo e para os
outros municípios estão sendo providenciados. Por parte do Instituto CicloBr serão disponibilizados cerca de 100
voluntários, pois temos a expectativa de reunir aproximadamente 10.000 ciclistas inscritos junto ao Instituto.
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Imprensa: felipe.aragonez@ciclobr.org.br
Infos: rotamarciaprado@ciclobr.org.br
Direção: daniel.labadia@ciclobr.org.br
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