
AIUABA 
 
Aiuaba tem como referência geográfica no Riacho dos Bois. As vaquejadas dão 
um ar festivo ao município, ligado à produção artesanal de redes, e aos 
bordados em ponto cruz, argila palha de carnaúba e couro. Lá está localizada a 
estação Ecológica de Aiuaba, um dos últimos redutos de caatinga exist5entes 
no Ceará ainda não alterados pelo homem. Inscrições rupestres são 
encontradas nos distritos da região. 
 
 

• Data de criação: 15/09/1956 

• Gentílico: aiuabense 
• Toponímia: palavra derivada do tupi, significa “bebedouro” 
• Distância de Fortaleza: 457,8 km 
• Acesso: BR-020/CE-176 
• População: 15.224 hab. 
• Área: 2.434,41 Km² 
• Secretaria da cultura: (88) 3524.1110 

 
 

ATRATIVOS 
 
Casa do Umbuzeiro 
Construção de formato quadrado, em barro e emadeiramento de cedro, com dez 
janelas. No centro encontra-se um pequeno altar, onde eram celebradas cerimônias 
religiosas. É uma das casas mais antigas do Ceará. 
 
Fazenda Nova 
Propriedade com casa sede, açude, engenho e uma bodega, onde os moradores se 
abastecem de gêneros alimentícios, muitos deles produzidos no local. Há também 
uma Igreja, que curiosamente foi erguida com suas costas voltadas para as casas. A 
Fazenda fica a 13 quilômetros do distrito de Barra. 
 
Caatinga Preservada 
Sertão dos Inhamuns. É neste chão dos primeiros povoadores do século XVII onde se 
localiza a Reserva de Caatinga que tem por objetivo conservar parte significativa deste 
ecossistema semi-árido. A Estação Ecológica de Aiuaba, a três quilômetros da sede 
municipal, foi criada em 1978 e conta com uma área de pouco mais de 13 hectares. É 
um dos últimos redutos de caatinga ainda intacta. Na vegetação predominam árvores 
de porte e também arbustos espinhosos típicos, que dão abrigo e alimento a uma 
fauna que inclui emas, seriemas, tatus, tamanduás e diversos tipos de aves e répteis. 
Em Crateús fica a Reserva Natural Serra das Almas, que acolhe espécies ameaçadas 
de extinção, a exemplo da onça parda e do gato do mato. A reserva, criada em 1998 e 
mantida pela ONG Associação Caatinga (com recursos da multinacional Johnson), 
abriga mais de 350 espécies vegetais, 57 de répteis de anfíbios, 173 de aves e 38 de 
mamíferos já catalogados. Outros atrativos naturais são a Fauna dos Caboclos (com 
pinturas rupestres), o cânion do rio Poti, grutas e cavernas, que podem ser visitadas a 
partir de três trilhas. A reserva é aberta à visitação pública. 
 
Conheça ainda   



• Artesanato em bordado, couro, crochê. 
• Festejos juninos 

 
Visite também 

• Igreja Matriz de Aiuaba 
• Açude Bebedouro 
• Barragem do Açude Benguê 
• Cachoeira do Siricuti 
• Caldeirões de Boa Esperança 
• Caverna ou gruta do Sobradinho – Sítio Pé Queimado 
• Letreiros de Aiuaba 
• Riachos Catingueira e Gameleira 
• Serras da Gameleira e Nova 

 
 
 
CULTURA VIVA 

 
Vaquejada de Aiuaba 
A origem da cidade está diretamente ligada à criação de gado, o que explica a 
força cultural que tem sua tradicional vaquejada. É realizada no Parque 
Caiçara, com a participação de 300 duplas de vaqueiros. 
 
 
 
 


