
FORTIM 

Fortim está localizado à beira do Rio Jaguaribe, em contraponto ao oceano. Esse recorte 
geográfico confere ao município uma riqueza singular em atrativos naturais, como 
cavernas e formações rochosas, que desemboca na foz do rio Jaguaribe. O cenário 
proporciona um inesquecível passeio de barco pelo diversificado ecossistema deste delta 
cearense. 

Além do patrimônio natural, o município oferece os belos bordados, rendas e labirintos, 
o sabor da gastronomia típica destacada nas festas do caju, da lagosta e do caranguejo e 
a alegria das tradicionais regatas de jangadas. 

• Data de Criação: 01/01/1993 
• Gentílico: fortinense 
• Toponímia: forma reduzida da palavra Fortinho, antiga denominação da sede do 

distrito de Canoé. 
• Distância de Fortaleza: 132,3 km 
• Acesso: CE-040/ CE_510 
• População: 13.593 hab. 
• Área: 280,18 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3413.1001 

 

ATRATIVOS: 

I. Igreja Nossa Senhora do Amparo 

Inaugurada em 1913, foi erguida em local privilegiado, com a frente voltada para o rio 
Jaguaribe. O posicionamento fez com que a cidade se desenvolvesse atrás da igreja e, 
para remediar a situação, portas foram abertas nos fundos, tornando praticamente 
esquecida a entrada principal.  

II. Canto da Barra 

Localizada a cerca de 1.500 metros da desembocadura do rio Jaguaribe, seu rico 
manguezal tem fauna e flora exuberantes. É o ponto de partida para o passeio de barco 
no delta do rio, o maior do Estado, com 60 quilômetros de águas navegáveis. O 
percurso segue margeado pelas dunas e pela vegetação nativa até a sua foz, no encontro 
com o mar. 

III.  Assentamento Coqueirinho 

Instalado em 1994 na antiga Fazenda Coqueirinho, o assentamento desenvolve o projeto 
Turismo Rural Responsável e Solidário, realizado a partir da instalação de uma pousada, 
administrada pelos próprios assentados. Tudo que é consumido no Coqueirinho é 
produzido utilizando as práticas solidárias responsáveis. Duas hortas orgânicas são 
cultivadas no local, abastecendo o restaurante da pousada, que serve pratos típicos da 
culinária regional. Uma trilha ecológica de oito quilômetros já se transformou em 
atrativo para os visitantes. 



IV.  Visite Também: Pedra do Chapéu; Praia do pontal de Maceió. 
V. Conheça Ainda: Artesanato em Labirinto; Regata da Jangada do Pontal de 

Maceió. 

 


