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O Poço Azul é frequentado por 
visitantes que buscam descansar 
na natureza e se refrescar em águas 
cristalinas e calmas. O poço tem 
profundidade ideal para quem quer 
nadar ou simplesmente se banhar e, 
ao longo do rio, formam-se outros 
poços menores.
A chegada até o poço é 
feita por uma trilha que dura 
aproximadamente meia hora em 
ritmo de caminhada moderado, 
por conter subidas e descidas 
íngremes. O poço fica no interior 
de uma propriedade privada, não 
há cobrança de valor na entrada, 
porém é somente permitida com 
autorização do proprietário. 

L
avrinhas é uma acolhedora 
e aprazível cidade do Vale 
Histórico, cercada de cachoeiras 

de águas cristalinas, azuladas e ao pé 
da Serra da Mantiqueira, localizada a 
215 km da capital, São Paulo.
O município é cortado por vários 
rios, ribeirões e córregos, onde os 
principais são: Rio Jacu, Rio do Braço 
e Rio Paraíba do Sul. Cidade histórica 
onde ocorreram vários confrontos na 
Revolução Constitucionalista de 1932, 
atualmente tem economia baseada na 
agricultura e pecuária e é conhecida 
por possuir fontes de água mineral.
Nos últimos anos surgiram também 
alguns balneários, pesqueiros, 
pousadas e restaurantes que atraem 
visitantes em busca das belezas 
naturais do município, sendo as 
principais a Cachoeira da Pedreira, 
Poço Azul, Poço do Major, Pedra da 
Mina, Pico Agudo e Rampa do Jacu.
Lavrinhas é o destino ideal para 
quem procura por belezas naturais, 
ecoturismo e turismo de aventura.

Vanessa Menezes

LAVRI
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Pelas águas 
cristalinas de

Poço Azul
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Fica ao lado da Rampa do Jacu. 
Um mirante natural em pedra 
projetada, onde é possível 
observar a beleza da Serra 
da Mantiqueira. Próxima dos 
principais balneários e cachoeiras, 
o Sítio Pé da Serra, que dá acesso 
ao local, oferece infraestrutura 
básica aos visitantes, com 
banheiros e uma lanchonete, mas 
deve-se fazer contato prévio, pois 
o receptivo é agendado.A famosa cachoeira atrai muitos 

visitantes por causa de suas belas 
águas, cristalinas e azuladas. Em 
seu poço e arredores existem 
muitas pedras, por isso a cachoeira 
recebe esse nome. Ao longo da 
cachoeira, seguindo pelo rio, o 
visitante encontra vários poços 
entre as pedras, que formam uma 
hidromassagem natural.
O acesso é feito por uma pequena 
trilha que dura de 10 a 15 minutos 
de caminhada em ritmo moderado. 
Próximo à Cachoeira da Pedreira, 
existem restaurantes e balneários 
onde os visitantes podem passar 
o dia. A cachoeira fica dentro 
de uma propriedade particular, 
onde recentemente funciona um 
estacionamento e camping. Os 
visitantes devem pedir autorização 
para acessar a trilha.

No Balneário, que possui mais 
de 25 anos, é possível admirar 
toda a beleza da serra e ainda 
se banhar nas límpidas águas do 
rio Barra Mansa que abastece as 
piscinas. O espaço conta com três 
piscinas de água natural corrente, 
playground, pedalinhos, campinho 
de futebol, pesqueiro, quiosques 
com churrasqueira, bar da piscina 
na temporada e restaurante com 
comida caseira. O local possui 
acesso para deficientes, com 
banheiro e portões especiais, além 
de entrada gratuita para esse 
público, crianças até 1,30 metros 
e pessoas acima de 65 anos. Para 
os demais é cobrada uma taxa 
válida por um dia inteiro de uso. 
Os valores variam de R$ 15 a
R$ 20 por pessoa.

Cachoeira da Pedreira
Rancho Carlos Lopes

Rampa do Jacu

Bico
do Jacu

Desde 2017 o município conta com uma Rampa de Voo Livre. 
Com altitude de 876 metros, a rampa natural oferece uma 
vista incrível de rios e cachoeiras que contornam a cidade 
de Lavrinhas. A trilha até a base da rampa também é um 
espetáculo, mas o acesso ao ponto de decolagem só pode ser 
feito em carro alto, do tipo caminhonete ou pick-up.

Foto: Divulgação PML
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Pedra da Mina

Pico Agudo

Poço
do Major

O norte do município é 
montanhoso, dominado pela Serra 
da Mantiqueira. A Pedra da Mina, 
ponto mais alto do estado de São 
Paulo e da Serra da Mantiqueira, 
com 2.798 m de altitude, situa-se 
em parte no município, no ponto 
de encontro das suas divisas com 
Queluz e Passa Quatro. É também 
o 4° pico mais alto do Brasil e faz 
parte da travessia da  “Serra Fina”, 
considerada a mais
difícil do país. 

Local oferece hospedagem e 
área de lazer. O Rancho conta 

com um restaurante e belas 
piscinas naturais com água de 

cachoeiras. Muito procurado 
por famílias com crianças. g

Rancho
do Zé João

O acesso é feito pelo Rancho Toledo, 
local de ampla área verde que conta 
com outros atrativos, como lago com 
peixes, diversas espécies da fauna 
como pavões, perus, galinhas d’angola 
e carneiros. A entrada é gratuita. O 
poço é um dos locais mais procurados 
por visitantes que buscam o contato 
com a natureza e tranquilidade em um 
ambiente com infraestrutura. 

O rio que apresenta 
características de corredeiras 
atrai os olhares dos turistas 
que visitam Lavrinhas. É 
o principal rio que corta o 
município, um famoso ponto 
turístico da cidade, ideal 
para contemplação e fotos 
as margens da Rodovia 
Júlio Fortes, onde por vezes 
também se encontram 
algumas capivaras.

O cume destaca-se na 
paisagem. Seu acesso se 
dá pela fazenda Santana, 

sendo necessária autorização 
prévia do proprietário. Três 

quilômetros de estrada levam 
ao início da trilha. O percurso 

dura, em média, 3 horas de 
caminhada, mas o esforço é 
compensado pela bela vista.

Rio Paraíba
do Sul
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