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Aracoiaba  
 

A formação do município remonta à primeira metade do século XVIII. A 
autonomia política veio em 1890, dez anos após a chegada da Estação de Ferro, 
integrada à ferrovia que promoveu o desenvolvimento econômico na região do Maciço 
de Baturité. Aracoiaba transformou-se em corredor histórico da região, fato evidenciado 
no antigo casario que ainda se mantém em diversas ruas da cidade. O patrimônio natural 
caractariza-se por uma paisagem de vale e sertão, onde se destacam a Serra da Tamanca 
e a Pedra Aguda. A economia local baseia-se na produção de caju, na piscicultura 
consorciada e na usina de biodiesel. Mais presentes nos distritos, as expressões culturais 
manifestam-se nos projetos ligados à arte-educação e no tradicional artesanato em 
couro. 
 
Atrativos 
 
Ponte Ferroviária Metálica 
Localizada no distrito de Arraial de Santa Isabel, foi construída no final do século XIX 
pelos retirantes das secas e funcionou até 1940, como importante meio para escoamento 
da produção agrícola local. 

 
• Data de criação: 06/08/0890 
• Gentílico: aracoiabense 
• Toponímia: proveniente do rio que atravessa a cidade 
• Distância de Fortaleza: 83 km 
• Acesso: CE – 060 
• População: 25.039 hab. 
• Área: 656,53 km² 
• Secretaria da Cultura: (85) 3337.1636 

 
Pedra Aguda 
É o principal acidente geográfico de Aracoiaba e um dos destaques naturais de região do 
Maciço de Baturité. O monólito, com 250 metros de altura, faz-se visível à distância por 
estar isolado de outras serras e serrotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite Também 

• Capela de Alto Santo – Arraial 

• Igreja São João Evangelista – Vazantes 

• Pólo de Lazer Eduardo Castro e Silva – Horto Florestal 

• Serra da Tamanca 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA VIVA 

Fundação Fé e Alegria 

A Fundação está localizada no distrito de Vazantes, desenvolvendo ações voltadas para 
educação popular integral de jovens e adultos com destaque em projetos de música, 
dança, teatro e artesanato. A entidade mantém parceria com entidades européias para o 
intercâmbio cultural. 

Conheça ainda 

• Quadrilha Junina Arrastão de São João 


