
SH
UT

TE
RS

TO
CK

.CO
M



Em Pernambuco, 13 regiões turísticas, com 76 cidades, convidam o 
visitante a mergulhar em um diversificado mundo de atrativos.

São praias que encantam em todo o litoral, tanto perto do Recife, 
como a ilha de Itamaracá; quanto mais distante, como o distrito 

estadual de Fernando de Noronha – arquipélago situado em 
meio ao Oceano Atlântico. Também banhadas pelo mar, 

a cosmopolita capital pernambucana e Olinda, 
Patrimônio Cultural da Humanidade.

E, para além do sal, tem as águas doces de cachoeiras, açudes 
e rios. O bom é curtir tudo isso numa fazenda ou engenho 

prontinhos para oferecer o turismo rural.

Lá para as bandas do Sertão estão Petrolina, com querido popular 
Velho Chico. Tem o saudável caminho da fruticultura e da Rota do 

Vinho, onde brilham Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande.

Nesta publicação, cada região turística apresenta uma pequena 
mostra de seus encantos. Venha, descubra, percorra. Sinta o calor 

da hospitalidade pernambucana. 

Bora Pernambucar?

MARCO ZERO - RECIFE
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COROA DO AVIÃO
Um valioso legado histórico e artístico que remonta à época do 
Brasil Colônia, deliciosa culinária litorânea, ilha, ilhota, belas 
praias, rios, manguezais. Ideal para a prática de esportes 
náuticos, a Região também esconde surpresas, como um 
trecho de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida 
pela UNESCO “Patrimônio Natural da Humanidade”.

COROA DO AVIÃO - IGARASSU PRAIA DOS CARNEIROS - TAMANDARÉ

MUNICÍPIOS:
ABREU E LIMA,

GOIANA,
IGARASSU,

ILHA DE ITAMARACÁ,
PAULISTA,

ITAPISSUMA.

MUNICÍPIOS:
SIRINHAÉM,

RIO FORMOSO,
TAMANDARÉ,
BARREIROS,
SÃO JOSÉ DA

COROA GRANDE.

HISTÓRICA, DOS ARRECIFES

E MANGUEZAIS
Verdadeiro paraíso de sol e mar, com extensos coqueirais, bancos de areia, 
mar calmo, passeios de barco e catamarã e outras oportunidades para o lazer 
náutico. Como se tudo isso ainda não bastasse, a Região oferece preservados 
manguezais, áreas de vegetação remanescente da Mata Atlântica, culinária à 
base de frutos do mar e construções de grande valor artístico e arquitetônico.
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HISTÓRIA E MAR
Lazer, negócios, eventos, arte, cultura, gastronomia, saúde, 
compras. Não faltam motivos para conhecer 
a Região Turística História e Mar.
Na capital, igrejas seculares, museus, mercados, artesanato e 
a bela praia de Boa Viagem; Olinda é consagrada pela UNESCO 
“Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade”; em Ipojuca 
está a praia de Porto de Galinhas, várias vezes eleita “a melhor 
praia do Brasil” – isso sem falar no arquipélago de Fernando 
de Noronha, um santuário ecológico reconhecido pela UNESCO 
como “Sítio do Patrimônio Mundial Natural”.

MUNICÍPIOS:
RECIFE,  OLINDA,

JABOATÃO DOS
GUARARAPES,

CABO DE SANTO
AGOSTINHO,

IPOJUCA,
FERNANDO DE NORONHA.

PORTO DE GALINHAS - IPOJUCA

MORRO DOIS IRMÃOS -
FERNANDO DE NORONHA
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SERRAS E ARTES DE

PERNAMBUCO

ENGENHOS E

MARACATUS

De um esquentado forró ao friozinho gostoso
da Serra das Russas e da Serra Negra, das 
emoções do grandioso espetáculo da Paixão 
de Cristo na Nova Jerusalém ao prazer de 
refrescar as ideias em cachoeiras, da beleza 
e multiplicidade da produção artesanal às 
delícias de uma culinária rica em sabores,
tudo confirma: essa região é uma festa para 
os olhos, um mergulho na natureza e cultura 
pernambucanas. “Sem açúcar, não se entende o Nordeste, 

não se entende o Brasil”, dizia o sociólogo 
e escritor Gilberto Freyre. Por toda a Região, 
os antigos engenhos remetem ao ciclo do 
açúcar, época viva na memória histórica e 
cultural pernambucana. Também o clima 
agradável, a natureza pródiga, os maracatus 
rurais e o cavalo-marinho, expressões 
folclóricas de grande beleza cênica, 
marcam presença na área.

MUNICÍPIOS:
MORENO,
GRAVATÁ,

BEZERROS,
CARUARU,

BONITO,
BREJO DA MADRE

DE DEUS,
BARRA DE GUABIRABA,

SAIRÉ

MUNICÍPIOS:
CAMARAGIBE,

ALIANÇA,
TRACUNHAÉM,

NAZARÉ DA MATA,
VICÊNCIA,

LAGOA DO CARRO,
TIMBAÚBA,

SÃO LOURENÇO
DA MATA,

PAUDALHO.
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CACHOEIRA DO PERI PERI - SÃO BENEDITO DO SUL SANTUÁRIO DE NOSSA DAS GRAÇAS (CIMBRES) - PESQUEIRA

ÁGUAS DA

MATA SUL
Encantam nesta região  as cachoeiras 
de diferentes paisagens, muitas 
oportunidades para atividades 
ecológicas e esportes radicais, além 
de antigos engenhos e grande vocação 
para o turismo rural  com grandes 
oportunidades  de experiências para a 
vivência  da vida no campo.  Também a 
sua gastronomia  típica e de sabores 
únicos  dá água na boca.

FÉ E ARTE
Fé, misticismo e tesouros 
arqueológicos unem-se a uma 
paisagem natural deslumbrante. 
Aqui e ali, expressões artesanais 
as mais belas – das delicadas rendas 
renascença, doces e licores a santos 
em madeira. Oportunidades para 
o turismo rural também não faltam.
Afinal, a região foi pioneira
na atividade em Pernambuco.

MUNICÍPIOS:
QUIPAPÁ,

SÃO BENEDITO DO SUL.

MUNICÍPIOS:
PEDRA,

PARANATAMA,
PESQUEIRA,
ARCOVERDE,

BUÍQUE,
BOM CONSELHO,

ÁGUAS BELAS,
BELO JARDIM,

IBIMIRIM.
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MUNICÍPIOS:
TRIUNFO,

SERRA TALHADA,
SÃO JOSÉ DO BELMONTE,

FLORES.
MODA E

ECOTURISMO
O turismo de compras é destaque na região, que se 
constitui num dos maiores polos têxteis do Nordeste. 
Do jeans às roupas íntimas, a oferta de peças é ampla e 
de qualidade, perfeita para renovar o guarda-roupa e até 
viabilizar um bom negócio. Belas paisagens naturais, 
sítios arqueológicos, fazendas de café, expressões 
artesanais e uma grande aptidão para o turismo de 
aventura completam o leque de atrativos da área.

CANGAÇO E

LAMPIÃO
Engenhos de cachaça e rapadura, 
lendas e histórias do Ciclo do Cangaço 
são a marca registrada da área. E cada 
município guarda ainda encantos 
especiais, como a charmosa estação 
climática de Triunfo, com seus velhos 
muros de pedra e um secular conjunto 
arquitetônico a circundar o lago João 
Barbosa Sitônio.

MUNICÍPIOS:
TORITAMA,

TAQUARITINGA
DO NORTE,

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE,

RIACHO DAS ALMAS,
JATAÚBA.

MUSEU DO CANGAÇO - SERRA TALHADAJEANS - TORITAMA
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ÁGUAS E VINHOS DO

VALE DO SÃO FRANCISCO
No Sertão de Pernambuco, a caatinga virou oásis e inseriu o 
Vale do São Francisco no mapa internacional do enoturismo. 
Única região do mundo com mais de duas safras de uva por ano,  
produz tintos e espumantes equivalentes a 15% dos vinhos finos do Brasil. 
Além das visitas a vinícolas e outros projetos da agricultura irrigada, são 
muitos os atrativos da área, a exemplo dos passeios de barco pelas muitas 
ilhas e praias fluviais; do artesanato, onde são tradicionais as carrancas; 
e da culinária à base das carnes de bode e de carneiro e de peixes como 
o surubim e o cari, conhecido como a lagosta do Sertão.

MUNICÍPIOS:
PETROLINA,

SANTA MARIA DA  BOA VISTA,
LAGOA GRANDE,

OROCÓ,
DORMENTES,

CABROBÓ.
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ILHAS E LAGOS DO

SÃO FRANCISCO
Um roteiro de aventura e deslumbramento
é o que promete esta região, a começar com o Lago 
de Itaparica e seus 320 quilômetros de extensão. 
Muitas ilhas, fantásticas formações rochosas, 
aldeamento indígena, projetos de agricultura 
irrigada, belos conjuntos arquitetônicos e até uma 
cidade submersa são alguns dos atrativos da área.

MUNICÍPIOS:
BELÉM DE SÃO FRANCISCO,
PETROLÂNDIA,
FLORESTA,
JATOBÁ,
TACARATU,
ITACURUBA.
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TERRITÓRIO DA POESIA E

DA CANTORIA
Celeiro das mais diversas formas poéticas da cultura 
popular, esta região é a pátria  pernambucana dos 
repentes, dos desafi os e das rimas. 
À arte de improvisar versos e contar histórias
marcadas pela métrica, somam-se como atrativos
a paisagem sertaneja e uma culinária com
predominância de pratos à base de bode.

ENCANTOS DO

AGRESTE
Conhecida por tradições seculares e um artesanato 
diversifi cado, que vai da produção de chocalhos a 
grandiosas esculturas em ferro, a Região também revela 
vocação para o ecoturismo, para o turismo de aventura
e o turismo rural. Prova disso são as lagoas, cachoeiras 
e pedras que se destacam na paisagem dessa Região. 
Eventos e animação não faltam durante todo o ano.

MUNICÍPIOS:
AFOGADOS

DA INGAZEIRA,
SÃO JOSÉ
DO EGITO,

TABIRA,
IGUARACI,
ITAPETIM.

MUNICÍPIOS:
AGRESTINA,

ALTINHO,
PANELAS,

SÃO JOAQUIM
DO MONTE,

CUPIRA.

BECO DE LAURA - SÃO JOSÉ DO EGITO SERRA DA BICA -PANELAS
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Fernando de
Noronha
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OFICINA FRANCISCO BRENNAND - RECIFE



Os papéis que utilizamos nestas peças, são provenientes de floresta plantada com certificação fsc-forest stewardship council.

#borapernambucar

borapernambucar.com.br


