
1. Guaraciaba do Norte 

Localizada no alto da serra de Ibiapaba  a aproximadamente 900 metros de altitude possui um 

dos climas mais amenos do Ceara. Sua historia tem origem no século XVIII co ma implantação 

da estrada Vicosa do Ceara - Ipu. A cidade preserva vários exemplares de seu patrimônio 

edificado, como a igreja matriz Nossa Senhora dos Prazeres e o casario do centro histórico. 

O calendário cultural e animado pelos festejos juninos, festa da padroeira, festa de artesanato, 

e pela programação oferecida pelo teatro João Barreto dos Santos, equipamento de referencia 

na região. Mais de uma centena de engenhos de rapadura resguardam essa tradição de 

Guaraciaba, que tem no plantio da cana de açúcar uma de suas principais atividades 

econômicas. 

• DATA DE CRIAÇÃO: 12/05/1791 

• GENTILICO: guaraciabense 

• TOPONIMIA: palavra originaria do tupi que significa raio de sol ou cabelos louros 

• DISTANCIA DE FORTALEZA: 320,2 KM 

• ACESS: BR-020/CE-257/187 

• POPULAÇÃO: 37,997 hab 

• AREA: 611,46 km2 

• SECRETARIA DA CULTURA: (88) 3652.1212 

Atrativos:  

Igreja matriz Nsa. Dos Prazeres   

A pequena capela data de 1760. Demolida, em 1799 deu-se a benção da pedra 

fundamental do novo templo. A atual matriz é uma estrutura ampla solida e bem  

edificada. 

 

 

Conheça ainda:  

• Casas de Farinha 

• Circuito junino de Guaraciaba do Norte 

• Festa de Nsaº dos Prazeres 

Visite Tambem: 

• Casarão dos escravos 

• Mirante da mata fresca 

• Bicado Urucu 

• Pedra do Camelo 

• Cachoeiras: dos espanhóis, dos morrinhos e da cruz das almas 

CULTURA VIVA 



Engenhos de Guaraciaba soma-se em mais de uma centena o numero de engenhos situados 

próximos a sede do município e nos distritos, caracterizando forte patrimônio cultural da 

região. Encontram-se em meio a extensos dos canaviais  fabricando apadura, batida, garapa, 

mel e alfenim, numa tradição mantida de pai pra filho. 

 

 

 

 

 


