
ICAPUÍ 

Emoldurada por um extenso coqueiral, a entrada do município abre-se para uma visão 
litorânea, indo da verde vegetação para as escarpadas barreiras de areia avermelhada 
que acompanham o contorno do mar. Em Icapuí encontramos as Áreas de Proteção 
Ambiental do Manguezal da Barra Grande e da Praia de Ponta Grossa, local que revela 
no biótipo dos moradores a presença de holandeses na região, no século XVII. 

A cultura local se expressa no artesanato, na gastronomia de frutos do mar e nas 
manifestações tradicionais, como a dança do coco de praia, os festejos da santa 
padroeira e no movimento artístico que tem no teatro de rua sua maior expressão. 

• Data de Criação: 15/01/1985 
• Gentílico: icapuiense 
• Toponímia: De origem Tupi, significa “coisa ligeira”. 
• Distância de Fortaleza: 202,3 km 
• Acesso: CE-040/ CE-261/BR- 304 
• População: 15.550 hab. 
• Área: 428,69 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3432.1300 

 

ATRATIVOS: 

I. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade 

A igreja de Nossa Senhora da Soledade foi inaugurada em 1875, no cetro da antiga vila 
de Caiçara, atual Icapuí. Desde 1940 funciona como Igreja Matriz. 

II.  Igreja Nossa Senhora do Rosário. 

A igreja foi erguida no alto de uma colina no período da grande seca, de 1877 a 1880. 
Guarda o estilo das igrejas jesuíticas, destacando-se por seus objetos sacros e pela 
imagem de Nossa Senhora do Rosário. 

III.  Visite Também: Praias: Retiro Grande, Ponta Grossa, Redonda, Peroba, 
Barreiras , Gamboa, Olho d’Água, Tremembés, Arrombado, Melancia de 
Baixo, Quitérias, Peixe Gordo, Manibu, Cuipiranga, Requengela e Mutamba. 

IV. Conheça Ainda: Coco de Roda – Cajuais. 

 

 

CULTURA VIVA – Mestre Gilberto Calungueiro 

Baltazar, Filomena, Zé Grilo, Zé Miolo e Aninha Terém, são alguns dos personagens do 
artista Gilberto Ferreira de Araújo, construtor e manipulador de bonecos que há 50 anos 
anima platéias pelo Ceará. Diplomado como Mestre da Cultura pelo Governo do 



Estado, em 2006, Gilberto Calungueiro ensina a sua técnica para filhos e netos, 
repassando seu ofício para as novas gerações. 

V. Praia de Ponta Grossa 

Uma planície litorânea debruada por dunas móveis e fixas, com matas de tabuleiro ao 
longo das falésias areníticas que filtram as fontes cristalinas dos inúmeros olhos d’água 
visíveis quando a maré está baixa. A vegetação nativa abriga uma diversidade de aves, 
répteis, como lagartos e iguanas, insetos que polinizam a exuberante flora, além da rica 
vida lacustre e marinha da região. Ponta Grossa, na divisa do Ceará com o Rio Grande 
do Norte, é o trecho mais conservado e natural do município de Icapuí. Dado seu 
relevante interesse ecológico, 588 hectares da região foram  transformados em Área de 
Proteção Ambiental, gerenciada pela comunidade de pescadores, artesãos e bordadeiras 
e pelo poder público. 

VI.  Sabores que vem do mar 

Ostras fresquíssimas, regadas com gotas de limão e só. Ou então gratinadas, temperadas 
com finas ervas, ingrediente principal de sofisticadas receitas da cozinha internacional. 
Do mesmo jeito as lagostas, comidas com  pirão na casa do pescador ou preparadas de 
modos os mais diferentes. Taboias ensopadas, peixe frito com baião de dois, camarões 
suculentos ao alho e óleo, reinando soberanos em molhos sutis, acompanhados de 
outros frutos do mar. Arraias em moquecas, pasteizinhos, patês! Sabores, texturas, 
temperos, alquimias: é só percorrer o litoral leste para comprovar as delicias de fazer 
pecar. 

 

 


