
está localizada na microrregião de Itaparica, às 
margens do lago Moxotó e a cerca de 425 km 
de Recife, capital de Pernambuco. Tendo uma 
população estimada de 14.904 habitantes 
(IBGE/2021), emancipou-se em 1995, ao 
desmembrar-se de Petrolândia e, para lhe 
render homenagem, recebeu o seu nome 
de origem.

 A expansão demográfica veio no final da 
década de 1970, com a chegada da Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco – CHESF e o início 
da construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica, 
hoje renomeada de Usina Luiz Gonzaga, onde 
famílias das mais diversas regiões do país 
vieram para trabalhar em sua construção.

Hoje, a principal atividade econômica de 
Jatobá é a criação da tilápia, sendo, segundo 
dados do ProRural, a maior produtora 
estadual desse pescado. Em virtude dos 
números relacionados à atividade piscicultora, 
no ano de 2013 recebeu da ALEPE o título de 
Capital Estadual da Tilápia.

Em Jatobá o turista irá encontrar várias 
alternativas de diversão, sendo a diversidade 
de opções de atividades um dos maiores 
atrativos da cidade, tendo em vista que aqui o 
turista poderá  navegar pelas águas do Rio São 
Francisco, desfrutar da culinária sertaneja à 
beira do rio, conhecer e vivenciar a cultura 
Pankararu, interagindo com várias gerações 
indígenas, além de fazer trilhas ecológicas que 
podem levá-lo a lugares poucos explorados ou 
até mesmo apresentá-los a um espaço cultural 
centenário. 

Ponto de peregrinação para os 
devotos de Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira da cidade, A “serra” da 
Santa, como é popularmente 
conhecida, é um morro que possui 
uma imagem de 8 metros da referida 
santa, construída pelo artista plástico 
Marcel Bezerra da Silva (in memorian). 
Do alto da “serra” é possível apreciar 
toda a diversidade geográfica do 
território jatobaense, além de um 
belo pôr do sol.

Localizada na Aldeia Pankararu, a pedra 
denominada Cara do Índio é uma formação 
rochosa que lembra o perfil de um rosto 
indígena. Para chegar ao ponto de melhor 
visualização, é necessário fazer uma trilha de 
1,5 km de nível moderado. Por se tratar de 
um território sagrado para o povo Pankararu, 
recomenda-se ir com um guia local.

www.jatoba.pe.gov.br
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Pedra dos Ventos Pedra do índio

Vista do Mirante de Nossa Sra. Aparecida

Mirante de Nossa Sra. Aparecida

Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga

jatobá Cara do Índio“Serra da santa”
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Estação ferroviária 
da Volta do Moxotó
Idealizada por Dom Pedro II e inaugurada no ano 
de 1882, a antiga estação de trem localizada no 
Distrito da Volta do Moxotó, representa a origem 
histórica do Município de Jatobá - PE, tendo sido, 
à época, a maior estação intermediária da linha 
que ligava Petrolândia - PE a Piranhas – AL. 
Em 1964 a estação ferroviária foi desativada, 
funcionando hoje como um museu que conta 
a história da linha férrea e do povo Pankararu.

Localizada na Serra Grande, a Pedra 
dos Ventos é a trilha mais procurada 
da cidade. A aproximadamente 470 m 
acima do nível do mar, ela possui um 
amplo campo de visão do território 
jatobaense, tendo outros mirantes 
nas suas proximidades e formações 
rochosas ideais para a prática de rapel.

Navegar pelas águas do Velho Chico é, com 
certeza, uma experiência a ficar marcada para 
sempre na memória dos visitantes. Durante o 
passeio eles poderão conhecer lugares como 
a Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, nove ilhas 
fluviais, bancos de areias e o antigo Grupo 
Escolar de Glória – BA, que hoje se encontra 
parcialmente submerso.

Sendo o maior produtor de tilápia, não só de 
Pernambuco, mas também de todo o Nordeste, 
Jatobá oferece aos visitantes a possibilidade de 
conhecer algumas das pisciculturas da cidade. 
Lá eles terão a oportunidade de participar da 
rotina diária da criação do segundo peixe mais 
consumido no mundo.

A cidade vibra e se encanta com as 
cores das obras de Marcel. Por meio 
de pinturas com formas geométricas 
e traços marcantes, o artista retrata 
a vida do sertanejo em quadros 
espalhados nas paredes da cidade. O Território Indígena Pankararu 

fica localizado entre as divisas das 
cidades de Petrolândia, Tacaratu e 
Jatobá, no sertão pernambucano. 
Sua forma é a de um quadrado 
perfeito e corresponde à memória 
que o povo Pankararu mantém da 
doação imperial de uma sesmaria 
à missão religiosa que aldeou seus 
antepassados durante os séculos 
XVIII e XIX. Repleto de serras, 
formações rochosas (semelhantes 
a rostos indígenas e animais) e 
fontes de águas minerais, que 
servem de moradia para os 
encantados. 

Do alto da Pedra da Escalada o visitante 
poderá contemplar a magnitude da Usina 
Hidrelétrica Luiz Gonzaga e do Lago de 
Itaparica. Destinada aos aventureiros 
mais experientes, a trilha conta com 
pedras no percurso que precisam ser 
escaladas, exigindo-se total cuidado 
do visitante.

PEDRA DA 
escalada
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