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 A Serra Negra é um complexo turístico com mais de 20 pontos de visitação onde se 

destacam trilhas e a conhecida caverna do Deda, nome dado em homenagem ao já 

falecido herdeiro do Major Manuel Laurentino que adquiriu as terras nos meados do 

século XVII, para o cultivo do café e da Banana, nos anos 80 Deda Laurentino como 

era chamado recebia amigos dos seus filhos que estudavam no município de Bezerros 

para tomar banho de açude e saborear frutas da região, além de apreciarem a beleza 

cênica do Lugar. A caverna, na realidade um grande afloramento em rocha cristalina, 

destacando-se ainda por seu mirante localizado em um dos pontos mais altos de Serra 

Negra, com cerca de 960m de altitude e de aproximadamente 400m de altura em 

relação à cidade de Bezerros no belo Estado de Pernambuco.   

 

 

Seu entorno é marcado ao sul pela cidade de Bezerros, ao norte já em cima da Serra 

Negra, trechos de matas de altitude, a leste ao fundo da paisagem a cidade de 

Gravatá e a oeste também secundando a paisagem, os primeiros aglomerados 

urbanos da cidade de Caruaru. A vegetação é marcada por trechos de mata de 

altitude, árvore e arbustos espaçados, ocorrendo ainda vegetação rasteira, cactáceas 

e bromélias. No entorno da serra aparecem longos trechos de caatinga arbustiva 

complementando o interessante atrativo da Gruta do Deda, que é formada por 

superposições de rochas graníticas, apresentando formação estreita e alongada, com 

vários pequenos blocos de rochas no interior. Sua largura é de aproximadamente 5m e 

sua extensão de 25m, a abertura que lhe acessa conta com aproximadamente 1m de 

altura chegando a 7m em seu interior.  A visibilidade interna é regular e o percurso 

com cerca de 25m é feito com segurança. Na caverna localizada abaixo do bloco 

rochoso que dá origem ao mirante, que além de revelar uma visão panorâmica do  



 

Planalto da Borborema e de trechos da própria Serra Negra, é possível, por exemplo, 

praticar esportes de aventura, como o Rapel. Por se tratar de um brejo de altitude em 

transição a Serra Negra tem um clima ameno sendo registradas temperaturas de 9º 
graus.  

 

 

 

Distrito pertencente ao município de Bezerros, localizado no km 107 da BR 232, no 

caminho para a capital Recife, Serra Negra e seu principal atrativo a gruta do Deda, 

apresenta um notável potencial natural e uma beleza cênica indescritível, sendo 

responsável por proporcionar aos seus visitantes um encantamento e uma emoção 

que os fascina e cativa, alimentando nestes um desejo constante de retorno para 

novas descobertas e para contatos mais intensos com a exuberante natureza local. 
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