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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PNMPJVS 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, recebeu este nome 

em homenagem ao ambientalista de Pernambuco, precursor na luta pela preservação 

ambiental, é uma unidade de proteção integral criada pela lei municipal nº 2.796, em 07 

de julho de 1983. Constituindo uma porção da Mata Atlântica de 359 hectares, refere-se 

a uma reserva florestal serrana, localizada na área da antiga fazenda do município de 

Caruaru, próximo a cidades circunvizinhas como Agrestina, Altinho e São Caitano. 

Situada em um brejo de altitude popularmente conhecido como Serra dos Cavalos, cerca 

de 800 a 950 m acima do nível do mar. 

O Parque é um dos locais mais procurados da região para visitas escolares e turismo, 

onde a principal atração são as trilhas ecológicas. Seus principais objetivos são: a 

preservação dos recursos naturais e belezas locais, a realização de pesquisas científicas 

e o desenvolvimento de atividades de interpretação ambiental, ecoturismo, estimulando 

a integração com outras potencialidades regionais.  

O Plano Emergencial de Uso Público do Parque Natural Municipal João Vasconcelos 

Sobrinho – PNMJVS, complementa o Plano de Manejo desta Unidade de Conservação 

– UC. Representa o esforço compartilhado do Governo municipal de Caruaru -PE, 

através da Secretaria Executiva de Sustentabilidade, com o Governo Federal, através do 

Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de viabilizar a proteção e conservação de 

ecossistemas naturais significativos, assim como o seu manejo mais adequado.  

O presente Plano Emergencial de Uso Público foi desenvolvido com vistas a atender às 

diretrizes e recomendações do Plano de Manejo do PNMJVS. Seu objetivo é 

possibilitar, de maneira sustentável, a visitação ao parque proporcionando ao visitante a 

oportunidade de interagir com o meio ambiente natural, através da implementação de 

atividades de educação Ambiental, ecoturismo e interpretação ambiental. 
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MÉTODO 

 

Desde 2017 o Parque vem passando por um processo notável de qualificação de sua 

infraestrutura física e administrativa. Como resultado disso, tem sido observado 

crescimento significativo do número de visitantes e de atividades realizadas nas áreas do 

Parque. Em 2020 a equipe técnica da Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento 

Rural, em parceria com estudantes de Engenharia Ambiental do Centro Universitário 

Tabosa de Almeida (ASCES/UNITA) iniciaram a elaboração desse documento.  

Inicialmente foi realizado amplo levantamento bibliográfico, sendo encontrados 

vários documentos normativos, trabalhos técnico-científicos e relatórios diversos 

elaborados por equipes de gestões anteriores. Essas informações foram somadas às já 

disponíveis no Plano de Manejo do PNMPJVS, que foi revisado em 2018 pela mesma 

equipe técnica responsável pela elaboração deste documento, depois aprovado pelo 

conselho consultivo da UC e promulgado pela gestão municipal em 2019. 

Nesse levantamento de documentos e do plano de manejo, foi observado que 

algumas situações precisavam ser ainda mais detalhadas, especialmente com relação às 

atividades permitidas e proibidas no Parque. Com o aumento da quantidade de 

Figura 1: Delimitação do território do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, de 

acordo com ofício 209/2019 emitido pelo CONDEPE/FIDEM.  



 
7 

 

visitantes, aumentou também os problemas causados por visitantes que não respeitam a 

unidade de conservação como espaço de preservação e conservação ambiental.  

Foram levantadas então alguns questionamentos, que precisam de normatização e 

que, como acredita a gestão da unidade de conservação, precisa ser construído de modo 

coletivo.  

1. Que atividades são proibidas no Parque? 

2. Destas quais devem manter-se integralmente proibidas 

3. Quais atividades podem ser passíveis de uma reavaliação coletiva quanto a sua 

proibição?  

4. Das atividades que parecem passíveis de realização, como todos os entes 

envolvidos podem ajudar no estabelecimento das mesmas e, principalmente, na 

regulamentação e fiscalização? 

Foi elaborado então uma consulta pública, com elaboração de questionário online 

que foi enviado para todos os entes envolvidos direta e indiretamente com a unidade de 

conservação, como segue:  

a) Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA; 

b) Conselho Consultivo do PNMPJVS; 

c) Secretarias municipais; 

d) ONGs ambientais como Associação Conhecer e Preservar a Serra dos Cavalos 

(ACP), SOS Rio Ipojuca, Greenpeace Caruaru; 

e) Instituições de ensino superior (UFPE, ASCES-UNITA, UNIFAVIP WYDEN, 

UNINASSAU). 

As respostas enviadas pelos entes citados acima foram avaliadas e utilizadas 

para a elaboração desse documento.   
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2. DIAGNÓSTICO  
 

INTRODUÇÃO 

 

    O Brasil possui 241 unidades de conservação da categoria Parque no bioma Mata 

Atlântica, as quais abrangem um território de 23.105,00 km². Ao realizar um 

comparativo com o Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, a 

sua área de abrangência de 359 hectares representa 0,005265%. Tem relevante 

importância, uma vez que é uma unidade de conservação de proteção integral e é 

destinada a preservação ambiental do bioma brasileiro mais degradado que é a Mata 

Atlântica. 

    O PNMPJVS é até o momento a única unidade de conservação pública no município 

de Caruaru. O parque está localizado a cerca de 15 km do centro de Caruaru, e foi 

criado por lei municipal em 1983.  

    A lei n° 9.985 de julho de 2000 estabelece o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC e institui normas e critérios para elaboração, 

introdução e gestão de tais unidades. Acerca do Art. 2°, § 1°, indica-se que, uma UC 

limita-se em “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder 

público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.” 

    O Art. 11 define que o intuito essencial das UCs de proteção integral, categoria 

Parque Nacional e/ou Estadual, “é a prevenção de ecossistemas naturais de enorme 

significado ecológico e beleza, propiciando a execução de pesquisas científicas e o 

progresso de ações de instrução e sensibilização ambiental, de atração e contato com a 

natureza e de turismo ecológico”. 

    As ações de uso público poderão ser elaboradas nas UC de Proteção integral 

conforme o que ordena o SNUC, assim como o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação da Natureza – SEUC, com a lei estadual Nº 13.787, DE 08 DE JUNHO 

DE 2009 que norteiam processos administrativos de gerenciamento e inspeção do uso 

público. A normatização do uso público terá de seguir as instruções do Plano de Manejo 

da própria UC.  
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INFORMAÇÕES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

 

Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho 

Diretoria Secretaria de Sustentabilidade e 

Desenvolvimento Rural 

Gerência Secretaria Executiva de Sustentabilidade 

Gestor da UC Moisés Alves de Lira 

Endereço da Sede da Unidade de 

Conservação 

Sítio Bambu/Araçá, S/N, 1o Distrito, 

Caruaru/PE 

Endereço dos Núcleos: R. José Marquês Fontes, 489 – Indianópolis, 

Caruaru – PE, 55026 - 530 

Telefone/Fax (81) 99474 – 8265 

E-mail parquevsobrinho@gmail.com 

Radiofrequências utilizadas: 152710 

Superfície da UC (ha) 359 ha 

Perímetro da UC (km) 9,03 km 

Superfície da ZA (ha) 8.541,17 ha 

Perímetro da ZA (km) 47,64 km 

Acessos rodoviários PE – 145, BR – 104 e BR – 232 

Cidades próximas Agrestina: (29,6 km) BR - 104 

Altinho: (41,3 km) BR – 104 e PE – 149 

São Caitano: (13,4 km) BR – 232 

Município/Estado que abrange Caruaru/Pernambuco 

Coordenadas geográficas 24 L 827303 / 9075078 

Instrumentos de criação Criação - Lei Municipal n° 2.804 de 13 de julho 

de 1983 

Criação do Parque Ecológico - Lei Municipal n° 

2.796/83 

Denominação do Parque - Lei Municipal n° 

2.804/83 

Recategorização para Parque Natural - Lei 

Municipal n° 5.192/2002 

Bioma e ecossistema Mata Atlântica (brejo de altitude) 

Plano de Manejo Possui (Documento Aprovado por Legislação) 
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HISTÓRICO  

 

      A antiga Fazenda Vargem Grande foi desapropriada na década de 1960 pelo 

governo estadual e doada ao governo de Caruaru para manutenção do sistema de 

abastecimento desta cidade, sendo denominada então de Fazenda Caruaru. Com as 28 

pesquisas do professor João Vasconcelos Sobrinho, a área foi mais valorizada nos 

meios acadêmicos por sua imensa riqueza biológica, raridades e endemismos, o que 

serviu de incentivo final à criação por lei municipal desta unidade, pela proposta do 

então vereador Souza Pepeu. O nome escolhido é uma homenagem a um dos primeiros 

pernambucanos a lutar pelas causas ambientais no Estado de Pernambuco Engenheiro 

agrônomo de profissão e ambientalista por vocação, Vasconcelos Sobrinho, 

reconhecido internacionalmente foi um dos maiores incentivadores pela criação da 

unidade. 

 

CONSELHO CONSULTIVO DO PNMPJVS 

 

 Prefeitura Municipal de Caruaru 

o Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural de Caruaru 

(SUDER) 

o Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUC) 

o Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte 

(DESTRA) 

o Fundação de Cultura e Turismo 

o Secretaria de Urbanismo e Obras (SEURB) 

o Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH) 

 Câmara de Vereadores de Caruaru 

 Prefeitura Municipal de Agrestina 

 Prefeitura Municipal de Altinho 

 Prefeitura Municipal de São Caitano 

 Instituto Pernambucano de Pesquisa Agropecuária – IPA 

 Associação Conhecer e Preservar a Serra dos Cavalos 

 Sociedade Internacional para Consciência de Krishna 

 Diocese de Caruaru 
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 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altinho 

 Empreendedores do entorno do Parque 

 Associação dos Condutores de Turismo do Município de Caruaru  

 Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES/UNITA 

 Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos de Caruaru  

 Representação da Comunidade do Araçá 

 

 

INFRAESTRUTURA 
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3. PROPOSTA DE USO PÚBLICO EMERGENCIAL PARA A 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

INVENTÁRIO DOS ROTEIROS 

 

O PNMPJVS possui sete roteiros terrestres, variando entre 1,5 até 21 Km de 

distância, como segue: 

 Roteiro a pé 1 (RP1) - Passeio parque do parque; 

 Roteiro a pé 2 (RP2) - Passeios dos Açudes; 

 Roteiro a pé 3 (RP3) - Desafio das Corredeiras; 

 Roteiro a pé 4 (RP4) - Desafio Floresta dos Pinheiros; 

 Roteiro a pé 5 (RP5) - Desafio Amazônia do Agreste; 

 Roteiro a Pé 6 (RP6) - Desafio Floresta de Gigantes; 

 Roteiro a Pé 7 (RP7) – Jornada Serra dos Cavalos; 

 Rota ciclo equestre;  
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Figura 2: Mapa dos roteiros ecoturísticos do PNMPJVS.  

 

ATIVIDADES PARA ORDENAMENTO DO USO PÚBLICO 

 

O PNMPJVS proporcionará o equilíbrio e o ordenamento do uso público 

viabilizando intervenções essenciais, de maneira mútua, sugerindo introduções de 

infraestruturas para assistência, normas, atendimento, ações de gestão de riscos e 

demais métodos de equilíbrio trazendo a preservação do meio ambiente e a 

agradável assistência dos visitadores a fim de que haja utilização de forma 

sustentável.  

Perfil dos visitantes 

A contagem de visitantes é feita diariamente pela administração do parque. Os 

frequentadores tem seu registro por meio de agendamento e colhimento de 

assinaturas.  

Feita uma análise do parque é possível detectar características integrais 

dominantes da visitação:  
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 Os principais motivos da ida ao PNMPJVS incluem experimentação e 

conhecimento da área, educação ambiental, pesquisas, visitas técnicas e 

fotografias; 

 Predominância de grupos de alunos, familiares, amigos; 

 Menos visitas dos habitantes dos arredores imediatos; 

 Maiores taxas de visitação nos fins de semana e feriados;  

 Idade predominante (crianças acompanhadas de responsáveis), adultos entre 18 e 

45 anos; 

 A maior parte visitou o parque pela primeira vez; 

 A ampla maioria dos visitantes são de moradores de Caruaru. 

 

 

 

Figura 3: Faixa etária dos visitantes do PNMPJVS, classificados por ano. O registro considera apenas as solicitações 

realizadas pelo formulário online.  

 

 

Contagem dos visitantes 

 No período entre 2017 e 2020 mais de 15 mil pessoas visitaram o parque, uma 

média aproximada de 4000 visitantes por ano. Esse registro leva em consideração 
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apenas as visitas registradas, não sendo contabilizados, por exemplo, os visitantes 

casuais que estiveram no Parque para participar das atividades artísticas e culturais, 

reuniões e cursos diversos, que somados, contam com mais de 12 mil visitantes 

eventuais.  

 

                Figura 4: Quantidade de visitantes do PNMPJVS entre 2017 e novembro de 2020. 

 

Protocolo de atendimento ao visitante 

O PNMPJVS segue um padrão de métodos que são aplicados aos ecos 

condutores e colaboradores, determinando a maneira de atuação e acolhimento ao 

visitante, a começar do momento de chegada à sede, ao longo da visita e término 

dos roteiros, proporcionando o cumprimento do regimento interno do parque e das 

regras ambientais, o bem-estar individual, o proveito do conteúdo educacional, leis 

em vigor, qualidade no suporte e proteção dos visitadores. 

 

Recepção de visitantes 

Aos visitantes, assim que chegam ao Parque são repassadas informações sobre a 

ecologia e meio ambiente da área. Também são informadas as normas de conduta 

dentro da unidade de conservação e os visitantes são convidados a assinar o livro de 

visitas (caso não tenha sido realizado agendamento online) e um termo de 

compromisso e ciência sobre as normas do parque e sobre os riscos inerentes à 

visitação de uma área de proteção ambiental natural.  
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Manutenções dos roteiros  

Os acessos aos roteiros e suas trilhas, movimentações, instrumentos e materiais, 

sementeira, sanitários, sede, centro de visitantes, assim como estruturas patrimoniais 

e naturais, cercados nos roteiros da UC, passam por processo de manutenção e 

reparos rotineiro, assim como eventualmente quando apresentam deterioração ou 

qualquer outra situação em que possa causar ameaças aos visitantes e colaboradores.  

 

Implantações de infraestruturas 

Todos os roteiros da UC estão sendo avaliados, para identificar a necessidade de 

incluir sistemas de suporte à visitação, obtendo a preservação e proteção do público 

estabelecido, por meio de organização administrativa, gestão, planos e licenças, 

assim como: ajustes, adição de sinalizações, bancos, lixeiras, armações para 

isolamento de áreas, readaptação de percursos, entre outros. 

  

Sinalização 

 A sinalização das trilhas está sendo atualizada, tendo como base os parâmetros 

estabelecidos no Manual de Sinalização de Trilhas do ICMBio e as recomendações 

apresentadas pela Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso (Figura 5). 

 

Figura 5: Marcas utilizadas para sinalização das trilhas do PNMPJVS. No desenho é possível visualizar, dentro da 

imagem da pegada, o formato do Tangara fastuosa, ave símbolo do parque. 
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O intuito dessa sinalização é trazer segurança e conforto para o trilheiro, 

especialmente nas trilhas de longa distância. Os visitantes podem contratar condutores, 

mesmo assim a sinalização é item fundamental para quem percorre as trilhas do Parque. 

   

Capacidade de Carga Turística 

O estudo de Capacidade de carga turística do PNMPJVS já foi realizado e encontra-

se disponível na Nota Técnica SUDER/SES/PNMPJVS 03/2018. Esse estudo leva em 

consideração diferentes aspectos e características do parque, como estrutura 

administrativa, equipamentos e pessoal e estrutura turística do Parque.  

 

4. NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE USO PÚBLICO 
 

A regulamentação das atividades permitidas e proibidas no PNMPJVS é um dos 

pontos principais desse documento. Com a ampliação da estrutura qualidade da 

visitação, aumentou também o número de visitantes e, com isso, situações estranhas à 

unidade de conservação e até mesmo delitos e infrações criminais.  

Para estabelecimento das normas e regras de uso dos espaços do Parque, foi 

realizada consulta pública com diversos agentes públicos, organizações não 

governamentais e representantes de sociedade civil. Ao total, foi registrada a 

participação de 20 instituições representativas do poder público e sociedade civil, com 

um total de 70 respostas. 

A respostas foram recebidas destas instituições: 

 Associação Conhecer e 

Preservar  

 Associação dos 

Engenheiros Ambientais e 

Sanitaristas de Pernambuco 

 ASCES-UNITA 

 CDL Caruaru 

 CPRH 

 Defesa Civil de Caruaru 

 Ecovila Vraja Dhama 

 FAFICA 

 UNIFAVIP Widen 

 Greenpeace Caruaru 

 IFPE 

 Gtur Pereira Receptivo 

 SOS Rio Ipojuca 

 OAB Caruaru 
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 Polícia Rodoviária Federal 

 Secretaria de Fazenda do 

Estado 

 Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e 

Agricultores de Caruaru 

 UEPB 

 UFPE 

 Frequentadores do Parque 

As observações e sugestões apresentadas foram compiladas com o já estabelecido 

no Plano de Manejo do PNMPJVS, com modificações e adequações no texto tendo 

como base as respostas e sugestões contidas na consulta pública. Para a classificação e 

liberação ou proibição das atividades foi levado em consideração o impacto na 

biodiversidade e os danos que podem causar também à estrutura do Parque.  

 

Normas de conduta no PNMPJVS 

São atividades proibidas ou passíveis de ocorrer sob permissão da gestão do 

PNMPJVS: 

 É proibida a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da 

biodiversidade nativa em todas as zonas de manejo, ressalvadas aquelas com 

finalidades científicas ou outras finalidades, como controle de espécies 

exóticas, desde que autorizadas pelo órgão gestor da área; 

 É proibido o banho nos açudes, salvo nas áreas e períodos autorizados pela 

administração do Parque; 

 É proibido o uso, nos açudes, de embarcações a motor ou engrenagens que 

utilizem lubrificação, combustível ou óleo sintéticos, exceto em situações 

emergenciais; 

 É proibido o ingresso e a permanência na unidade de pessoas portando 

armas, materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a 

quaisquer outras atividades prejudiciais à biodiversidade. Permissão é dada 

apenas para forças armadas e forças de segurança federais, estaduais, 
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municipais e brigadistas de combate a incêndios florestais, funcionários do 

Parque, transporte de instrumentos de trabalho em áreas de uso conflitante, 

eco-condutores e visitantes com prévia autorização da gestão do Parque; 

 É proibido o uso do fogo dentro da área do Parque para qualquer finalidade. 

O uso do fogo é permitido apenas com autorização e controle da gestão do 

Parque, como na confecção de aceiros negros para combate a incêndios 

florestais; 

 É proibido o uso de agrotóxicos e outros produtos químicos dentro da área 

do parque ou na área de zona de amortecimento. O uso de materiais 

químicos na área externa ao Parque (mas inserida na zona de amortecimento) 

precisa estar de acordo com o que estabelece os órgãos municipais de 

fiscalização ambiental e urbanística. A gestão do Parque se compromete a 

realizar, se necessário ou demandado, o planejamento de ações para redução 

do uso de agrotóxicos, como: educação ambiental, estabelecimento de 

período de vacância para conscientização e sensibilização do uso de 

materiais químicos, logística reversa etc; 

 É proibida a extração mineral na área do Parque e zona de amortecimento, 

exceto extração de água devidamente licenciada e outorgada por órgão 

regulador estadual, com ciência da gestão e conselho consultivo do Parque; 

 É proibida a execução de atividades agrícolas, pecuária e criação de animais 

domésticos no interior do Parque. Animais domésticos ou animais de criação 

de subsistência poderão transitar quando necessários à execução de serviços 

no Parque, ecoturismo (rota cicloequestre) em áreas determinadas pela 

administração do Parque ou quando devidamente conduzidos pelas estradas 

carroçáveis ao redor do Parque; 
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 É proibida a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 

interesse do Parque ou consideradas de utilidade pública sob decisão da 

gestão e do conselho consultivo do Parque; 

 As pesquisas científicas a serem realizadas na unidade estão condicionadas à 

autorização da equipe técnico-científica do Parque; 

 A reintrodução de espécies da flora ou da fauna somente será permitida 

quando autorizadas pelo órgão gestor, sob avaliação da equipe técnica da 

gestão do Parque; 

 Proibido o transporte e/ou consumo de drogas lícitas ou ilícitas em qualquer 

área da unidade de conservação. A única exceção recai nos casos de uso de 

medicamentos (controlados ou não) de utilização particular e primeiros 

socorros; 

 Proibidas as visitas à unidade de conservação sem a presença de condutores 

especializados, salvo em casos de autorização cedida pela gestão do Parque e 

condicionadas à assinatura de termo de responsabilidade pelo(a) responsável 

pelo grupo visitante;  

 

No plano de manejo também constam as normas que regulamentam as atividades 

turísticas na unidade de conservação, como segue: 

 O número diário de visitantes deverá obedecer ao estabelecido no plano de 

manejo através dos estudos de capacidade de carga das áreas e trilhas; 

 É proibida a gravação de quaisquer tipos de informação e colocação de placas 

nas rochas, vegetação ou trilhas da unidade de conservação, salvo em casos 

aprovados pela gestão; 
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 As atividades turísticas serão permitidas unicamente nas zonas destinadas a esse 

fim; 

 A atividade de camping será permitida apenas em locais determinados pela 

gestão do Parque, seguindo regramentos específicos; 

 Todas as atividades de turismo de natureza precisam estar de acordo com o 

estabelecido pelo programa destinado a este fim da Unidade de Conservação. 

 

5. RISCOS E CONTINGÊNCIAS  
 

TELEFONES ÚTEIS – CARUARU 

Bombeiros 193 ou (81) 3719-9204 

Celpe (Prontidão de Luz) 0800-81-0196 

Conselho Tutelar 3701-1309 

Defesa Civil 199 

Destra (Guarda Municipal e Trânsito) 3701-1173 ou 3701-1174 

Disque Denúncia 181 ou 3719-4545 

Ibama 0800-61-8080 

Ministério Público 3719-9200 

Polícia Militar 190 

Polícia Rodoviária Federal – Caruaru 191 ou 3701-1111 

Prefeitura Municipal 3701-1156 

SAMU (Ambulância) 192 

SOS animal 3719-6353 

Terminal Rodoviário 3721-3869 

URB Caruaru / Diretoria de Meio Ambiente 3701-1549 

Vigilância Animal 3701-1425 

Vigilância Sanitária 3701-1400 
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