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Independência 
 
Independência tem na agricultura irrigada e na pecuária as bases de sua economia, com 
destaque para a produção de frutas e verduras, mudas e sementes. Possui todas as 
características da região da caatinga, contando com diversos açudes, responsáveis pelo 
abastecimento e lazer. Os sítios arqueológicos têm grande relevância no município, 
marcado pelos festejos religiosos e manifestações populares como o reisado, as 
vaquejadas e os festejos juninos.  
 

Atrativos 
 
 Fundação Senhor Pires – Museu de Independência 
O casarão, situado no centro da cidade, é parada obrigatória para quem visita o 
município. A Fundação Senhor Pires abriga o Museu de Independência, que em seu 
acervo guarda objetos, mobiliário, fotografias e documentos, parte do acervo particular 
da tradicional família Pires. No local funcionam salas multiuso para cursos e oficinas de 
arte e biblioteca. 
 

• Data de criação: 24/07/1857 
• Gentílico: independenciano 
• Toponímia: proveniente da denominação de rio que atravessa o território 
• Distância de Fortaleza: 309 km 
• Acesso: BR-020/226 
• População: 26.033 hab. 
• Área: 3.218,64 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3675.1129 
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CULTURA VIVA 
 

Festejos da Padroeira Sant’ana 
A cidade fica em festa no mês de julho com as comemorações da padroeira. 
Missas matinais, novenas, quermesses com barracas de comidas típicas, 
apresentações artístico-culturais em frente a Igreja. A imagem de Sant’ana anda 
em procissão visitando todos os bairros da cidade. O evento reúne moradores e 
visitantes de outros municípios. Na última noite acontece o tradicional baile no  
Rutilo Esporte Clube. 
 

Reisado Mirim do Assentamento Cachoeira do Fogo 
O município mantém viva a tradição do reisado. Esta manifestação tem na cidade 
dois representantes: o reisado de caretas do Riacho do Meio e o Reisado Mirim, 
composto por crianças do Assentamento Cachoeira do Fogo. Ambos se 
apresentam no município ao som da rabeca, da zabumba e do triângulo, levando 
seus personagens: o boi, a burrinha, Mateus e Catirina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Visite Também 
• Casa de Pedra – Jardim 
• Estação ferroviária 
• Igreja Matriz N. Sra. Sant’ana 
• Praça do Mercado Público Municipal 
• Pedra do Negro Fujão – Iapi 
• Fazendas Panorama, Realeza e lagoa Nova 

Conheça Ainda 
• Comunidade Quilombola de Santa Luzia – lapi 
• Grupos Étnicos de Ciganos  
• Quadrilhas e Festejos Juninos 
• Reisados 
• Vaquejada “Valeu Boi” 


