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P

edalar é muito bom. Pedalar conhecendo novos
lugares e desafiando os limites pode ser ainda
melhor. O Caminho do Sol, rota de peregrinação que vai de Santana de Parnaíba a Águas
de São Pedro, no estado de São Paulo, a aproximadamente 70 quilômetros de Campinas, tem sido escolhido
por muitos ciclistas para um passeio que pode ser programado de acordo com a condição física do aventureiro. Inspirado na famosa rota franco-espanhola, Caminho de Santiago, o Caminho do Sol foi criado em dezembro de 2002 e desde então tem recebido um fluxo crescente de caminhantes – já o número de ciclistas começou com 5% do total de visitantes e agora já está em
40% do público. O repórter fotográfico da Agência
Anhangüera, Mário Lúcio Sapucahy, e o arquiteto
Ricardo Piva percorreram de bicicleta o Caminho em
quatro dias, cruzando terras de
12 municípios. Foram 61 quilômetros no primeiro dia, 64 no
segundo, 70 no terceiro e 38 no
último, num total de 233 quilômetros. O mesmo percurso, feito
a pé, demanda, em média, 11
dias.
Pedalar e caminhar proporcionam ao aventureiro distintas formas de vivenciar o
Caminho. Ao caminhante é possível conhecer todas as paradas
e todas as pousadas, tendo uma
experiência mais rica nesse
sentido. Para o ciclista é importante selecionar tanto as pousadas quanto as paradas, pois
essas serão as oportunidades
de se conhecer melhor as atrações da rota. Essa escolha é feita
no momento da inscrição da
viagem.

Percorrer 233
quilômetros
entre Santana
de Parnaíba a
Águas de São
Pedro, no
Estado de São
Paulo, não é
para qualquer
um. O
Caminho do
Sol é um
passeio na
medida para
ciclistas ou
para quem
curte
caminhar. O
Turismo foi
conferir de
bike

Ricardo Piva abraçou o desafio de quatro dias pedalando praticamente sem parar

CAMINHO DO SOL
Localização: Trecho entre
Santana do Parnaíba e Águas
de São Pedro (SP).
Funcionamento: Antes de ir
consulte o site
www.caminhodosol.org.

O INÍCIO

Nossa aventura começou
na Pousada 1986, instalada num
casarão da histórica cidade de
Santana de Parnaíba. Segundo
Emanuel Barbosa, historiador
e proprietário da Pousada 1896,
os primeiros passos do Caminho do Sol seguem exatamente
o mesmo sentido que seguiam os
bandeirantes quando adentravam os sertões, tomando o rio
Tietê como espinha dorsal da
penetração. Antes de iniciar o
percurso, vale uma visita ao centro histórico de Santana de Parnaíba para apreciar, especialmente a igreja matriz.
Logo no início da pedalada, entre Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, o morro do Cala Boca
é um prenúncio de como serão árduas as subidas, mas
também de como serão belas as paisagens. O Caminho
é, na sua maior parte, uma seqüência de morros – a primeira marcha da bike é usada com freqüência, mas o
esforço é sempre recompensado com as descidas que
empolgam o ânimo e refrescam o corpo do ciclista no
vento ladeira abaixo.
Para orientação, o participante do programa
recebe na saída um roteiro que descreve, de forma detalhada, todos os trechos, mas é, principalmente, a sinalização – feita de setas amarelas por toda a rota – que
irá orientar de forma prática o rumo da caminhada.
Como o passeio significa pedalar o dia inteiro, o
almoço é substituído por lanches leves, feitos em pontos de parada cadastrados pelo caminho, locais onde
são carimbados os passaportes do Caminho do Sol (sim,
todos os participantes da trilha possuem um passaporte). Uma dessas paradas é o Armazém do Limoeiro,
em Itu, uma venda tradicional na região, funcionando
no mesmo prédio desde 1901. Aqui vale a uma dica
para quem for ao passeio: pare neste ponto. Muito bem
conservada, a venda ainda guarda o velho estilo de um
comércio que é a cara do Brasil do ciclo do café, balcões e prateleiras de madeira, produtos pendurados,
vendas anotadas na caderneta, uma verdadeira viagem no tempo.
Aliás, os quatro dias de viagem são marcados por
um cenário rural: campos arados, cerâmicas da região
de Itu e Salto, canaviais a perder de vista na região de
Elias Fausto a Piracicaba e por toda parte ainda se
vêem, preservados ou em ruínas, os velhos casarões
do café, e, em número maior ainda, as taperas abandonadas ao longo da estrada testemunhando o êxodo
rural causado pela modernização no campo.
Nos quatro dias de pedalada não cruzamos
nenhum caminhante, o que comprova que a freqüência deste tipo de aventureiro ainda é baixa, porém,
como afirma o criador do Caminho, José Palma, tem
sido crescente o fluxo de caminhantes. Esse crescimento, apesar de lento, é o que estimula os empreendedores ao longo da rota. Segundo a proprietária da
Fazenda Milhã, Christina Pacheco, o fluxo de caminhantes ainda não pagou os investimentos feitos para
adaptar as antigas casas de colonos em alojamentos,
mas ela acredita que com o tempo o fluxo deve aumentar, e com isso, a atividade tornar-se rentável. Apesar
disso, como Christina
assegura, o prazer de
receber e trocar um
dedo de prosa com essa
gente que se dispõe a
cruzar, a pé ou de bicicleta, os 233 quilômetros da rota, contar e
ouvir histórias, fazer
novos amigos, já é, por
si só, recompensador.

ANOTE NA AGENDA

Casarão centenário na Fazenda Milhã adaptada para
receber grupo com mais de 30 peregrinos

Preço: Taxa de R$ 73,00 inclui
o passaporte do caminhante,
que será carimbado em todas
as pousadas e paradas cadastradas e do pingente com o
símbolo do Caminho do Sol
que identifica o caminhante
ao longo do trajeto. As reservas de pousadas devem ser
feitas antecipadamente, de
acordo com o cronograma
traçado e os preços das pousadas variam em torno de R$
40,00. Toalhas e roupa de
cama são cobradas em separado. Para quem for de bicicleta há uma bicicletaria em
Pirapora próximo do Portal
dos Romeiros: Sport Bike ou
Bicicletaria Modelo (Av. Jundiaí, 251, fone 11-41311560).
Informações: 11-6215-1661

Casa de colono
adaptada para
acolher os
caminhantes;
à direita,
seminário belga

O QUE LEVAR

Armazém do Limoeiro, em Itu: parada obrigatória

Os bikers Ricardo Piva e o repórter fotográfico Mário
Lúcio Sapucahy
Trecho do Caminho do
Sol na zona rural de Itu

BIKER
* Protetor solar
* Uma mochila para bicicleta bem amarrada
* Bermudas próprias para ciclista (almofadadas)
* Camisetas dry-fit
* Sapatilha para pedalar
* Casaco de nylon ou capa de chuva
* Material de higiene pessoal (sabonete, pasta de dente,
escova de dente, etc)
* Cantil com água
* Frutas secas (damasco, ameixa, barra de cereal, passas)
CAMINHANTE
* Protetor solar
* Mochila especial para caminhadas
* Bermuda dry-fit
* 2 camisetas dry-fit
* 6 a 8 pares de meia finas e grossas
* Calça (estilo bermuda tactel)
* Chinelo/papete
* Saco de dormir
* Protetor Solar
* Tênis outdoor
* Casaco de Nylon
* Chapéu / Boné
* Cajado ou Bastão
* Material pessoal de higiene
* Cantil com água
* Frutas Secas (damasco, ameixa, uvas passas, nozes,
barra de cereais)

