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L
ocalizado ao norte de São José dos 
Campos, com 322 km2 de área, São 
Francisco Xavier possui uma paisagem 

privilegiada, com fortes declínios e grandes 
altitudes, tendo como ponto mais alto o 
Pico do Selado com 2.082 metros.  Criado 
oficialmente por meio da Lei Estadual nº 59, 
de 16 de agosto de 1.892, a origem de São 
Francisco Xavier está ligada ao fato do local 
ter sido passagem e pouso de tropeiros que 
vinham de Minas Gerais para comercializar 
seus produtos em São José dos Campos.

Considerado uma APA - Área de 
Proteção Ambiental Federal, por fazer 
parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul, o distrito também é APA Estadual 
pela Lei nº 11.262, de 8 de novembro de 
2.002. A 720 metros de altitude, a área 
privilegiada pela beleza e exuberância das 
paisagens possui uma rota de voo livre e 
vários pontos com altitudes apropriadas 
para praticar parapente, além de várias 
trilhas para caminhadas e “mountain bike”.

O ambiente mantém as características de 
pequeno povoado do interior, perfeitamente 
integrado ao seu modo de vida, inclusive com 
manutenção de algumas tradições como o 
artesanato típico da região e festas religiosas 
que atraem muitos visitantes o ano inteiro.

Sua paisagem coberta de picos e cumes, 
serras, pedras e quedas d’água e cercada de 
montanhas e cachoeiras atrai pessoas que 
gostam de praticar ecoturismo e turismo de 
aventura. 

OS ENCANTOS DE

São Xico
CONHEÇA O MELHOR 
DE SÃO FRANCISCO 
XAVIER

Vanessa Menezes

Foto: Claudio Vieira
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COM TANTOS 
ATRATIVOS 

NATURAIS, SÃO 
FRANCISCO 
XAVIER É O 

DESTINO PERFEITO 
NA SERRA DA 

MANTIQUEIRA PARA 
FINS DE SEMANA E 

FERIADOS.

ANTÔNIO MANZI Localizada bem 
no centro de São 
Francisco, a praça 
traz barraquinhas que 
oferecem opções de 
artesanato em tecido 
e madeira para todos 
os gostos, além de 
produtos orgânicos, 
como verduras, frutas, 
legumes, geleias e 
doces caseiros.

Seu tempero interiorano 
traz muitos pratos 
diferenciados. Os mais 
famosos são com carne 
de cordeiro grelhado e 
risoto, trutas e pratos que 
trazem como ingrediente 
o pinhão. Há receitas 
típicas, como a do vira 
broa e o bolinho caipira. 
A broa, chamada de João 
Deitado, leva pinhão na 
massa e é assada na folha 
de bananeira. Já o bolinho 
também tem pinhão na 
massa e no recheio.

CULI
NÁRIA

As principais festas que acontecem no 
distrito estão ligadas à religião. As mais 

famosas são a Festa do Tropeiro, a Festa da 
Carpição e Festa São Gonçalo, além de datas 

comemorativas do próprio distrito como o 
aniversário de São Francisco Xavier.

PRAÇA CÔNEGO

FESTAS

Fotos: Claudio Vieira
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A trilha possui um percurso leve, de 
pouco mais de 3Km. O acesso é realizado 
por uma propriedade particular. 

O aquatrekking é uma modalidade de 
trilha realizada à margem e dentro de rios. 
Nessa trilha há um ponto de parada para 
descansar, comer um lanche a aproveitar 
as águas da cachoeira. Logo em seguida, 
retorna-se ao trajeto ainda dentro do 
rio até chegar ao destino final, que é a 
cachoeira Pedro David.

O Pico do Selado fica 
localizado na divisa com 

Camanducaia (MG) e 
Joanópolis (SP). O local, 

atrativo para a prática de 
alpinismo, pode apresentar 

temperatura de 5° a 12° 
negativos no inverno. 

De lá se tem uma vista 
panorâmica de Monte Verde 
(MG), São José dos Campos 

e outras cidade da região.
No Pico do Focinho D’Anta 

a altitude chega a 1.712 
metros. Localizado na Serra 
do Queixo D’Anta, na divisa 

com Sapucaí Mirim (MG), 
apresenta vista panorâmica 

de São Francisco Xavier, São 
José dos Campos e outras 

cidades da região.

CUMESPICOS E 
TRILHA DA PEDRA

Trilhas

A trilha do Queixo D’anta segue por dentro da 
floresta em terreno íngreme, cruzando diversas 
nascentes. Uma trilha bem demarcada que possui 
cerca de 6km (ida e volta) com trechos bem íngremes 
próximos ao cume, de onde avista-se a imensidão 
da Serra da Mantiqueira. No cume tem uma grande 
cruz e um livro, onde todos que concluem o percurso 
podem assinar e deixar um recado.

A trilha possui espaço para camping. A propriedade 
possui uma pequena queda d’água nos fundos, 
piscina com água da cachoeira e churrasqueira.

NO RIO DO PEIXE
AQUATREKKING

DO QUEIXO D’ANTA

Foto: Wikipédia

Foto:  Marcos Frattini

Foto: Juny pelo Mundo

Foto: www.sjc.com.br
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A trilha Toca do Muriqui se 
encontra dentro de APA em área 
particular, local de pesquisa dos 

macacos muriquis, pouco visitada, 
pois possui controle de visitação.

O percurso é moderado com 
alguns obstáculos naturais, a 

diversidade biológica é exuberante 
possibilitando a observação da 
fauna e flora e, com um pouco 
de sorte, podem-se encontrar 
macacos muriquis. O percurso 

passa por duas cachoeiras 
pequenas com águas cristalinas.  A 

trilha se inicia na Fazenda Monte 
Verde e o acesso é por estrada de 
terra. Tem distância de 6km de ida 
e volta. É necessário reservar com 

um dia de antecedência.

O Canyon Santa Cruz fica no Sitio 
São Francisco, a 8 km do centro de 
São Francisco Xavier, em uma área 

particular.  O acesso é por meio de uma 
estrada de terra em um trajeto que 

pode ser percorrido de carro. O local 
possui uma formação rochosa que se 
rompeu e formou um rio que separa 
os paredões, que chegam a mais de 

30 metros de altura e 500 metros de 
extensão formando assim o Canyon 

Santa Cruz. Tem uma cachoeira com 
queda de 35 metros e paredões de 

pedras. A trilha pode ser percorrida em 
2 horas de caminhada.

A Trilha da Pedra da Onça é uma trilha 
clássica da região de São Francisco 
Xavier. Utilizada por tropeiros em 1870 
foi considerada na década de 80 a maior 
rampa de voo livre do Brasil. Possui 
terreno irregular com trechos técnicos nas 
subidas e principalmente nas descidas. A 
Mantiqueira EcoAventura, especializada 
em expedições na Serra da Mantiqueira, 
recomenda o uso de cajados, que são 
fornecidos pela própria agência, aos 
praticantes atendidos,  para apoio e 
segurança. No total são 11km de ida e volta 
de trilha em plena mata atlântica com 3 
pontos de água potável no caminho. A 
trilha chega a 1960m de altitude, tendo 
vista para toda a RMVale e sul de Minas. 
A trilha se inicia na Fazenda Monte 
Verde e o acesso é por estrada de terra. 
É necessário reservar com um dia de 
antecedência.

PEDRA DA ONÇA

TOCA DO MURIQUI

TRILHA

TRILHA

As trilhas da Pousada Pouso do Rochedo, que fica no 
bairro de Santa Bárbara, estão a cerca de 6km da rotatória 

de entrada de São Francisco Xavier. São bem sinalizadas, 
com cordas e até uma escada para ajudar a descer em 

lugares mais íngremes ou com pedras. São elas: Trilha do 
Pinhal, Trilha Tropeiro, Trilha das Cachoeiras e Trilha da 

Montanha. A trilha da Montanha leva o visitante a 4 lindos 
mirantes com vista para Serra da Mantiqueira, onde é 

possível avistar cidades vizinhas. São eles: Mirante Pouso 
do Rochedo, Mirante da Gruta, Mirante Pedra da Divisa e 

Mirante do Cruzeiro. Não há necessidade de guia. A pousada 
disponibiliza um mapa digital de acesso aos visitantes. 

DO CANYON SANTA CRUZ
TRILHA

NO POUSO DO 
ROCHEDO

TRILHAS

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fo
tos

: D
ivu

lga
çã

o



24 25

ESPECIAL

São Francisco tem diversas cachoeiras. A Pousada 
Pouso do Rochedo possui dentro da sua propriedade 
8 belas cachoeiras com uma vegetação riquíssima ao 
redor, Cachoeira da Gruta, Cachoeira Santa Bárbara, 
Cachoeira do Degrau Furado, Cachoeira do Campo, 
Cachoeira da Escada, Cachoeira da Mina, Cachoeira 
dos Taperás e Cachoeira da Mata.

Pe Quedas
As principais são, Pedra da Onça, Pedra 

Redonda, Pedra Chapéu do Bispo, Pedra do 
Capim Azul, Pedra Pouso do Rochedo. 

A mais visitada é a Pedra do Porquinho, que 
apresenta uma incrível vista 360º. No local existe uma 
pequena gruta onde se encontra uma imagem de São 
Francisco. O acesso é feito de carro e uma pequena 
caminhada a pé até o topo da montanha. Além da 
vista, as atrações são as pedras com escadas para 
acessar o cume e ampliar a visão do horizonte.

dras
D’àgua

Com 45 metros de queda e poço 
para banho, a cachoeira vive onde se 
encontram o Rio do Peixe e o Ribeirão 
Roncador. Rodeada de árvores com 
macacos muriquis, que aparecem com 
mais frequência em dias quentes.

Com aproximadamente 
15 metros de altura possui 
várias quedas. O local tem 
estrutura com vestiários, 
banheiros, área para 
alimentação e playground. 
Ela fica na Estrada Municipal 
Pedro David, 3 km além 
da Vila de São Francisco, 
sentido Joanópolis, e é 
aberta ao público todos os 
dias, das 7h às 18h. g

DO RONCADOR

PEDRO DAVI

CACHOEIRA

CACHOEIRA

OUTRAS CACHOEIRAS MUITO VISITADAS:

Foto: Enio de Castro MachadoFoto: Sergio Goncalves
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