Informações gerais:
Nome da Trilha
7 Roteiros do Parque da Serra dos Cavalos, Caruaru
Tipo da Trilha
Trilha Local
Início da Trilha
Sede do Parque Natural Municipal Prof. João Vasconcelos Sobrinho
Fim da Trilha
Sede do Parque Natural Municipal Prof. João Vasconcelos Sobrinho
Ponto Culminante
Serra das Curuanhas (960 m de altitude)
Modal(is)
Caminhada
Biomas
Mata Atlântica
Outros biomas
Floresta Serrana em Brejo de Altitude

Significado e histórico da Pegada
Pássaro pintor-verdadeiro (Tangara fastuosa), ave endêmica ameaçada de extinção, e pinha
do pinheiro-do-nordeste (Podocarpus sellowii), único pinheiro nativo do Nordeste brasileiro,
encontrado em Pernambuco apenas neste Parque.
Autor da Pegada
Basílio Maciel et al.
Trilha de Longo Curso na qual faz parte
Estruturação da Trilha
Composta por 7 Roteiros de Caminhada
Associação que implementa a trilha
Prefeitura Municipal de Caruaru (Secretaria Executiva de Sustentabilidade - SUDER)

Atrativos da trilha:
Atrativos
Aspectos históricos , Cachoeira, Eventos tradicionais, Experiências gastronômicas,
Experiências rurais, Mirante, Observação astronômicas, Observação de aves, Observação de
fauna, Pico
Outros Atrativos
Curiosidades biológicas, Observação de plantas e fungos

Ficha técnica:
Distância planejada (km)
40
Distância Implementada (km)
40 (caminhos abertos, em processo de sinalização)
Duração (dias)
6
Altitude Máxima (m)
960
Altimetria Positiva (m)
Altimetria Negativa (m)

Mídias sociais:
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

WhatsApp
Aplicativos
Outras Mídias Sociais

Contatos:
OBS: As informações solicitadas de contato são do responsável pela trilha e também os
contatos corporativos da própria trilha.

Nome do contato da trilha
Moisés Lira (gestor UC)
Telefone do contato
(81) 99474-8265
Endereço de e-mail do contato
moiseslira1@outlook.com
Site
http://parqueserradoscavalos.caruaru.pe.gov.br/
Email corporativo da trilha
parquev.sobrinho@gmail.com
Endereço

Sítio Bambu-Araçá, 1º Distrito, Caruaru, PE
Outros Contatos

Descrições da trilha:
Descrição da Trilha
As trilhas de visitação do Parque Nat. Mun. Prof. João Vasconcelos Sobrinho estão
organizadas num sistema de 7 Roteiros, que interligam 40 atrativos, otimizando a experiência
dos mais diversos tipos de trilheiros. Seguem as denominações, cores das pegadas ou
sinalizações e extensões de cada Roteiro:
1. Passeio Parque do Parque (rosa, 1 Km);
2. Passeio dos Açudes (laranja, 2 Km);
3. Desafio das Corredeiras (roxo, 4 Km);
4. Desafio Floresta dos Pinheiros (azul, 6 Km);
5. Desafio Amazônia do Agreste (verde, 7 Km);
6. Desafio Floresta de Gigantes (vermelho, 7 Km);
7. Jornada Serra dos Cavalos (amarelo, 12 Km).
Os Roteiros são percorridos de forma seccionada, onde cada um leva a locais únicos e gera
a vontade de retornar ao Parque em outros dias, para completar o próximo Roteiro.
Informações Gerais
O Parque Natural Municipal Prof. João Vasconcelos Sobrinho foi criado por lei em 1983, por
influência do renomado ecólogo pernambucano Vasconcelos Sobrinho. Possui 356 hectares
de mata atlântica preservada, em pleno semiárido brasileiro. Por estar entre 800 e 989 metros
de altitude, as temperaturas mais baixas favorecem uma maior precipitação pluviométrica,
sustentando uma diversidade biológica ímpar, com espécies locais da mata atlântica e
caatinga, das matas do sul do Brasil e da Amazônia. Possui três manaciais para
abastecimento humano cercados de grandes florestas, belíssimas vistas panorâmicas, muita
história, cultura e culinária dos simpáticos moradores do entorno.
Como Chegar
A partir de Caruaru, PE, segue-se pela BR 232, sentido São Caetano (litoral-sertão).
Seguindo a sinalização para o Parque e Serra dos Cavalos, são 4 Km de asfalto até o
povoado Murici e mais 2 Km em estrada de terra até a Sede do Parque.

Histórico
Estradas carroçáveis e trilhas de acesso às comunidades já eram presentes desde antes da
criação do Parque. Com a efetivação do ecoturismo na área, tornou-se premente a
organização da complexa malha de vias, fechando caminhos desnecessários ou para locais
mais sensíveis da biota, abrindo trilhas aos atrativos escondidos ou interligando outras trilhas,
e sinalizando com as pegadas padrão cada Roteiro. Tudo planejado para enriquecer a
experiência dos visitantes, com segurança e bem-estar.
Curiosidades
Os Roteiros passam por paisagens inesquecíveis: belos açudes e ruínas históricos, árvores,
palmeiras e samambaias gigantes, pinheiros e animais nativos, além de comunidades típicas
rurais, com agradáveis banhos, comidas e conversas!
Slogan da trilha
Link do vídeo institucional

Territórios:
QTD de municípios que a trilha interliga
1
Listagem municípios
Caruaru
Listagem Unidades Federativas
Pernambuco - PE
QTD UCs que a trilha conecta

1
Listagem Unidades de Conservação
PNM Prof. João Vasconcelos Sobrinho

Outros:
Endereço My Maps
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1vEjKg_xp6DkNFgml2Js6cwU2IOnSJIJB&ll=8.367237318394679%2C-36.03997348768005&z=15
Endereço Wikiloc
Link do Google Drive

