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MENSAGEM DO DIRETOR EXECUTIVO 
No ano em que se comemora o décimo ano de metropolização da Baixada Santista, é um orgulho muito 

grande, para todos nós, poder apresentar o PLANO CICLOVIÁRIO METROPOLITANO - PCM, que oferece um 
completo diagnóstico e um conjunto de proposições para o desenvolvimento da questão cicloviária na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, trazendo ainda uma verdadeira radiografia dos dados e informações relativos a 
questão cicloviária da Regional. 

A Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, composta por nove municípios, que ocupa uma área 
com superfície de 2.373 km², apresenta múltiplas e variadas potencialidades, assumindo, cada vez mais, um papel 
de destaque no cenário estadual. A dinâmica econômica da Região está centrada nas suas principais atividades – 
industrial, portuária e turismo. 

Essa pujança econômica e social traz consigo os inevitáveis problemas de circulação e utilização do sistema 
viário e, com eles os conflitos entre veículos, motorizados ou não, e entre esses e os pedestres. Com uma 
população fixa de mais de um milhão e seiscentos mil habitantes e uma população flutuante que, em períodos de 
veraneio, ultrapassa em várias vezes essa população fixa, são preocupantes os problemas advindos desses 
conflitos. 

A RMBS é a terceira maior do Estado em termos populacionais, sendo boa parte do tempo – férias e finais 
de semana, uma segunda residência de grande parte da população paulista, o que faz da região o maior pólo de 
turismo do Estado de São Paulo.  São mais de três e meio milhões de turistas e veranistas atraídos pelas suas 83 
praias que se estendem por 161 km e pela exuberância de seu turismo ecológico. 

A Região conta, atualmente, com uma densa e ampla malha cicloviária de lazer e serviços, integrando boa 
parte das cidades da Região. Todavia, é necessário uma maior integração e expansão da rede cicloviária, tornando-
a uma rede metropolitana na forma de infra-estrutura de transporte individual, saudável e não poluidor que é a 
bicicleta. 

O projeto será extremamente útil ao planejamento e implantação da rede cicloviária metropolitana por parte 
dos entes públicos, que poderão nele encontrar subsídios importantes para o planejamento de suas ações, 
colaborando para o aperfeiçoamento de projetos locais, pois propões uma expansão planejada da rede cicloviária, 
de forma que integre toda a região, através de infra-estrutura adequada e que permita a circulação dos usuários, 
tanto os ciclistas, quanto os demais usuários do sistema viário, inclusive pedestres, com qualidade, segurança em 
garantia da preservação do bem mais valioso que é a vida. 

Francisco Prado de Oliveira Ribeiro 
Diretor Executivo
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MENSAGEM DO DIRETOR TÉCNICO 

A elaboração do projeto Plano Cicloviário Metropolitano – PCM é parte de uma estratégia formulada pela 
AGEM e aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista – Condesb, que tem por objetivo 
melhorar a mobilidade e o deslocamento de passageiros e cargas na RMBS, com ênfase nos aspectos segurança, 
acessibilidade, elevação da qualidade ambiental, de vida e do desempenho social e econômico da Região. 

Ao elaborar o projeto, a AGEM optou por estabelecer um formato colaborativo e participativo com as 
prefeituras e outras entidades da RMBS, com vistas a estabelecer uma série de proposições de intervenção e 
criação de um sistema cicloviário regional. O PCM será extremamente útil ao planejamento e implantação da rede 
cicloviária metropolitana por parte dos entes públicos, que poderão nele encontrar subsídios importantes para o 
planejamento de suas ações, colaborando para o aperfeiçoamento de projetos locais. 

Nele consta uma proposta sólida de expansão planejada da rede cicloviária, de forma que toda a região seja 
integrada através de infra-estrutura adequada e que permita a circulação, com qualidade, segurança em garantia da 
preservação da vida. 

A sinalização da possibilidade de estabelecimento de um sistema cicloviário de caráter regional reveste-se 
de grande importância, pois dinamiza e potencializa as possibilidades e alternativas de circulação, bem como 
favorece o setor turístico, tão importante para todos os municípios da RMBS. 

Os conceitos e princípios fundamentais que nortearam a elaboração do PCM foram: Legalidade – foi 
elaborado segundo as normas e técnicas pertinentes; Padronização – estabelece um padrão preestabelecido no 
PCM; Segurança – as vias estudadas e consideradas permitem a implantação de uma malha cicloviária de caráter 
regional segregada dos demais veículos e tráfego de pedestres, Suficiência – oferece as condições necessárias a 
fim de atender os deslocamentos para os pólos geradores e atratores de tráfego; Continuidade e Coerência – o 
projeto assegura uma rede de vias com continuidade entre várias origens e destinos, mantendo coerência de 
circulação; Atualidade e Valorização – a proposta acompanha a dinâmica do meio urbano regional em que está 
inserida, prevendo-se sua adequabilidade a novas realidades, Eficácia – propicia ao pedestre, ao ciclista e ao 
motorista, o acesso mais fácil, rápido e rápido aos deslocamentos. 

Por fim, agradecemos a participação das Prefeituras e entidades, que através de seus profissionais 
abnegados participaram da elaboração desse projeto e que em síntese foram os responsáveis diretos pela sua 
elaboração e qualidade. 

       CARLOS ZÜNDT 

      Diretor Técnico da Agem 
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1. APRESENTAÇÃO 

Nos Municípios que compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista, isto é, Santos, São Vicente, 
Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga e Guarujá, há intensa movimentação de 
automóveis, ônibus, veículos de carga e bicicletas e pedestres, nos deslocamentos diários para as atividades de 
trabalho, estudo, negócios, comércio e serviços. A região vem apresentando altos índices de acidentes de trânsito e 
congestionamentos, sobretudo nas cidades mais centrais da região, causando um grande impacto nos transportes 
individuais como bicicleta ou até mesmo a circulação de pedestres e transportes coletivos. 

Os deslocamentos nesta Região são de caráter metropolitano, isto é, não se resumem em apenas
destinos no Município, isso torna os municípios dependentes quando se trata de transporte e circulação viária 
deixando claro que tomar medidas a respeito da melhoria nesses quesitos de maneira isolada não soluciona o 
problema.   

A população de baixa renda acabou periferizada e submetida a grandes deslocamentos diários para trabalho 
e estudo, devido aos valores altos de terras, valores que aumentaram em função da atividade econômica da região, 
calcada nas atividades turística, portuária e industrial. 

O sistema de transporte público na região é de grande complexidade, sendo explorado pela iniciativa privada 
através de concessões precárias efetuadas pelo Poder Público. Existem dois sistemas básicos - o de caráter 
municipal – calcados em ônibus e peruas e o de caráter metropolitano, controlado e concedido pelo Estado. Por se 
tratar de uma região estuarina, existem também o transporte aquático composto por balsas, barcas e catraias, parte 
controlada pelo Estado e parte operada pela iniciativa privada e cooperativa de catraieiros. Acresce-se ao exposto, o 
fato da Baixada Santista abrigar em seu interior o Porto de Santos e o pólo industrial de Cubatão, com intensa 
atividade e utilização de áreas, provocando um grande afluxo de veículos de carga que conflitam com os fluxos 
turísticos da região, especialmente nos picos de veranismo. 

Esta conjuntura local e os vários impactos que as atividades econômicas geram no espaço urbano, são 
refletidas no sistema viário, especialmente naquele caracterizado como de interesse metropolitano da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, promovendo inevitavelmente o comprometimento da qualidade e do 
desempenho, especialmente do serviço público de passageiros, impedindo alcançar os objetivos esperados pelo 
usuário, que são pontualidade, freqüência, regularidade, rapidez, segurança, proximidade, conforto e baixo preço. 

As questões conjunturais relativas a emprego e renda, aliadas a distribuição da população resultaram no 
surgimento de alternativas de deslocamentos diários calcados nas viagens a pé e de bicicletas, que por vezes 
ultrapassam os padrões de distâncias dos deslocamentos normais nestas modalidades. O uso da bicicleta tornou-se 
uma alternativa por ser de preço acessível, popularizando seu uso até nas camadas de mais baixa renda, por 
consistir-se numa alternativa de economia de recursos da unidade familiar com o item transportes. 

Verifica-se na matriz de deslocamentos diários da região, embora não existam estatísticas atualizadas e 
oficiais, exceto as feitas por ONG´s, que ao mesmo tempo em que se verifica um grande contingente de bicicletas 
nos deslocamentos nas principais vias, uma queda sensível de passageiros transportados no sistema de transportes 
regulares da RMBS, fazendo supor que, ao menos parte desses passageiros migrou para o modal cicloviário. 

Nos municípios da região, sobretudo naqueles considerados como pólo regional, os deslocamentos 
ciclísticos tomaram tal vulto, que se tornaram uma preocupação constante dos responsáveis pela gestão do 
transporte e trânsito das cidades. Esta preocupação é extrapolada em função dos deslocamentos entre os vários 
municípios, relativa às questões de segurança – do ciclista e pedestres, da gestão e operação do trânsito, da falta de 
infra-estrutura, do desrespeito à sinalização, dos acidentes e outras questões. 

Paralelamente, as questões envolvendo o modal de transporte ciclístico, existe a necessidade de 
estabelecimento de uma infra-estrutura comum entre os municípios, de forma que a ações municipais encontrem 
continuidade nos municípios vizinhos, tanto as ações de ordem física, quanto as normativas e de gestão. A 
dificuldade de obtenção de recursos para o financiamento de uma infra-estrutura voltada para o modal bicicleta, nem 
sempre propicia a execução de propostas e ações integradas entre os municípios. 

Desta forma, considerando a necessidade de intervenções compartilhadas, é fundamental para o 
planejamento das ações e investimentos, que um programa como o proposto seja levado a efeito, de forma a 
possibilitar a ação dos municípios, do Estado e mesmo da iniciativa privada, bem como dos agentes que atuam na 
gestão e operação do sistema viário e trânsito, de forma que o conhecimento, a priorização e o estabelecimento de 

políticas públicas, obras e investimentos para o solucionamento dos conflitos e pontos críticos resultantes dos 
deslocamentos entre bicicletas e os demais modais de transporte. 

Considerando ainda, a necessidade de se planejar, otimizar recursos, priorizar e valorizar ações e 
intervenções, bem como, otimizar a aplicação de recursos humanos e financeiros, subsidiar as decisões de 
investimento do Poder Público, faz-se necessário a elaboração de estudos técnicos especializados de engenharia de 
planejamento visando a elaboração de um “PLANO CICLOVIÁRIO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA – 
PCM-BS”. 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A Região Metropolitana da Baixada Santista conta com uma grande concentração de ciclistas, e apresenta 

características topográficas bastante favoráveis e disponibilidade de áreas propícias à implantação de infra-estrutura 
de apoio à circulação de bicicletas, tais como a orla marítima com praias extensas dos municípios de Bertioga, Praia 
Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, o leito ferroviário da antiga linha Santos – Juquiá assentado entre os 
municípios de Santos e Peruíbe, e o eixo rodoviário das Rodovias Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 e Padre 
Manoel da Nóbrega – SP 55. 

O uso da bicicleta como meio de transporte da população residente da Baixada Santista tem aumentado em 
função do custo de locomoção por ônibus e da abrangência limitada das linhas urbanas regulares. Mas, se por um 
lado tem expandido o número de ciclistas, por outro, as Prefeituras Municipais pouco investiram, até agora, na 
construção de infra-estrutura de apoio à circulação das bicicletas: a extensão total de ciclofaixas e ciclovias 
existentes são de 143,11 km em toda Região Metropolitana da Baixada Santista (ver Quadro RMBS-01) e, 
considerando que Praia Grande concentra 52,50 km, os demais municípios têm em média pouco mais de 11 km. 

Pôde-se notar, porém, que há nos municípios uma conscientização da importância e da necessidade de 
ampliação da malha cicloviária. Os levantamentos de dados e as vistorias efetuadas na malha viária urbana 
mostraram que, além de todas as Prefeituras Municipais possuírem planos e estudos de ampliação da Malha 
Cicloviária que envolvem os principais eixos de deslocamentos dos ciclistas no meio urbano, a maior parte está 
executando obras de implantação de ciclovias. Observou-se, contudo, que os planos municipais não solucionam dois 
problemas, o primeiro relativo às conexões com as malhas cicloviárias dos municípios limítrofes, e o segundo 
referente às transposições e a circulação dos ciclistas pelos acostamentos das rodovias que compõem o Complexo 
Rodoviário SP 55. 

Assim, atendendo às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Transportes 
Metropolitanos, por intermédio da Agencia Metropolitana da Baixada Santista – AGEM, desenvolveu o presente 
Plano Cicloviário Metropolitano, cuja implantação poderá garantir à Região Metropolitana da Baixada Santista uma 
Malha Cicloviário eficiente que possibilitará aos usuários de bicicletas deslocamentos rápidos, com segurança e 
conforto, aos principais pontos de interesse internos e externos aos seus municípios. 
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3. O PLANO CICLOVIÁRIO METROPOLITANO
O Plano Cicloviário Metropolitano foi formulado com base na Malha Cicloviária Existente, no diagnóstico 

traçado para a situação atual, na análise e no reconhecimento em campo dos planos das Prefeituras Municipais para 
implantação de novas ciclovias, e nos estudos desenvolvidos por outros órgãos. O Plano Cicloviário terá por objetivo 
primordial melhorar as condições de deslocamento dos usuários de bicicleta de toda a Baixada Santista, de modo a 
possibilitar aos ciclistas, principalmente aos residentes que utilizam a bicicleta como meio de transporte, o pleno 
exercício de seu direito de ir e vir. Cabe salientar que este objetivo geral se desdobrará na melhoria da mobilidade 
do ciclista, maior disponibilidade de ciclovias, ciclofaixas e áreas de estacionamento, mais comodidade e segurança. 

O Plano Cicloviário Metropolitano consolidará as propostas das Prefeituras Municipais de expansão da infra-
estrutura de apoio à circulação de bicicletas e, como se verá nos capítulos subseqüentes, será composto por 
sugestões para implantação de ciclovias no Sistema Viário de Interesse Metropolitano - SIVIM, de construção de 
novas vias e de obras de arte rodoviárias. 

A proposição básica do Plano Cicloviário Metropolitano é a organização, em três etapas de implantação, de 
uma malha de ciclofaixas e ciclovias que atinja ou se aproxime ao máximo dos principais pontos de interesse dos 
ciclistas, inclusive dos Atrativos Turísticos de cada cidade e dos locais de prática de esportes e atividades de lazer.

As propostas de ampliação e melhoria do Sistema Viário Principal integrarão o Plano Cicloviário 
Metropolitano uma vez que a quase totalidade das novas ciclovias estará assentada sobre vias de tráfego 
motorizado. As Vias Marginais das Rodovias Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 e Padre Manoel da Nóbrega – 
SP 55 e os 39 viadutos incluídos no Plano Cicloviário Metropolitano caracterizam-se como as principais estruturas 
viárias propostas com o objetivo de apoiar a movimentação dos usuários de bicicletas, pois serão imprescindíveis na 
composição das rotas cicloviárias que interligarão os bairros do interior às Áreas Centrais e aos demais bairros 
situados junto à orla marítima. 

O Plano Cicloviário de cada município será apresentado em 6 itens, na seguinte ordem: 

Descrição do Plano Cicloviário: apresentação da relação das ciclofaixas e ciclovias que integrarão a Malha 
Cicloviária de 2026, das principais rotas cicloviárias e dos acessos aos Atrativos Turísticos, bem como as vias 
que comporão o Sistema Viário Principal de 2026. 

Resumo das proposições: apresentação dos 3 conjuntos de propostas de ampliação da Malha Cicloviária e de 
execução de obras viárias, referentes aos horizontes de curto, médio e longo prazo. 

Caracterização das ciclofaixas e ciclovias propostas: descrição das principais ciclofaixas e ciclovias em 
termos de extensão, localização, interseções com as vias de tráfego motorizado e conexão com outras ciclovias. 

Apresentação da expansão da Malha Cicloviária: detalhamento das etapas de implantação das ciclofaixas e 
ciclovias. 

Apresentação da expansão do Sistema Viário Principal: detalhamento das etapas de construção das vias e 
obras de arte propostas. 

Este Plano apresentará, também, diretrizes para elaboração de projetos de sinalização horizontal e modelos 
de suporte para paraciclos e bicicletários. 

3.1. A REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 

Este capítulo trata da expansão da Malha Cicloviária e do Sistema Viário Principal dentro da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, reunindo as propostas dos 9 municípios. A primeira parte refere-se à expansão 
da Malha Cicloviária, e apresenta as etapas de expansão, as origens das propostas de construção das ciclofaixas e 
ciclovias, as novas ligações cicloviárias metropolitanas, os acessos aos principais Atrativos Turísticos, e o 
aproveitamento das faixas de domínio das rodovias, ferrovias, eletrovias e dutovias para assentamento de ciclovias. 

A segunda parte trata da expansão do Sistema Viário Principal e ressalta as propostas de construção das 
Vias Marginais e de viadutos nas Rodovias Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 e Padre Manoel da Nóbrega – SP 

55 que serão imprescindíveis no processo de consolidação das rotas cicloviárias em 6 municípios: Bertioga, 
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente. 

3.1.1. EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA METROPOLITANA 

A Malha Cicloviária da Região Metropolitana da Baixada Santista poderá expandir-se nos próximos 20 anos, 
dos atuais 143,11 km para 521,18 km de extensão, a uma taxa média de 18,90 km/ano. No mesmo intervalo, o 
Sistema Viário Principal poderá ser ampliado em 342,40 km, passando dos atuais 748,45 km para o limite de 
1.090,85 km. O Quadro RMBS-01 mostra as extensões das Malhas Cicloviárias e do Sistema Viário Principal de 
cada município, para as situações existentes e propostas pelo Plano Cicloviário Metropolitano para os horizontes de 
2011, 2016 e 2026. 

QUADRO RMBS-01 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
EXTENSÕES DA MALHA CICLOVIÁRIA E DO SISTEMA VIÁRIO PRINCIPAL 

Extensões da Malha Cicloviária (km) Extensões do Sistema Viário Principal (km) MUNICÍPIO 
Existente 2011 2016 2026 Existente 2011 2016 2026 

Bertioga 7,43 34,68 47,38 52,98 94,80 101,54 128,34 139,54 
Cubatão 10,92 38,76 43,26 43,26 78,88 97,40 101,90 101,90 
Guarujá 16,47 29,36 35,60 35,60 88,43 96,46 102,76 102,76 
Itanhaém 6,45 48,51 83,58 83,58 75,62 145,61 148,01 148,01 
Mongaguá 7,48 20,69 20,69 20,69 46,51 56,57 56,57 56,57 
Peruíbe 18,79 57,02 71,06 75,56 113,19 155,62 178,82 178,82 
Praia Grande 52,50 90,72 109,95 109,95 106,12 158,95 158,95 158,95 
Santos 15,90 42,35 50,35 55,10 75,84 96,51 105,66 112,74 
São Vicente 7,17 38,67 44,46 44,46 69,06 87,46 91,56 91,56 

TOTAL 143,11 400,76 506,33 521,18 748,45 996,12 1072,57 1090,85 

3.1.1.1. ETAPAS DE EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA 

O Plano Cicloviário Metropolitano prevê que a expansão da Malha Cicloviária ocorra em 3 etapas, sendo a 
primeira dentro do período de 2006 a 2011 (ações de curto prazo), a segunda de 2011 a 2016 (ações de médio 
prazo) e a última de 2016 a 2026 (ações de longo prazo). 

 Para o horizonte de curto prazo, propõe-se a concentração a expansão com a construção de 257,65 km de 
novas ciclovias, equivalentes a 68,15% da expansão total (ver Quadro RMBS-02), à média de 51,53 km/ano na 
Região Metropolitana ou de 5,73 km/ano em cada município. Nesta etapa de curto prazo seriam implantadas as 
ciclovias contidas nos planos das Prefeituras Municipais que estarão assentadas sobre vias existentes. Assim, ao 
final de 2011, os principais eixos de movimentação de ciclistas estariam providos de infra-estrutura de apoio à 
circulação de bicicletas, e grande parte das viagens dos usuários de bicicletas estariam sendo efetuadas sobre 
ciclofaixas e ciclovias. 

Para o período de 2011 a 2016, a proposta é de implantação de 105,57 km de novas ciclovias, equivalentes 
a 27,92% da expansão total, à média de 21,11 km/ano na Região Metropolitana ou de 2,35 km/ano em cada 
município, relativas a ciclovias que poderão estar apoiadas em vias a serem construídas, tais como o prolongamento 
da Av. Dom Pedro I no Guarujá, a Av. Perimetral Portuária de Santos, ou diversos trechos de Vias Marginais 
rodoviárias. 

Finalmente, para a etapa de longo prazo (2016 a 2026) prevê-se a construção de 14,85 km de ciclovias, 
elevando para 521,18 km a extensão da Malha Cicloviária da Região Metropolitana da Baixada Santista, referentes 
ao prolongamento da Ciclovia Sul da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 até a praia de Itaguaré 
(Bertioga), ao prolongamento da Ciclovia Norte da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 até a divisa de 
Itanhaém (Peruíbe) e à implantação do Eixo Cicloviário Túnel do Maciço Central em Santos. 

O município que apresentará a maior expansão da Malha Cicloviária será Itanhaém (77,13 km), seguido de 
Praia Grande (58,03 km) e de Peruíbe (56,77 km). Ao final de 2026, Praia Grande poderá ser o município com a 
Malha Cicloviária mais extensa, com 109,95 km de vias providas de infra-estrutura de apoio à circulação de 
bicicletas, seguido de Itanhaém e Peruíbe com 83,58 km e 75,56 km, respectivamente. 
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Mongaguá se caracterizará por apresentar a menor extensão de vias providas de infra-estrutura de apoio à 
circulação de bicicletas, com apenas 20,69 km, em função da dimensão reduzida de sua área urbanizada. O 
município do Guarujá também contará com uma Malha Cicloviária pouco extensa, com 35,60 km, que interligará 3 
pontos de grande interesse dos ciclistas, a Área Central, o Terminal das Catraias de Vicente de Carvalho e o 
Terminal das Balsas junto à Av. Adhemar de Barros. 

QUADRO RMBS-02 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
PROPOSTA DE EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA 

EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA (km) MUNICÍPIOS 
2006 a 2011 2011 a 2016 2016 a 2026 TOTAL 

Bertioga 27,25 12,70 5,60 45,55 
Cubatão 27,84 4,50 - 32,34 
Guarujá 12,89 6,24 - 19,13 
Itanhaém 42,06 35,07 - 77,13 
Mongaguá 13,21 - - 13,21 
Peruíbe 38,23 14,04 4,50 56,77 
Praia Grande 38,22 19,23 - 57,45 
Santos 26,45 8 4,75 39,20 
São Vicente 31,50 5,79 - 37,29 

TOTAL 257,65 km 
(68,15%) 

105,57 km 
(27,92%) 

14,85 km 
(3,93%) 

378,07 km 

3.1.1.2. ORIGENS DAS PROPOSTAS DE NOVAS CICLOVIAS 

A expansão da Malha Cicloviária, principal item do Plano Cicloviário Metropolitano, deverá ser composta 
basicamente pelos planos e estudos concebidos pelas Prefeituras Municipais, e por propostas formuladas no 
presente Plano. Do total de 378,07 km de ciclovias propostas, 67,11% derivaram dos planos das Prefeituras 
Municipais de expansão da Malha Cicloviária (ver Quadro RMBS-03), e 30% originaram-se dos estudos ora 
apresentados, sendo 2,89% provenientes de outros estudos elaborados para a Região Metropolitana da Baixada 
Santista. 

As propostas contidas nos planos das Prefeituras Municipais estão relacionadas a ciclofaixas e ciclovias 
apoiadas em vias urbanas existentes, que, de maneira geral, formam uma Malha Cicloviária radial onde a Área 
Central representa o único ponto de convergência, como é o caso de Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, 
Peruíbe e Praia Grande.  

A Malha Cicloviária Futura do Guarujá apresentará 2 pontos de convergência, a Área Central para onde 
seguem o Eixo Cicloviário Puglisi – Santos Dumont, a ciclovia da Av. Dom Pedro I e a ciclofaixa da Av. Miguel 
Stéfano, e Vicente de Carvalho para onde se dirigem o Eixo Cicloviário Puglisi – Santos Dumont, o Eixo Cicloviário 
Áurea Gonzáles de Conde – Getúlio Vargas e o Eixo Cicloviário Lídio Martins Corrêa – Aracaju. 

No município de São Vicente ocorrerá uma convergência das ciclovias em direção à Área Central, mas 4 
eixos cicloviários além de tangenciar o Centro, prosseguirão em direção à Malha Cicloviária de Santos onde se 
integrarão a outros eixos cicloviários que deverão conduzir os ciclistas até a Zona Portuária: Eixo Cicloviário Linha 
Amarela, Eixo Cicloviário Linha Vermelha, Eixo Cicloviário Linha Azul e Eixo Cicloviário Bombeiros – Linha Amarela. 
Em Santos, a Área Central e o Porto de Santos ocupam praticamente a mesma área e representarão o ponto de 
convergência dos 4 principais eixos cicloviários propostos: Nossa Senhora de Fátima – Zona Portuária, Pinheiro 
Machado – Zona Portuária, Francisco Glicério – Afonso Pena e Orla – Estuário – Zona Portuária. 

As propostas de construção de novas ciclovias formuladas dentro do Plano Cicloviário Metropolitano 
referem-se basicamente à implantação de infra-estrutura de apoio à circulação de bicicletas junto às vias marginais 
das Rodovias Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 e Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, como nos municípios de 
Bertioga, Itanhaém e Peruíbe, e nas vias que estabelecem ligações entre municípios limítrofes, como por exemplo, 
entre Itanhaém e Mongaguá e Peruíbe, Santos e São Vicente, e Peruíbe e Itariri. 

QUADRO RMBS-03 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
ORIGENS DAS PROPOSTAS DE EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA 

ORIGENS DAS PROPOSTAS DE EXPANSÃO (km) MUNICÍPIO
PM (*) CAM (**) PCM (***)

EXTENSÃO TOTAL DAS 
PROPOSTAS (km) 

Bertioga 8,50 10,90 26,15 45,55 
Cubatão 27,84 - 4,50 32,34 
Guarujá 11,79 - 7,34 19,13 
Itanhaém 44,90 - 32,23 77,13 
Mongaguá 12,21 - 1,00 13,21 
Peruíbe 30,76 - 26,01 56,77 
Praia Grande 48,20 - 9,25 57,45 
Santos 38,08 - 1,12 39,20 
São Vicente 31,50 - 5,79 37,29 

TOTAL 253,78 km (67,11%) 10,90 km 
(2,89%) 

113,39 km 
(30%) 

378,07 km 

 (*) PM = extensão de ciclovias propostas pelos planos e estudos da Prefeitura Municipal;  (**) CAM = extensão de ciclovias propostas em estudos 
da Coordenadoria de Apoio aos Municípios;  (***) PCM = extensão de ciclovias propostas no presente Plano Cicloviário Metropolitano. 

3.1.1.3. LIGAÇÕES CICLOVIÁRIAS METROPOLITANAS 

O Plano Cicloviário Metropolitano terá como um de seus objetivos a consolidação das ligações cicloviárias 
metropolitanas, de modo a estabelecer a continuidade física entre as Malhas Cicloviárias de municípios limítrofes. 
Assim, além da ciclovia das Avs. Ayrton Senna da Silva e Tupiniquins assentada entre Praia Grande e São Vicente, 
prevê-se a implantação de mais 14 ligações metropolitanas relacionadas no Quadro RMBS-04, podendo-se ressaltar 
que:

 A conexão existente entre o Guarujá e Santos é a única ligação aquaviária, onde, na situação existente, para 
incentivar o uso de bicicletas, a DERSA isenta os ciclistas de pagamento de tarifa (os pedestres pagam R$ 1,80 
para uso da balsa). No futuro, com a implantação da ciclovia da Av. Adhemar de Barros, no Guarujá, esta 
ligação aquaviária estará, de fato, localizada entre duas ciclovias; 

 As 3 ligações cicloviárias de Peruíbe com Itariri serão as únicas que extrapolam os limites da Região 
Metropolitana: ciclovia da Av. Tancredo de Almeida Neves e Ciclovias Norte e Sul da Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega – SP 55; 

 A ciclovia da Ligação Viária Via Expressa Sul – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre Praia Grande e São 
Vicente, não estará incluída nas Malhas Cicloviárias Futuras dos dois municípios, pois não foram obtidas 
informações a respeito de sua localização. Deverá, no entanto, representar um importante corredor de 
movimentação de ciclistas já que aproximará os bairros da Área Continental de São Vicente da orla marítima de 
Praia Grande; 

 A ligação cicloviária entre Itanhaém e Mongaguá será a única a utilizar o leito da via férrea. Em Itanhaém a 
Ciclovia da Via Férrea cruzará todo o município, interligando os bairros da Zona Leste, a Área Central, o Centro 
Histórico e os bairros da Zona Oeste. Em Mongaguá, porém, a ciclovia assentada na faixa de domínio da 
ferrovia estará localizada entre a divisa de Itanhaém e a Av. Montreal e, a partir desta avenida, os ciclistas 
poderão se transferir para a ciclovia da Av. Governador Mário Covas Júnior (orla marítima, a apenas 200 m de 
distância) ou para a ciclovia da Av. Monteiro Lobato (via marginal norte da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – 
SP 55, a apenas 150 m de distância); 

 A ligação cicloviária que apresentará maior fluxo de bicicletas continuará sendo a da orla da Baía de Santos, 
entre as Avs. Presidente Wilson (município de Santos) e Ayrton Senna da Silva (município de São Vicente). 

QUADRO RMBS-04 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
LIGAÇÕES CICLOVIÁRIAS METROPOLITANAS 

MUNICÍPIOS INTERLIGADOS 
ORIGEM DESTINO 

VIAS DE APOIO DAS 
 LIGAÇÕES CICLOVIÁRIAS METROPOLITANAS 

Guarujá Santos Ligação entre a ciclovia da Av. Adhemar de Barros e a Ciclovia da Orla pelo sistema de balsa 
para travessia do Estuário de Santos. 
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MUNICÍPIOS INTERLIGADOS 
ORIGEM DESTINO 

VIAS DE APOIO DAS 
 LIGAÇÕES CICLOVIÁRIAS METROPOLITANAS 

Via Marginal Norte da Rodovia SP 55 – Av. Monteiro Lobato Mongaguá
Ciclovia da Via Férrea 

Itanhaém

Peruíbe Via Marginal Norte da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 
Mongaguá Praia Grande Av. Governador Mário Covas Júnior – Av. Presidente Castelo Branco 

Av. Tancredo de Almeida Neves 
Via Marginal Norte da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 

Peruíbe Itariri 

Via Marginal Sul da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 
Av. Ayrton Senna da Silva – Av. Tupiniquins 
Ligação Viária Via Expressa Sul – Rod. Padre Manoel da Nóbrega (*)

Praia Grande São Vicente 

Via Marginal Sul da Rod. Padre Manoel da Nóbrega SP 55 
Av. Presidente Wilson – Av. Ayrton Senna da Silva 
Av. Nossa Senhora de Fátima – Av. Antônio Emmerich 
Av. Eleonor Roosevelt – Av. Minas Gerais 

Santos São Vicente 

Rua Haroldo de Camargo – Av. Penedo (Túnel do Maciço Central) 
(*) não se obteve informações a respeito da localização desta ligação viária. 

3.1.1.4. ACESSO AOS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS 

A expansão da Malha Cicloviária se aproximará dos Atrativos Turísticos da Região Metropolitana da Baixada 
Santista, e facilitará o desenvolvimento da prática do turismo cicloviário nos 9 municípios. Na configuração futura, 
quase todos os Atrativos Turísticos inseridos nos perímetros urbanos estarão juntos ou bastante próximos de uma 
ciclovia. As praias, por exemplo, principais locais de concentração de turistas, serão diretamente acessadas por 
ciclovias nos oito municípios. Da mesma forma, a Malha Cicloviária atingirá diretamente os Centros Históricos de 
Itanhaém, Santos e São Vicente, e também o futuro Santuário Ecológico de Anchieta, no município de Praia Grande. 
O Quadro RMBS-05 mostra como se dará o acesso cicloviário futuro aos principais Atrativos Turísticos de cada 
município. 

QUADRO RMBS-05 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
ACESSO AOS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS 

MUNICÍPIOS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS ACESSO CICLOVIÁRIO 
Praias do Centro e adjacências Ciclovia da Av. Tomé de Souza 
Colônia de Férias Rui Fonseca (SESC Bertioga) Ciclovia da Av. Tomé de Souza e ciclovia da Av. Anchieta a 400 

m
Condomínio Residencial Riviera de São Lourenço Ciclovia Sul da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 

Bertioga

Forte de São João Ciclovias da Av. Vicente de Carvalho e da Av. Tomé de Souza 
Atrativos Históricos e Naturais ao norte da Rod. Cônego 
Domenico Rangoni – SP 55 

Calçada do Lorena a 3,50 km da ciclovia da Av. 9 de Abril; Vale 
dos Pilões a 5 km do Eixo Cicloviário Centro – Vila Fabril 

Parque Municipal Anilinas Ciclofaixa da Av. 9 de Abril 

Cubatão

Parque Ecológico Cotia – Pará Eixo Cicloviário Centro – Nova República 
Praia do Perequê A 600 m da Ciclovia da Av. Dom Pedro I 
Praia da Enseada Ciclovia da Av. Miguel Stéfano 

Guarujá 

Praia do Tombo A 3 km da ciclofaixa da Av. Puglisi 
Praias do sul Ciclovia da Av. Governador Mário Covas Júnior 
Praias da Área Central A 500 m da Ciclovia da Via Férrea 
Praias do Suarão A 300 m da Ciclovia da Via Férrea 

Itanhaém

Centro Histórico Ciclovia da Via Férrea 
Mongaguá Praias e outros Atrativos Turísticos Ciclovia da Av. Governador Mário Covas Júnior 

Estação Ecológica Juréia-Itatins A 15 km da ciclofaixa da Av. São João 
Praias  Ciclovia da Av. Governador Mário Covas Júnior 

Peruíbe

Ruínas do Abarebebê A 300 m da ciclovia da Rua Riachuelo 
Praias Ciclovia da Av. Presidente Castelo Branco 
Santuário Ecológico Ciclovia da Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas 

Praia Grande 

Litoral Praia Shopping Ciclovia da Av. Ayrton Senna da Silva 
Centro Histórico Eixo Cicloviário N. Sra. de Fátima – Zona Portuária Santos

Santos Praias, Conjunto de Monumentos das Praias e Jardins 
da Praia 

Eixo Cicloviário Orla – Estuário – Zona Portuária 

Centro Histórico e Ponte Pênsil Eixo Cicloviário Bombeiros – Linha Amarela 
Praias da Baia de São Vicente Eixo Cicloviário Bombeiros – Linha Amarela 

São Vicente 

Praias da Baia de Santos Ciclovia da Av. Ayrton Senna da Silva 

Para os deslocamentos entre os Atrativos Turísticos de municípios limítrofes, os principais eixos cicloviários 
metropolitanos da Baixada Santista serão: 

Eixo Cicloviário das Avs. Governador Mário Covas Júnior – Presidente Castelo Branco: estará localizado 
entre Mongaguá e Praia Grande e, com quase 35 km de extensão, dará acesso direto a 15 praias e 12 Atrativos 
Turísticos das duas cidades; 

Eixo Cicloviário das Orlas da Baía de São Vicente e de Santos: estará localizado entre São Vicente e Santos 
e, com quase 10 km de extensão, dará acesso direto 8 praias e a 9 Atrativos Turísticos, além do Centro Histórico 
de São Vicente, isto é, à Ponte Pênsil, à Plataforma de Pesca da Av. Presidente Getúlio Vargas, à Ilha Porchat, 
às praias do Gonzaguinha, dos Milionários, do Itararé, do José Menino, do Gonzaga, Boqueirão, do Embaré e da 
Ponta da Praia, o Conjunto de Monumentos da Praia, os Jardins da Praia, a Basílica Menor de Santo Antônio do 
Embaré, o Museu da Pesca, o Aquário Municipal e a Pinacoteca Benedito Calixto. Salienta-se que, a partir da 
extremidade norte deste Eixo Cicloviário, o usuário de bicicleta poderá atravessar gratuitamente o Estuário de 
Santos e ingressar na Malha Cicloviária do Guarujá, seguindo até a Área Central onde se encontram o Pavilhão 
da Maria Fumaça, o Carro Fúnebre de Santos Dumont, e as praias das Pitangueiras e da Enseada. 

Para incrementar o turismo pela Região Metropolitana da Baixada Santista, o Plano Cicloviário Metropolitano 
adotou como uma das diretrizes viabilizar conexões entre as Malhas Cicloviárias de municípios limítrofes, 
apresentadas no item anterior. Assim, na configuração futura, os turistas usuários de bicicleta poderão deslocar-se 
ininterruptamente por ciclovias desde a praia das Pitangueiras, na Área Central do Guarujá, até a margem esquerda 
da foz do Rio Preto, junto à Área Central de Peruíbe, em um percurso de mais de 80 km. Partindo da praia das 
Pitangueiras, o trajeto cicloviário será o seguinte: Eixo Cicloviário Puglisi – Santos Dumont, ciclovia da Av. Adhemar 
de Barros, travessia de balsa do Estuário de Santos (gratuito para ciclistas), Eixo Cicloviário da Orla da Baia de 
Santos, Eixo Cicloviário Linha Amarela, Eixo Cicloviário Bombeiros – Linha Amarela (passagem pelo Centro 
Histórico de São Vicente), transposição da Ponte Pênsil (único trecho sem ciclovia), ciclovia da Av. Tupiniquins, Eixo 
Cicloviário Via Expressa Sul – Ayrton Senna da Silva, ciclovia da Av. São Paulo (passagem pelo Centro de Praia 
Grande), Eixo Cicloviário das Avs. Governador Mário Covas Júnior – Presidente Castelo Branco, Ciclovia da Via 
Férrea (passagem pelo Centro de Itanhaém), ciclofaixa da Av. Clara Martins Zwarg, Ciclovia Norte da Rodovia Padre 
Manoel da Nóbrega, ciclovia da Av. João Abel, Eixo Cicloviário Luciano de Bona – Professora Terezinha Rodrigues 
Kalil, ciclovia da Av. São Domingos e ciclovia da Av. Governador Mário Covas Júnior em frente até a foz do Rio 
Preto.

3.1.1.5. USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS, FERROVIAS, ELETROVIAS E DUTOVIAS PARA 
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS. 

Consciente da necessidade de ampliação da Malha Cicloviária das cidades paulistas, o Governo Estadual 
sancionou em 1998 a Lei n.º 10.095/98 de autoria do Deputado Walter Feldman que obriga a construção de 
ciclofaixa ou ciclovia nas faixas de domínio de toda nova rodovia ou ferrovia estadual, assim como a adaptação dos 
projetos em andamento a esta nova condição. Os principais objetivos desta Lei constam: 

 Introduzir critérios de planejamento para implantação de ciclofaixas e ciclovias em rodovias e nos terrenos 
marginais às linhas férreas; 

 Conscientizar a população sobre o uso conjunto e a circulação por trechos de estradas de tráfego compartilhado; 

 Introduzir medidas de segurança de circulação; 

 Reduzir a poluição ambiental e minimizar seus efeitos negativos. 

O uso das faixas de domínio de rodovias, ferrovias, eletrovias e dutovias da Baixada Santista poderá facilitar 
a implantação de ciclovias visto que tais faixas apresentam características geométricas adequadas, isto é, são 
retilíneas e têm largura suficiente para acomodar os 2,50 m necessários à circulação bidirecional das bicicletas. 

Na Região Metropolitana da Baixada Santista as faixas de domínio mais utilizadas são as do Complexo 
Rodoviário SP 55 integrado pelas Rodovias Dr. Manoel Hyppólito do Rego, Cônego Domenico Rangoni e Padre 
Manoel da Nóbrega. Esta maior utilização deve-se ao fato de as rodovias localizarem-se dentro do perímetro urbano 
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de 8 dos 9 municípios, e estabelecerem uma nítida separação entre os bairros do interior, assentados ao norte do 
corpo estradal e ocupados pela população fixa e de baixa renda, e os bairros praianos, localizados entre a orla 
marítima e a rodovia e ocupados essencialmente pela Área Central, zonas comerciais, bancárias e de serviços, e 
pelas unidades residenciais da população flutuante. 

Entre as faixas de domínio de eletrovias, há diversas ocupadas por vias urbanas e rodovias, sobre as quais 
estão ou serão implantadas ciclovias, tais como a Av. Aracajú no Guarujá e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – 
SP 55 em Peruíbe, e, nestes casos, a tendência é considerar-se a ciclovia apoiada sobre a via e não sobre a faixa 
de domínio da eletrovia. 

Entre as faixas de domínio das dutovias, a única utilizada é a da Petrobrás que serve de apoio para a 
ciclovia da Av. Tancredo de Almeida Neves, em Cubatão. Todas as outras se encontram em áreas de difícil acesso 
ou fora dos eixos de deslocamento dos ciclistas. A dutovia identificada pelo nome “Merlusa”, em Praia Grande, 
poderia ser utilizada, mas a Prefeitura Municipal optou pelas vias paralelas para o futuro assentamento de ciclovias 
que servirão de conexão entre os Eixos Cicloviários das Avs. Presidente Castelo Branco e Presidente Kennedy, e 
em direção à extremidade norte da Vila Mirim. 

Os municípios de Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande e São Vicente contam com 
trechos de ciclofaixas e ciclovias assentadas junto às Rodovias Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 e Padre 
Manoel da Nóbrega – SP 55, sendo que em Itanhaém existe o único segmento de ciclofaixa implantada sobre o 
acostamento rodoviário. 

Nos planos de expansão da Malha Cicloviária das Prefeituras Municipais de Cubatão, Mongaguá, Praia 
Grande e São Vicente constam propostas de implantação de ciclovias junto às Rodovias Anchieta – SP 150, 
Interligação Baixada SP 59/150 e Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 inseridas no Plano Cicloviário Metropolitano. 
Também constam dos planos das Prefeituras Municipais de Itanhaém, Peruíbe e São Vicente o uso dos terrenos 
marginais às linhas férreas para implantação de ciclovias, e em Itanhaém uma das ciclovias propostas acompanha 
toda extensão da via férrea da antiga Linha Santos – Juquiá. 

O Plano Cicloviário Metropolitano prevê o uso das faixas de domínio das Rodovias Dr. Manoel Hyppólito do 
Rego – SP 55, Cônego Domenico Rangoni – SP 248/55 e Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 para implantação de 
ciclovias nos municípios de Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente. Além disso, 
recomenda o assentamento de ciclovias nas faixas de domínio ferroviárias nos municípios de Cubatão, Mongaguá, 
Peruíbe e São Vicente. 

O Quadro RMBS-06 mostra as propostas contidas no Plano Cicloviário Metropolitano, de aproveitamento de 
faixas de domínio de rodovias, ferrovias, eletrovias e dutovias para assentamento de ciclofaixas e ciclovias nos 
municípios que integram a Região Metropolitana da Baixada Santista. Pode-se notar que, em função da localização 
e da facilidade de acesso, as faixas de domínio rodoviárias apresentarão um maior uso do que as ferroviárias, e que 
as faixas das dutovias serão as menos utilizadas. As ciclovias a serem implantadas junto às faixas de domínio 
rodoviárias e ferroviárias somarão 134,58 km e 49,29 km, respectivamente, e Itanhaém será o município com maior 
extensão dos dois tipos de ciclovias, conforme se observa no Quadro RMBS-07. 

Em consonância com o disposto na Lei n.º 10.095/98, a Prefeitura Municipal de Santos propôs a inclusão de 
uma ciclovia junto ao futuro Túnel do Maciço Central que interligará Santos e São Vicente, de modo a estabelecer 
uma importante conexão entre as Malhas Cicloviárias dos dois municípios. O Plano Cicloviário Metropolitano, por 
sua vez, recomenda a construção de uma ciclovia contígua à futura Ligação Praia Grande – São Vicente que 
conectará a Via Expressa Sul à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, nas proximidades dos bairros Vila 
Antártica e Jardim Rio Branco. 

QUADRO RMBS-06 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS 

MUNICÍPIOS USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS, FERROVIAS, ELETROVIAS E DUTOVIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE 
CICLOVIA. 

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55: implantação da Ciclovia Norte no trecho entre Chácara Itapanhaú e 
Av. 19 de Maio, e da Ciclovia Sul entre a praia de Itaguaré e a Rua Osvaldo Cruz. 

BERTIOGA Eletrovia ao norte da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55: não poderá ser utilizada por causa de sua 
localização em área de difícil acesso e muito distante dos eixos de deslocamento dos ciclistas 

MUNICÍPIOS USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS, FERROVIAS, ELETROVIAS E DUTOVIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE 
CICLOVIA. 

BERTOGA Dutovia junto à faixa de domínio sul da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55: poderia ser utilizada no 
trecho ao norte da Av. 19 de Maio, mas a ciclovia estará localizada na faixa de domínio rodoviário. 
Rodovia Anchieta e Interligação Baixada – SP 59/150: implantação de ciclovia entre a Via de Acesso ao Parque 
Ecológico Cotia – Pará e a Av. Deputado Emílio Justo, no acesso ao Jardim Nova República. 
Via Férrea: implantação de ciclovia entre a Rua Bernardino de Pinho Gomes e a Vila Parisi. 
Eletrovias: não poderão ser aproveitadas por causa do caminhamento das linhas de alta tensão, que cruzam as rodovias, 
as ferrovias e áreas de difícil acesso, entre os quais estão áreas internas de indústrias. 

CUBATÃO 

Dutovias: a ciclovia da Av. Tancredo de Almeida Neves está assentada sobre a faixa de domínio de uma dutovia. As 
outras dutovias não poderão ser aproveitadas por causa da localização em área de difícil acesso e distante dos eixos de 
deslocamento dos ciclistas. 
Rodovia Cônego Domenico Rangoni – SP 248/55: implantação de ciclovias entre a Rua Santa Adelaide e a Passarela 
do Km 5+750 (pista oeste), e entre a Passarela do Km 5+750 e a Av. Vereador Lídio Martins Toledo (pista leste). 
Eletrovia das Avs. Mário Daige e Aracajú: a ciclovia será implantada sobre estas avenidas desde a Rua Santa Adelaide 
até a Av. Áurea Gonzáles de Conde. GUARUJÁ

Eletrovia paralela à Av. Dom Pedro I: não poderá ser aproveitada por causa da localização em área de difícil acesso, e 
o prolongamento da ciclovia da Av. Dom Pedro I será implantado sobre a pista sul desta avenida, até a praia do Perequê. 
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55: implantação da Ciclovia Norte entre as divisas de Mongaguá e Peruíbe, e 
da Ciclovia Sul desde o Trevo da CESP até a Av. Flácides Ferreira ITANHAÉM
Via Férrea: implantação da Ciclovia Norte da Via Férrea entre a divisa de Mongaguá e a Av. Flácides Ferreira 
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55: implantação da ciclovia da Av. Monteiro Lobato junto à faixa de domínio da 
pista norte rodoviária, desde a Av. José Cesário Pereira Filho até a divisa de itanhaém. MONGAGUÁ 
Via Férrea: implantação de ciclovia no lado norte, entre a divisa de Itanhaém e a Av. Montreal 
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55: implantação da Ciclovia Norte entre a divisa de Itanhaém e a Av. Tancredo 
de Almeida Neves, e da Ciclovia Sul entre a Rua “15” e a Av. Tancredo de Almeida Neves. 
Via Férrea: implantação do Eixo Cicloviário Terezinha Rodrigues Kalil – Luciano de Bona entre a Av. Tancredo de 
Almeida Neves e a Rua “11”, e da ciclovia da Rua Riachuelo entre a Rua Frei Santana Galvão e a Rua “11” PERUÍBE
Eletrovia da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55: está localizada entre a divisa de Itanhaém e a Av. Tancredo 
de Almeida Neves e a sua faixa de domínio se sobrepõe à da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, onde será 
implantada a Ciclovia Sul. 
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55: implantação do prolongamento da ciclofaixa da Av. Ministro Marcos Freire, 
desde a divisa de São Vicente até a divisa de Mongaguá, e da ciclovia da Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas entre a 
divisa de Mongaguá e a Curva do “S” 

PRAIA
GRANDE

Dutovia da Vila Mirim (MERLUSA): a) entre as Avs. Pres. Castelo Branco e Pres. Kennedy: não será necessário pois 
será implantada a ciclofaixa da Av. 1.º de Janeiro;  b) entre a Av. Pres. Kennedy e a Via Expressa Sul: o caminhamento 
da dutovia coincide com a diretriz da Rua Valter Josá Alves, sobre a qual será implantada uma ciclovia;  c) entre a Via 
Expressa Sul e a Av. Júlio Prestes de Albuquerque: será implantada uma ciclovia na calçada oeste da Av. Brasil para 
Cristo (em cima de um córrego canalizado), e todas as vias paralelas apresentam fluxo baixo de veículos motorizados 
podendo ser utilizadas como vias cicláveis;  d) entre a Av. Júlio Prestes de Albuquerque e a Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega: poderá servir de via ciclável para acesso ao extremo norte da Vila Mirim, sem poder conectar-se com a Ciclovia 
Norte da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, uma vez que esta conexão se dará por intermédio do Trevo da Av. 
Júlio Prestes de Albuquerque. 

SANTOS Via Férrea São Vicente – Centro: no trecho entre as Avs. Senador Pinheiro Machado e Conselheiro Nébias, a ciclovia 
está implantada sobre o canteiro central da Av. General Francisco Glicério. 
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55: implantação das Ciclovias Norte e Sul entre o Conjunto Habitacional 
Humaitá e Samaritá. 
Via Férrea: implantação do Eixo Cicloviário Linha Amarela entre o Canal dos Barreiros e a Av. Prefeito José Monteiro, SÃO VICENTE 
Dutovia ao norte da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55: não poderá ser aproveitado em função da localização 
em área de difícil acesso e longe do eixo de deslocamento dos ciclistas. 

QUADRO RMBS-07 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
CICLOVIAS EM FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIA E FERROVIÁRIA 

EXTENSÃO DE CICLOVIA EM FAIXAS DE DOMÍNIO (km) MUNICÍPIO 
FAIXA DE DOMÍNIO RODOVIÁRIA FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO 

Bertioga Rod. Dr. Manoel Hyppólito do Rego SP 55: Ciclovias Norte 
(8,56 km) e Sul (18,30 km) 

-

Cubatão Rod. Anchieta SP 150 : 2,05 km, entre via de acesso ao Pq. 
Ecológico Cotia – Pará e Interligação Baixada; 
Interligação Baixada SP 59/150: 1 km entre Rod. Anchieta e 
Jd. Nova República 

Ciclovia entre a Rua Bernardino de Pinho Gomes e Vila 
Parisi (4,50 km) 

Guarujá Rod. Cônego Domenico Rangoni SP 248/55: 0,55 km entre 
a Rua Santa Adelaide e a Av. Vereador Lídio Martins 
Corrêa 

-

Itanhaém Rod. Padre Manoel da Nóbrega SP 55: Ciclovias Norte 
(21,93 km) e Sul (10,30 km) 

Ciclovia da Via Férrea entre divisa de Mongaguá e Av. 
Flácides Ferreira (22 km) 
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EXTENSÃO DE CICLOVIA EM FAIXAS DE DOMÍNIO (km) MUNICÍPIO 
FAIXA DE DOMÍNIO RODOVIÁRIA FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO 

Mongaguá Rod. Padre Manoel da Nóbrega SP 55: ciclovia da Av. 
Monteiro Lobato (8,55 km) 

Ciclovia da Via Férrea entre divisa de Itanhaém e Av. 
Montreal (1 km) 

Peruíbe Rod. Padre Manoel da Nóbrega SP 55: Ciclovias Norte 
(13,70 km) e Sul (9,20 km); 
Variante Peruíbe SP 344/55: entre Ruas Sebastião 
Anunciato e Pau Brasil (0,50 km) 

Eixo Cicloviário Terezinha R. Kalil – Luciano de Bona 
(8,65 km); 
Ciclovia da Rua Riachuelo (8,74 km); 

Praia Grande Rodovia Padre Manoel da Nóbrega SP 55: ciclofaixa da Av. 
Min. Marcos Freire (11,80 km), ciclovia da Av. Dr. Roberto 
de A. Vinhas (11,80 km) e Ciclovia Norte (4,04 km) 

-

Santos - - 
São Vicente Rod. Padre Manoel da Nóbrega SP 55: Ciclovias Norte 

(6,45 km) e Sul (5,85 km) 
Ciclovia da Linha Amarela entre Canal dos Barreiros e a 
Av. Prefeito José Monteiro (4,40 km) 

TOTAL 134,58 km 49,29 km 

3.1.2. EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO PRINCIPAL 

Para o Plano Cicloviário Metropolitano ora apresentado, o Sistema Viário Principal será considerado como o 
formado por 5 tipos de vias: Vias Macrometropolitanas, Vias Metropolitanas, Vias Metropolitanas Secundárias,
Vias Complementares de Acesso e as Vias de Apoio às Ciclofaixas e Ciclovias. As 3 primeiras integram o 
Sistema Viário de Interesse Metropolitano da Região Metropolitana da Baixada Santista – SIVIM, definido em 
estudos anteriormente executados pela própria Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM. As Vias 
Complementares de Acesso – VCA foram selecionadas dentro do Projeto SINALTUR e têm a função de integrar as 
rotas de viagens a partir do SIVIM até os Atrativos Turísticos. Por último, as Vias de Apoio as Ciclofaixas e Ciclovias 
– VAC são as vias não pertencentes às categorias anteriores, mas que servem de apoio as ciclofaixas e ciclovias 
existentes e propostas em cada município. 

As propostas de expansão do Sistema Viário Principal integrarão o Plano Cicloviário Metropolitano uma vez 
que a quase totalidade das novas ciclovias estará assentada sobre as vias de tráfego motorizado. A expansão será 
composta de duas partes, isto é, uma parte visível representada pelo aumento do número de vias, e outra 
representada pelos 39 viadutos rodoviários que, embora não ampliem a extensão do Sistema Viário Principal, serão 
imprescindíveis para a composição das rotas cicloviárias futuras que interligarão os setores norte e sul das cidades 
isoladas pelo Complexo Rodoviário SP 55. 

O Sistema Viário Principal poderá ser ampliado em 342,40 km nos próximos 20 anos, passando dos atuais 
748,45 km para 996,12 km no período de 2006 a 2011, para 1072,57 km entre 2011 e 2016, e atingirá o limite de 
1.090,85 km em 2026 (ver Quadro RMBS-01). O município de Itanhaém terá a maior expansão, devendo passar dos 
atuais 75,62 km para a extensão total de 148,01 km, com um aumento de mais de 95%. O menor acréscimo será 
verificado em Mongaguá, onde o Sistema Viário Principal aumentará apenas 10,06 km, indo dos atuais 46,51 km 
para 56,57 km de extensão total. 

3.1.2.1. VIAS MARGINAIS RODOVIÁRIAS PROPOSTAS 

As principais vias a serem agregadas ao Sistema Viário Principal da Região Metropolitana da Baixada 
Santista serão as Vias Marginais Norte e Sul das Rodovias Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55, Cônego 
Domenico Rangoni – SP 55 e Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, que integram o Complexo Rodoviário SP 55. O 
município de Itanhaém terá a maior extensão de vias marginais rodoviárias, com quase 42 km de extensão total, 
seguido de Bertioga com 38 km de Vias Marginais Norte e Sul. 

As Vias Marginais propostas terão a extensão total de 133,54 km, sendo 73,74 km de Vias Marginais Norte e 
59,80 km de Vias Marginais Sul, conforme se mostra no Quadro RMBS-08. As Vias Marginais deverão desempenhar 
3 funções importantes dentro do Sistema Viário Principal de cada município. A primeira função será a de organizar o 
fluxo de veículos por meio da separação do tráfego rodoviário, que permanecerá nas pistas rodoviárias centrais, do 
tráfego urbano que deverá fluir pelas vias marginais, proporcionando maior segurança a todos usuários. A segunda 
função será possibilitar a implantação das Ciclovias Norte e Sul junto à faixa de domínio rodoviária, e a terceira 
função será a de facilitar o acesso dos ciclistas às Ciclovias Norte e Sul. 

QUADRO RMBS-08 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
VIAS MARGINAIS RODOVIÁRIAS PROPOSTAS 

MUNICÍPIO IDENTIFICAÇÃO EXTENSÃO 
Via Marginal Norte da Rod. Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 19 km Bertioga Via Marginal Sul da Rod. Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55 19 km 

Cubatão - - 
Guarujá - - 

Via Marginal Norte da Rod. Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 20,95 km Itanhaém Via Marginal Sul da Rod. Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 20,95 km 
Av. Monteiro Lobato (Via Marginal Norte da Rod. Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 9,30 km Mongaguá Av. Tiradentes (Via Marginal Sul da Rod. Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 4,80 km 
Via Marginal Norte da Rod. Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 14,00 km Peruíbe Via Marginal Sul da Rod. Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 9,20 km 
Av. Ministro Marcos Freire e Via Marginal Norte da Rod. Padre Manoel da Nóbrega 
– SP 55 

16,20 km 
Praia Grande 

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas 9,60 km 
Santos - - 

Via Marginal Norte da Rod. Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 6,45 km São Vicente Via Marginal Sul da Rod. Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 5,85 km 
TOTAL Via Marginal Norte = 73,74 km e Via Marginal Sul = 59,80 km 133,54 km 

3.1.2.2. VIADUTOS RODOVIÁRIOS PROPOSTOS 

Os 34 viadutos propostos para os 173 km do Complexo Rodoviário SP 55 em 6 municípios (ver Quadro 
RMBS-09) deverão desempenhar funções de grande importância dentro da Malha Cicloviária e do Sistema Viário 
Principal. Para o fluxo de veículos motorizados, os viadutos melhorarão a acessibilidade e facilitarão a transposição 
das pistas rodoviárias, pois diminuirão a distância média entre os entroncamentos em desnível de 7,88 km (situação 
existente) para 5,41 km (situação proposta para 2011), para 4,22 km (situação proposta para 2016) e finalmente 
para 3,09 km (situação proposta para 2026). Para os ciclistas, os 34 viadutos representarão as conexões cicloviárias 
seguras entre as Ciclovias Norte e Sul, e integrarão as rotas de viagens diárias entre os bairros do interior, 
assentados ao norte do Complexo Rodoviário SP 55 e ocupados pela população fixa, e a zona praiana, localizados 
entre o corpo estradal e a orla marítima, onde se encontram a Área Central, os setores comerciais, bancários, de 
serviços, de lazer e as unidades residenciais ocupadas pela população flutuante nos 6 municípios. 

Salienta-se que a proposta de construção de 16 viadutos com gabarito reduzido (altura livre de 2,70 m), de 
menor custo de implantação, terá como objetivo diminuir a distância entre dois pontos de transposição do Complexo 
Rodoviário SP 55 para 3,09 km, e, desta forma, diminuir o uso dos acostamentos e as travessias em nível efetuadas 
pelos ciclistas e pedestres. Dentro desta concepção, os ciclistas e os pedestres terão, além das passarelas, 56 
pontos de transposição, igual número de pontos de transposição dos automóveis e veículos comerciais de pequeno 
porte. Os caminhões e ônibus contarão com 40 pontos de transposição do Complexo Rodoviário SP 55, à média de 
4,33 km de distância entre 2 pontos consecutivos. 

QUADRO RMBS-09 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO VIADUTOS NO COMPLEXO RODOVIÁRIO SP 55 

VIADUTOS PROPOSTOS NO COMPLEXO RODOVIÁRIO SP 55. 
CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL MUNICÍPIO 

h = 2,70 m h= 4,50 m h= 2,70 m h= 4,50 m h= 2,70 m h= 4,50 m h= 2,70 m h= 4,50 m 
Bertioga - 2 - 1 3 2 3 5 
Cubatão - - - - - - - - 
Guarujá - - - - - - - - 
Itanhaém - 1 1 - 5 1 6 2 
Mongaguá - 2 1 - 2 - 3 2 
Peruíbe - 2 1 1 1 1 2 4 
Praia Grande - 2 2 - - - 2 2 
Santos - - - - - - - - 
São Vicente - 1 - 2 - - - 3 

TOTAL - 10 5 4 11 4 16 18 


