
1. Carnaubal 

 

 
Atraídos pelas condições favoráveis a agropecuária, os primeiros habitantes fixaram-se 

na região ainda no seculo XVIII. De geografia montanhosa e clima ameno, Carnaubal 

situa-se na divisa com Piaui, a mais de 700 metros de altitude. 

 

Entre as edificações religiosas e tradicionais casarões, o município destaca-se pelo rico 

patrimonial cultural, presente no artesanato em ceramica, nos alambiques que 

guardam a Famosa cachaça serrana e nas populares. A beleza da paisagem em 

cachoeiras e as trilhas ecológicas incluíram Carnaubal nos roteiros da Serra de 

Ibiapaba. 

• DATA DE CRIAÇÃO: 22/07/1957 

• GENTILICO: carnaubalense 

• TOPONIMIA: em virtude do seu núcleo de formação ter-se iniciado perto de 

grandes várzeas decarnaubais 

• DISTANCIA DE FORTALEZA: 338, km 

• ACESSO: BR-020/CE-257/187/323 

• POPULAÇAO: 16.236 HAB. 

• AREA: 364,75 KM2 

• SECRETARIA DA CULTURA: (88) 3650.1638 

 

 

Atrativos: 

 

Igreja de Sao Francisco 

A edificação teve sua construção iniciada em 1826 e segue o modelo lusitano da época. É de 

grande representatividade para população, pois, alem de oferecer os cultos de devoção e a 

festa do padroeiro, recebe também em seu entorno, os eventos comemorativos mais 

importantes da comunidade. 

Fazenda Santana: Encontra-se implantada em um trecho de vale do Rio Inhuçú, marco natural 

que delimita os municípios de Carnaubal e São Benedito. No conjunto da fazenda ainda 

persistem claros traços coloniais, como o generoso alpendre com colunas em arco, o sótão, um 

pavilhão ao lado da casa grande, e a capela em patamar elevado.  

Visite Tambem:  

• Alambique 

• Balneario municipal Beira-rio 

• Cachoeiras: do espanhol e parque das águas 



Conheça ainda: 

• Boiadas e arcos de boi 

• Fogueiras e festejos juninos 

• Artesanato em cerâmicas 

• Alambiques 

 

 

CULTURA VIVA:   

Carnafolia  reúne milhares de foliões todos os anos, atraídos pela animação e pelo clima 

ameno da região. Durante o dia, a festa ocorre nos balneários existentes no município, e a 

noite nas praças da cidade. 

 


