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Ipueiras 
 
  Agricultura irrigada é a principal fonte de economia e desenvolvimento 
de Ipueirás. O município preserva seu patrimônio edificado, como a capela de 
São Gonçalo, do final do século XVIII, e o conjunto histórico do centro da 
cidade, que integra igrejas, casarões e monumentos do final do século XIX. 
Localizado na zona da transição entre a região dos Inhamuns e a Ibiapaba, o 
município se destaca pelos atrativos naturais, que contemplam bicas e trilhas 
ecológicas, onde visita-se o local de extração in natura do óleo da copaíba e a 
mata virgem da Serra da Ibiapaba. 
 

Atrativos 
 
  Igreja Matriz de N. Sra. Da Conceição 
A primitiva capela de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1867, ganhou 
o título de Igreja Matriz quase vinte anos depois. A imagem da padroeira, que se 
encontra instalada no altar, veio da Europa. 
 
  Capela de São Gonçalo 
Construção do século XVIII, erguida por mão de obra indígena e escrava. É de 
arquitetura singela, e conserva traços originais. Localiza-se na antiga freguesia 
de São Gonçalo da Serra dos Cocos. 
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  ECIPS – Espaço Cultural de Ipueiras 
Constituído pelo Instituto Frota Neto e pela Biblioteca Comunitária Dario 
Catunda, além de ser responsável pela execução de projetos culturais atua como 
propulsor do desenvolvimento do município. 
 
  Conjunto Arquitetônico 
No centro de Ipueiras podem ser vistos casarões que pertenceram às primeiras 
famílias que habitaram o município. São construções imponentes, que exibem 
detalhes do luxo do período colonial. 
 

• Data de criação: 25/10/1883 
• Gentílico: ipueirende 
• Toponímia: palavra originária do tupi, que significa “lugar raso em que 

se acumula água” 
• Distância de Fortaleza: 304,2 km 
• Acesso: BR-020/ CE-257/187 
• População: 40.174 hab. 
• Área: 1.474,11 km ² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3685.1168 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conheça Ainda 
• Artesanato, crochê, cerâmica, artesanato em cipó e palha 
• Feira Livre 

Visite Também 
• Bicas de Coité e do Arraial 
• Casa de Engenho 
• Estação Ferroviária 
• Açude de Carnaubinhas 
• Oiticica dos Rosários 
• Pedra de São Gonçalo 
• Ruínas dos Jesuítas 
• Trilhas Ecológicas da Mata Viagem da 
• Serra da Ibiapaba e do Óleo de Copaíba 

CULTURA VIVA 
 

Festa da Padroeira 
Em dezembro, o município exalta devoção à padroeira Nossa 
Senhora da Conceição. O evento é celebrado com novenários, 
missas, procissões, visitas aos bairros com a imagem da Santa, 
quermesse, leilão, festa dançante, alvorada festiva, hasteamento da 
bandeira e queima de fogos. 
 

Festejos Juninos 
O grupo Pé de Serra da Comunidade de Areias, o Arraiarte da 
Comunidade do Charito, o grupo da Escola Pio Ferreira de 
Carvalho, do Riacho Verde, entre outros, lideram a animação das 
quadrilhas nos festejos juninos. 


