
Informações dos Roteiros e Descrição dos Atrativos – Parque Natural Municipal Vasconcelos Sobrinho 

Caruaru, PE, 31 de março de 2020 

 

Responsáveis técnicos: Basílio Maciel (biólogo), João Francisco de Freitas (João da Mata, eco condutor), Sivonaldo Araújo (Shivo, 

turismólogo) - Secretaria Executiva de Sustentabilidade (SUDER/PMC) 

Nomes dos Roteiros do Parque (Passeios = extensão e tempo 
menores; Desafios = extensão e tempo medianos; Jornada = 
extensão e tempo maiores) 

Passeio 
Parque 
do 
Parque 

Passeio 
dos 
Açudes 

Desafio  
das 
Corredeiras 

Desafio 
Floresta 
dos 
Pinheiros 

Desafio 
Amazônia 
do 
Agreste 

Desafio 
Floresta 
de 
Gigantes 

Jornada 
Serra 
dos 
Cavalos 

Extensão (aproximadamente) 1 Km 2 Km 4 Km 6 Km 7 Km 7 Km 12 Km 

Tempo estimado de duração (Tempo aproximado de 
caminhada) Obs.: Tempo médio de paradas: 5 min (atrativos); 
20 min (banho ou refrescante); 30 min (lanche) ou 1 h (almoço) 

1 h 45 
min (30 

min) 

2 h 15 
min (50 

min) 

3 h 10 min 
(1 h 45 
min) 

5 h 5 
min (4 h 
30 min) 

4 h 35 
min (2 h 
35 min) 

5 h 5 
min (3 h 
5 min) 

7 h 40 
min (4 h 
40 min) 

Último horário de início (término às 17:00, hora local) 15:15 14:45 13:50 12:00 12:30 12:00 9:20 

Altitude máxima (aproximada, acima do nível do mar) 840 m 840 m 915 m 915 m 872 m 957 m 957 m 

Desnível (altitude máxima – altitude mínima, em metros) 37 33 97 107 65 125 149 

Altitude mínima (aproximada, acima do nível do mar) 803 m 807 m 818 m 808 m 807 m 832 m 808 m 

Grau de dificuldade (Critérios, de 1 a 5) (Nível) (Roteiros 
classificados conforme referência da ABNT NBR 15505-2; 
Critérios = 1º Severidade do meio, 2º Orientação no percurso, 3º 
Condições do terreno, 4º Intensidade de esforço físico; Nível = 
comparação entre os Roteiros) 

6 
(2,1,2,1) 
(fácil) 

8  
(2,2,3,1) 
(fácil) 

10  
(3,2,3,2) 
(médio) 

11 
(3,2,3,3) 
 (difícil) 

10 
(3,2,3,2) 
 (médio) 

11  
(3,2,3,3) 
(difícil) 

11  
(3,2,3,3) 
(difícil) 

Quantidade total de atrativos (paradas obrigatórias) * = roteiro 
com mais atrativos na categoria 

7 9 9 12 10 17* 15 

Atrativos com Curiosidade Biológica 4 4 4 4 2 11* 4 

Atrativos com Vista Panorâmica 3 5 4 6 6 6 10* 

Atrativos Histórico-culturais 4 6 4 6 8 7 9* 

Atrativos Banho ou Refrescante 1 1 1 1 1 1 2* 

Pontos para Alimentação (compra ou piquenique) 2 2 2 2 2 2 3* 

Taxa sugerida para o Eco condutor, por pessoa (em reais, 
idade até 5 anos, acompanhadas do responsável, são isentas) 
 

  5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 15,00 20,00 



Tipos de Atrativo: Biol. = Curiosidade Biológica; V.Pan. = Vista Panorâmica; H.Cult. =  Histórico-cultural; B.Ref. = Banho ou Refrescante; 
Alim. = Ponto para Alimentação 

Nº Atrativo (Trilha) Tipos e Descrição Roteiros (com ordem dos atrativos por Roteiro) próx.: = próximo atrativo 

1.  Mirante da Sede e 
Comunidade 
Bambu Araçá 
(Estrada de Santa 
Maria) 

V.Pan. H.Cult. Alim. 
Antes de iniciar qualquer Roteiro, a 
visita obrigatória para quem chega 
ao receptivo do Parque é apreciar 
a incrível vista panorâmica da 
região neste Mirante (cerca de 840 
m de altitude). É possível ver as 
cidades de Caruaru e Bezerros, e 
serras de municípios vizinhos. Bem 
próximo está a Comunidade 
Bambu Araçá, importante ponto de 
apoio ao visitante, com ônibus, 
mercearias, restaurantes 
sofisticado (Diamantino) e de 
comida caseira (Horizonte Verde), 
além de hospedagem (Ecocamping 
Araçá). Uma visita opcional 
(durante alguns roteiros ou no final) 
é a Ecovila Vraja Dhama. Situada a 
2,5 Km da Sede do Parque e a 1 
Km dos Roteiros, é a casa dos 
Hare Krishna, uma comunidade 
sustentável, com sua belíssima 
Pedra do Hare, tendo uma ampla 
vista panorâmica da região. Para 
visitar a Ecovila durante o Roteiro, 
acertar com o Ecocondutor e sair, 
no mínimo 2 h antes do último 
horário do Roteiro. 
 
 
 
 
 

 
Marco 
Zero dos 
Roteiros 

 
Marco 
Zero dos 
Roteiros 
(próx.: 
3.) 

 
Marco Zero 
dos 
Roteiros 
(próx.: 14.) 
+ Ecovila 
Vraja 
Dhama 
(opcional) 

 
Marco 
Zero dos 
Roteiros 
(próx.: 
14.) + 
Ecovila 
Vraja 
Dhama 
(opcional
) 

 
Marco 
Zero dos 
Roteiros 
(próx.: 
11.) 

 
Marco 
Zero dos 
Roteiros 
(próx.: 
14.) + 
Ecovila 
Vraja 
Dhama 
(opcional
) 

 
Marco 
Zero dos 
Roteiros 
(próx.: 
15.) + 
Ecovila 
Vraja 
Dhama 
(opcional
) 



2.  Bromeliorquidário 
Natural (Trilha do 
Pintor-verdadeiro) 

Biol. 
Um espaço verde com diversas 
orquídeas e bromélias nativas, 
que não são parasitas, foram 
inseridas nos troncos das árvores 
por um orquidófilo e um biólogo. 
Em cada época do ano, as 
espécies germinam suas flores 
coloridas, cheirosas e atraentes 
pela variedade de formas. 
 

1º (próx.: 
6.) 

      

3.  Buraco do Tatu e 
Carvoeira (Trilha 
da Macambira) 

H.Cult. Biol. 
Antigas marcas de caça e 
desmatamento para fabricação 
de carvão. 

6º (próx.: 
1.) 

1º      

4.  Mirante Janela da 
Mata (Trilha da 
Macambira) 

V.Pan. 
Do meio da mata, uma linda vista 
para o Açude Jaime Nejaim e 
para a Serra dos Oleiros, que na 
década de 1990 foi uma 
plantação de banana e hoje está 
coberta pela mata. 
 

5º (próx.: 
3.) 

2º (próx.: 
8.) 

 12º 
(próx.: 
1.) 

   

5.  Macambiras 
gigantes (Trilha da 
Macambira) 

Biol. 
Duas espécies de bromélias 
(Bromelia karatas e Hohenbergia 
sp.) possuem as mais longas 
folhas do Parque, algumas 
passando de 2 m de 
comprimento. 

4º (próx.: 
4.) 

      

6.  Bosque Pau-brasil 
(Trilha Pau-brasil) 

Biol. H.Cult. Alim. 
Plantadas pelo Coronel Jaime 
Nejaim, estas grandes árvores 
ameaçadas de extinção 
impressionam pelo porte e 
beleza. 

1º  
Alim. 

      



7.  Açude Jaime 
Nejaim (Trilha da 
Velha Joana) 

H.Cult. V.Pan. B.Ref. 
Construído na década de 1940, 
pelo antigo proprietário Coronel 
Jaime Nejaim, possuía 
chuveirões para banho de seus 
convidados. Foi desapropriado na 
década de 1950 para abastecer 
Caruaru. 
 
 

2º  
B.Ref. 

4º (próx.: 
9.) 

 10º 9º  14º 

8.  Ruína da Casa do 
Coronel Jaime 
(Trilha da Velha 
Joana) 

H.Cult. 
Uma janela e o piso de lajotas foi 
o que sobrou da antiga casa de 
veraneio do Coronel Jaime 
Nejaim. Um convite à fotografia 
na moldura da janela, com a mata 
ao fundo. 
 
 

3º (próx.: 
5.) 

3º (próx.: 
7.) 

 11º 
(próx.: 
4.) 

10º (próx.: 
1.) 

 15º 
(próx.: 
1.) 

9.  Açude Guilherme 
de Azevedo 
(Estrada dos 
Quandús) 

V.Pan. H.Cult. B.Ref. 
Construído na década de 1950 
para abastecimento de Caruaru, 
o maior reservatório de água no 
Parque inundou canaviais e a vila 
dos Oleiros, que trabalhavam 
com barro. O destaque neste 
cartão-postal do Parque é a vista 
da Serra Pelada e suas antenas 
(fora do Parque), o 2º ponto mais 
alto de Caruaru, na divisa com 
São Caetano (1.016 m de 
altitude).  
 
 
 

 5º 8º (próx.: 
11.) 

9º (próx.: 
7.) 
B.Ref. 

2º (próx.: 
25.) 

16º 
(próx.: 
11.) 

13º 
(próx.: 
7.) 
B.Ref. 



10.  Lendária Cratera 
Secundária de 
Meteoro e Riacho 
João da Mata 
(Trilha da Capivara) 

H.Cult. Biol. B.Ref. 
No meio da mata, um buraco 
circular, com cerca de 4 m de 
diâmetro, parece ter sido 
resultado da queda de um 
meteoro (que poderia ser o 
pedaço de um maior, o qual teria 
produzido a Lendária Cratera 
Principal de Meteoro). Bem 
próximo, o Riacho João da Mata 
é um encantador jardim de 
plantas aquáticas nativas. 
 

 6º B.Ref.      

11.  Pedra da Caatinga 
(Trilha da Capivara) 

Biol. 
Sobre um lajedo, cactos 
mandacarus, facheiros e bromélia 
macambira compõem uma ilha da 
Caatinga, bioma típico da região, 
bem no meio desta Mata 
Atlântica. 
 

 7º 9º (próx.: 
1.) 

 1º (próx.: 
9.) 

17º 
(próx.: 
1.) 

 

12.  Pedra da Mata 
(Trilha da Capivara) 

Biol. V.Pan. Alim. 
Coberta por grandes bromélias, 
este é um belo jardim suspenso 
sobre a rocha. De frente a esta, 
uma vista interessante do Açude 
Jaime Nejaim, entre as árvores. 
 

 8º Alim.      

13.  Velhos Cajueiros 
(Trilha da Capivara) 

Biol. 
Plantados ao longo desta antiga 
estrada, os cajueiros enfileirados 
impressionam pelo porte e 
adaptação ao ambiente brejeiro, 
pois são nativos do litoral 
nordestino. 

 9º (próx.: 
1.) 

     



14.  Rhipsalis gigante 
(Trilha do Rhipsalis) 

Biol. 
Também chamado de cacto- 
-macarrão, crescem pendurados 
nas árvores, formando belas 
cortinas naturais. Como as 
orquídeas, também não são 
parasitas. 

  1º 1º  1º  

15.  Mirante do Pôr-do-
sol (Trilha do 
Rhipsalis) 

V.Pan. H.Cult. 
A cerca de 850 m de altitude, 
uma impressionante vista 
panorâmica do Açude Jaime 
Nejaim, Serra Pelada (fora do 
Parque) e das matas do entorno 
do Açude, onde ficavam as 
plantações de banana e chuchu 
na década de 1990. Junto ao 
Mirante está a antiga extração de 
barro vermelho, para tijolos, etc., 
hoje uma área em recuperação 
ambiental. 

  2º (próx.: 
17.) 

2º (próx.: 
17.) 

 2º (próx.: 
17.) 

1º 

16.  Mirante Geral do 
Parque (Trilha da 
Velha Neném) 

V.Pan. 
Situado no terceiro ponto mais 
alto do Parque, a cerca de 915 m 
de altitude, é o único lugar dentro 
deste onde se pode contemplar 
todas as serras e boa parte da 
mata do Parque, um vasto e 
belíssimo tapete verde serrano 
em pleno agreste pernambucano. 

  4º (próx.: 
18.) 

4º (próx.: 
19.) ou 
Ecovila 
Vraja 
Dhama 
(opcional
), 
seguindo 
na volta 
p/ o 19. 

 4º (próx.: 
18.) 

2º (próx.: 
32.) ou 
Ecovila 
Vraja 
Dhama 
(opcional
), 
seguindo 
na volta 
p/ o 32. 

17.  Bosque das 
Samambaias 
(Trilha da Velha 
Neném) 

Biol. 
Uma concentração de curiosas 
samambaias gigantes, com suas 
enormes e belas folhas 
compostas. 

  3º (próx.: 
16.) 

3º (próx.: 
16.) 

 3º (próx.: 
16.) 

 



18.  Valado Brejo 
Velho (Trilha da 
Velha Neném) 

H.Cult. 
Os valados eram antigas valas de 
grande porte, como trincheiras, 
construídas pelos escravos para 
dividir as propriedades e impedir 
a fuga de animais de criação, 
como bois e cavalos. O Valado 
Brejo Velho acompanha o limite 
do Parque por boa extensão, 
comprovando quão antigo é este 
limite! 
 
 

  5º ou 
Ecovila 
Vraja 
Dhama 
(opcional), 
seguindo na 
volta p/ o 
19. 

  5º (próx.: 
31.) ou 
Ecovila 
Vraja 
Dhama 
(opcional
), 
seguindo 
na volta 
p/ o 31. 

 

19.  Ruínas da Água 
Vitale (Trilha do 
Cedro) 

H.Cult. 
As construções desta antiga 
engarrafadora de água mineral, 
fechada no início da década de 
2000, formam as únicas ruínas do 
Parque que ainda conservam 
seus tetos, feitos de concreto. É 
possível ver os ambientes da 
linha de produção e os poços, 
com água transparente e potável. 
 
 
 

  6º 5º (próx.: 
22.) 

 14º  

20.  Cedro gigante 
(Trilha do Cedro) 

Biol. 
Esta árvore (Cedrela sp.), de 
impressionante porte e diâmetro, 
está na lista das espécies 
ameaçadas de extinção do Brasil. 
Uma bela joia rara do Parque! 
 
 
 

  7º   15º 
(próx.: 
9.) 

 



21.  Corredeiras e 
Cascata dos 
Quandús (Estrada 
dos Quandús) 

B.Ref. Alim. 
Correndo junto à Estrada dos 
Quandús (nome local de um 
porco-espinho nativo), está o 
Riacho dos Quandús que, antes 
de chegar ao Açude Guilherme 
de Azevedo, forma belas 
corredeiras e uma cascata em 
meio à mata preservada. 
 

  8º (próx.: 
9.)  
B.Ref. 
Alim. 

    

22.  Lendária Cratera 
Principal de 
Meteoro (Trilha da 
Cratera) 

H.Cult. 
No meio da serra, um enorme 
buraco circular, parece ter sido 
resultado da queda antiga de um 
grande meteoro. A forma deste 
relevo, o tamanho do local e o 
belo visual impressionam. 

   6º    

23.  Pinheiros-do-
nordeste jovens 
(Trilha da Velha 
Joana) 

Biol. 
Trata-se do único pinheiro nativo 
do Nordeste brasileiro 
(Podocarpus sellowii), que tem no 
nosso Parque o único local de 
sua existência em Pernambuco. 
É possível apreciar a bela forma 
típica de sua copa e folhas, além 
de tirar fotos com esta ilustre 
raridade, árvore-símbolo do 
Parque! 
 

   7º    

24.  Munguba gigante 
(Trilha da Velha 
Joana) 

Biol. Alim. 
Árvore de grande porte, com 
raízes e tronco enormes. Ficando 
entre suas raízes, o visitante sai 
na foto praticamente dentro da 
árvore! 

   8º (próx.: 
9.) 
Alim. 

   



25.  Valado Açude 
Guilherme (Trilha 
do Guilherme) 

H.Cult. 
Mesmo sendo o mais discreto 
dos valados atualmente 
existentes no Parque, ainda 
marca o local da divisa entre as 
antigas terras do Coronel Jaime 
Nejaim e da Serra dos Cavalos. 

    3º   

26.  Pedra Jardim do 
Açude Antônio 
Menino (Estrada 
do Capoeirão) 

Biol. V.Pan. 
Na área de inundação do Açude 
Antônio Menino existe uma pedra 
isolada, coberta com cactos e 
outras plantas típicas de 
ambientes rochosos. Um 
pequeno, mas belíssimo jardim, 
contrastando com a mata fechada 
ao redor. 

    4º   

27.  Comunidade do 
Capoeirão 
(Estrada Serra dos 
Cavalos) 

H.Cult. Alim. B.Ref. 
Interessante comunidade, 
tipicamente rural, de casas 
simples bem ao lado da mata do 
Parque, um raro visual na região 
hoje em dia. Nela existe um 
restaurante de comida caseira e 
um banho de chuveirão pra 
refrescar na caminhada (agendar 
com antecedência, informe-se 
com o Ecocondutor). 
 

    5º 
Alim. 
B.Ref. 

 9º 
Alim. 
B.Ref. 

28.  Valado Serra dos 
Cavalos (Trilha 
Manoel da Mata) 

H.Cult. 
É o valado mais conservado do 
Parque atualmente, 
impressionando pela sua 
extensão, profundidade e pela 
forma como a natureza se 
integrou a ele. 

    6º  10º 



29.  Vista para a Serra 
Pelada (Trilha 
Manoel da Mata) 

V.Pan. 
Esta serra (fora do Parque) tem 
este nome por ser toda de rocha 
exposta, quase sem solo. Mesmo 
sendo um brejo de altitude, nunca 
possuiu mata, como no Parque, 
mas é forrada por um imenso 
jardim de lindas plantas nativas 
de pedras. Deste belo ângulo se 
destacam também as antenas de 
comunicação, no 2º ponto mais 
alto de Caruaru, na divisa com o 
município de São Caetano (1.026 
m de altitude). 
 
 

    7º  11º 

30.  Açude Antônio 
Menino (Estrada 
de Pedro Vigia) 

H.Cult. V.Pan. 
Um marco na história de Caruaru, 
este foi o primeiro manancial 
construído para abastecer a 
cidade, em 1916, sendo 
posteriormente ampliado. O local 
é considerado a “Amazônia do 
Agreste” pela grande quantidade 
de água serpenteando em meio à 
mata alta e preservada. Junto do 
paredão do Açude está a antiga 
extração de barro para a 
construção deste, quase invisível 
de tão recuperada, e uma imensa 
árvore tambor, com um jardim 
suspenso enfeitando seus galhos. 
 
 
 

    8º (próx.: 
7.) 

 12º 
(próx.: 
9.) 



31.  Gameleira "polvo-
gigante" (Trilha da 
Gameleira) 

Biol. 
Da família das figueiras, esta 
enorme árvore impressiona pela 
grande quantidade de longas 
raízes superficiais. Os visitantes 
são literalmente abraçados por 
esta magnífica obra de arte 
natural.  
 
 
 
 

     6º  

32.  Antigo Cedro 
(Trilha da Jaqueira) 

Biol. 
Uma prova de como os nossos 
cedros (Cedrela spp.) chegaram 
à beira da extinção: um toco 
centenário que ainda preserva 
sua madeira de lei e seu cheiro 
característico. 
 
 
 
 
 

     7º 3º 

33.  Bosque das 
Palmeiras (Trilha 
da Jaqueira) 

Biol. 
A maior coleção destas 
marcantes plantas no Parque, 
com enormes pindobas, 
açaizeiros e urucanas enfeitando 
a trilha. 
 
 
 
 
 

     8º 4º 



34.  Mata das Grandes 
Mungubas (Trilha 
do Abacate) 

Biol. 
A partir do 2º ponto mais alto do 
Parque (cerca de 960 m de 
altitude) um deslumbrante 
conjunto de árvores gigantes, as 
maiores de Caruaru, algumas 
delas podem ser vistas até da 
cidade! Este é um dos trechos 
mais bem preservados e 
biodiversos do Parque, onde 
também se destacam os raros 
musgos gigantes, como barbas 
de velho. 
 
 

     9º 5º (próx.: 
38.) 

35.  Pedra Escola de 
Rapel (Trilha do 
Rapel) 

H.Cult. Biol. 
Uma grande pedra no meio da 
mata com uma parede vertical: 
este é o lugar ideal para 
iniciantes praticarem rapel, 
devido a pouca altura da parede, 
além de ambiente sombreado e 
agradável. Junto, um belo jardim 
de helicônias nativas. 
 
 

     10º  

36.  Samambaia-
arborescente 
(Trilha do Toiô) 

Biol. 
Parece uma palmeira, inclusive 
no tamanho, mas não é. Trata-se 
de uma grande samambaia só 
encontrada nas matas úmidas 
mais preservadas. Era do caule 
desta linda planta que se tirava o 
xaxim, o que quase a levou à 
extinção. 

     11.  



37.  Açude do Toiô 
(Trilha do Toiô) 

H.Cult. V.Pan. B.Ref. 
Pequeno no tamanho, grande na 
beleza. É assim neste açude de 
águas transparentes, rodeado 
pela mata. Serviu para 
abastecimento da antiga casa 
grande do Engenho Vargem 
Grande e para irrigar as 
plantações do antigo morador 
Antônio Toiô. Hoje preservado, 
permanece cheio o ano todo. 
 
 

     12º  

38.  Ruínas do 
Engenho Vargem 
Grande (Trilha do 
Toiô) 

H.Cult. V.Pan. Biol. Alim. 
As colunas de pedra são marcas 
do antigo engenho de cachaça do 
Coronel Jaime Nejaim. 
Destaques são o visual das 
colunas com a mata, as grandes 
árvores junto às ruínas e as 
bromélias naturalmente sobre as 
colunas. 
 
 

     13º 
(próx.: 
19.) 
Alim. 

6º 

39.  Comunidade 
Santa Maria 
(Estrada de Santa 
Maria) 

H.Cult. V.Pan. Alim. 
Bem ao lado do Parque, a rotina 
tranquila e os produtos brejeiros 
podem ser conhecidos aqui, em 
antigas casas, plantações e 
criações típicas, num belo vale 
serrano cercado de matas. Neste 
local nasce o riacho dos 
Quandús, que abastece os 
Açudes Guilherme de Azevedo e 
Jaime Nejaim. 

      7º 
Alim. 



40.  Vista para a Serra 
do Brejo do 
Buraco (Estrada do 
Capoeirão) 

V.Pan. 
Caminhando por um profundo e 
verde vale, de um lado as matas 
do Parque, do outro a 
impressionante Serra do Brejo do 
Buraco, coberta de beleza até os 
1.035 m de altitude! Este é o 
ponto mais alto de Caruaru, já na 
divisa com o município de Altinho. 

      8º (próx.: 
27.) 

 

Para mais informações, notícias, curiosidades, fotos e vídeos do Parque Vasconcelos Sobrinho, visite nossa página: 

http://parqueserradoscavalos.caruaru.pe.gov.br/ 

 

http://parqueserradoscavalos.caruaru.pe.gov.br/

