
Pedra Branca 
 
Em razão da existência uma pedra grande e alta próximo ao lugar onde foi erigida a 
Igreja Matriz, em 1890, foi atribuído ao município o nome atual. A história de Pedra 
Branca começa na segunda metade do século XIX, tendo como precedentes figuras 
ligadas ao cangaço. O casario antigo está presente no centro histórico da cidade. Possui 
uma reserva mineral platina e cromo, e conta com diversos atrativos naturais. O Coral 
Criança Feliz é presença constante em todas as festividades do lugar. As vaquejadas  em 
julho atraem visitantes, aliadas aos trabalhos artesanais em palha, crochê, ponto de cruz, 
objetos em couro, madeira e cerâmica, produzidos pelas mãos laboriosas do povo. 
 
Data de criação: 09/08/1871  
Gentílico: pedrabranquense 
Toponímia: proveniente de pedra muito alta existente na região 
Distância de Fortaleza: 261,6 km 
Acesso: CE-060/BR-226 
População: 41.959 hab 
Área: 1.303,27 km ² 
Secretaria da Cultura: (88) 3515-2440 
 
Atrativos 
 
Igreja Matriz de São Sebastião 
Erguida em meados do século XIX, conquistou a categoria de Matriz em 1890. a 
edificação possui um frontão triangular. Destaca-se na torre a estátua de São Sebastião. 
 
Cachoeira do Inferno 
O nome da cachoeira contrasta com a beleza do lugar. Quedas d”água e trilhas de matas 
virgens atraem turistas de toda a região. Localizada a 14 quilômetros da sede do 
município, pela BR-116. 
 
Balneário Poço da Onça 
Próximo a Cachoeira do Inferno, situado em meio a uma vegetação exuberante, o 
balneário é um ótimo local para quem procura repouso, oferecendo banhos e um 
restaurante com um ótimo cardápio regional. 
 
Cultura Viva 
 
Tecelagem 
A tecelagem é uma das principais atividades econômicas do município. Na sede está 
situada a Tecelagem Nossa Senhora de  Fátima, uma das mais importantes da região. 
Vários teares fabricam o tecido de algodão. A tecelagem se destaca pela confecção de 
roupas e bolsas, com acabamento em crochê e bordados feitos por artesãos. A produção 
é exportada para todo o Brasil., além dos Estados Unidos e alguns países da África. 
 
Conheça Ainda 
Artesanato em palha 
Festa de Padroeiro São Sebastião 
 
 



Visite também 
Convento de São Francisco 
Marcado Antigo 
Núcleo de Arte e Cultura Waldemar Alcântara 
Açude e Barragem Trapiá 
Cachoeira do Urubu 
Serra de Santa Rita 
 
 


