
 

PASSEIO  E  BANDEIRA  CULTURAL  - 29 de setembro (sábado) 

Caminhos de Itu: do Peabiru à rota do açúcar 
            Coordenação:  Jorge Cintra   - fone (11) 9 5470-3636 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O T E I R O  

1. Ponto de encontro, às 10,00h: Pirapora do Bom Jesus, no 
Portal dos Romeiros. ( Passar o posto Ipiranga, cruzar a ponte e 
subir em direção a Cabreúva (100m, visão da cidade). Saída no 
km 48 da Castelo Branco. 
 * As três estradas de Itú: a) 1604: bandeirantes, rumo ao 
 sertão dos Bilreiros; b) a estrada colonial (1804) e a de 
Washinton Luiz (1922). 
  
 * Em direção a Cabreúva: observar a geometria da Estrada 
 dos Romeiros e depois a Estrada Parque. As Fazendas do  
Policarpo. Santa Quitéria. O rio Tietê. A Serra do Japi. Usina do 
Rasgão. Fonte de água natural e Córrego Jundiuvira. 
  
2. Fazenda Bela Flor. [km 68; placa do ponto de ônibus, à esquerda, + 
20']. Sair da estrada, pegar estrada de terra. Cruzar a Ponte azul sobre 
o Tietê. O Porto do Japi e a ligação de Cabreúva com São João Novo, 
na Sorocabana. As antigas fazendas. 
  
3. Centro de Cabreúva. [+15']: junto à matriz. A cidade e os 
alambiques. O sítio geográfico (serras). 
  
4. Porto do Piraí.[3 km de terra, estrada da Cachaça Vilela, +10'] As 
passagens a vau no Tietê no tempo das bandeiras. 

  
5. A gruta de Washington Luis [km 85, mirante na beira do rio à 
esquerda]. Memorial da construção da estrada: sua história. Mirante. 

 * Pontos de passagem: Fazenda do Chocolate, Usina São 
Pedro 

  
6. As três pontes sobre o Tietê, na chegada a Itu: 1900 (pilares de 
pedra), Ponte do DER (ponte em arco, 1940, tese do prof. Telêmaco), 
Nova Ponte (tabuleiro reto). 
  
7. O rio Pirapitingui e a aldeia de Manissoba. Catequese, Porto e 
Pouso de tropeiros. 

  
8. Trecho do Peabiru, de Itu a Putribu. Ainda em terra: o primitivo 
caminho dos índios Bilreiros e a primitiva estrada de açúcar até o 
porto de Santos. Os ranchos e fazendas antigas: Pirapitingui, Pau 
d´Alho, Fazenda Paulista, Putribu. [1h 30']. 
  
9. Putribu e a fundação de Sorocaba. Volta a São Paulo: até a Castelo 

[+30']        * Volta a São Paulo, estimada: 18h. 
 

Logística 
1. Levar lanche, para maior    
     flexibilidade. 
2. Trecho em terra, mas estrada  
    razoável 
3. Para a programação agradeço   

  uma resposta até 5a feira para    
  organizar caronas: por exemplo:  
- preciso de carona;  
- vou de carro e sobram 2 lugares; 
- vou direto. 
 


