
GUAIÚBA 
 

• Data de criação: 13/02/1987 
• Gentílico: guaiubense 
• Toponímia: palavra originária do tupi, que significa “vale de muita água” 
• Distância de Fortaleza: 38 Km 
• Acesso: CE-060 
• População: 21.339 hab. 
• Área: 267,20 Km2  
• Secretaria de Cultura: (85) 3376.1020 

 
 

O jovem município de Guaiúba foi desmembrado de Pacatuba em 1987. Abriga parte da 
Serra da Aratanha, o que permite ao visitante apreciar um panorama pontuado pela mata 
sempre verde, adequada a caminhadas ecológicas pelas serras e aos banhos de 
cachoeiras e bicas de águas naturais.  

 
E foram esses recursos naturais, com suas opções de lazer e descontração, que 
proporcionaram a pratica de esportes de aventura e do turismo rural, levando ao 
surgimento de hospedagens em propriedades particulares da região. Além da vocação 
para o ecoturismo, o município tem se destacado pelas políticas públicas de fomento à 
cultura como instrumento de inclusão social.  

 
 

ATRATIVOS 
 

 
Sítios e Fazendas 
 
Fazendas e sítios da região estão investindo na oferta de ambientes aprazíveis e 
tranqüilos, ideais para a fuga do cotidiano dos grandes centros urbanos. A culinária 
típica, os passeios de charretes, a pescaria e os banhos de açude e cachoeira são opções 
de lazer para ao visitante. Destacam-se na região a Fazenda Vale do Juá, a Fazendinha 
Estação Rural, o Sitio São Gerônimo e o Sítio Céu. 
  
Centro de Educação de Arte e Cultura Portal da Serra 
 
Um equipamento referencial para a cultura da Serra de Aratanha, o Centro de Educação 
de Arte e Cultura Portal da Serra, mais conhecido como CEARC, qualifica as 
manifestações artísticas da população de Guaiúba. Em seus 437m2 encontram-se a 
Galeria de Arte Aldemir Martins, o Teatro Tom Cavalcante, o Anfiteatro Pe. Gerardo 
Campos, além de salas de dança e música, livraria e biblioteca. 
 
Igreja Matriz Jesus Maria e José 
 
Inaugurada em 1899, a Igreja Matriz Jesus, Maria e José foi construída a partir de uma 
promessa para livrar a localidade dos males da varíola. Mais de um século depois a 
pequena igreja ainda atrai atenções pela arquitetura singela, destacando-se no cenário 
urbano como um espaço de espiritualidade de devoção. 
 



 
CULTURA VIVA 
 
Banda Municipal de Guaiúba 
 
Flautas, violinos, clarinetes, saxofones: ao som destes e outros instrumentos a Banda 
Municipal de Guaiúba leva música como forma de inclusão e animação cultural, não só 
para a população do próprio município como de outros vizinhos. O convívio local com 
as artes e a cultura foi importante para fazer da Banda uma experiência de sucesso, 
dando a jovens e adultos novas perspectivas artísticas e profissionais.     
 
Festa do Santo Cruzeiro 
 
Durante nove noites de setembro, a população de Guaiúba celebra o Santo Cruzeiro, 
festividade tradicional que tem lugar na praça central da cidade. É o chamado 
“novenário”, no qual celebrações religiosas e procissões convivem com leilões, banda 
de músicas e barracas de gastronomia típica.  
 
Visite Também 

 

• Biblioteca Pública Municipal 
• Prédio da Antiga Estação Ferroviária  
• Capela do Santo Cruzeiro 
• Clube Nordeste de Parapente 
• Cachoeira Véu de Noiva 
• Açude da Corte 
• Trilhas do Rio Guaiúba 
• Poço das Cobras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


