
IRAUÇUBA 
 
O município tem na agricultura, na pecuária e no artesanato suas bases econômicas.  
Encravado na porção semi-árida da região, coincidindo verticalmento com a linha 
tropical, chama atenção de pesquisadores interessados em descobrir os segredos do 
ecossistema da caatinga. Em Irauçuba nos deparamos com os monólitos do Missí, uma 
das mais belas paisagens do Vale do Acaraú. No município, de elevadas temperaturas e 
baixa pluviosidade, pode-se encontrar sombra, água fresca e uma boa culinária, onde a 
galinha caipira com pirão é um dos pratos típicos. As redes com elaboradas varandas de 
crochê, os bordados, as rabecas do Mestre Salviano e as festas populares cativam os 
visitantes. 
 

• Data de criação: 20/05/1957 
• Gentílico: Irauçubense 
• Toponímia: palavra originária do tupi, que significa “amizade” 
• Distância de Fortaleza: 168 km 
• Acesso: BR-222 
• População: 21.067 hab. 
• Área: 1.461,22 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3635.1133 

 
 
ATRATIVOS 
 
Capela de N. Sra. da Conceição 
 Localizada no distrito de Juá, a capela tem sutil influência barroca. Sua 
construção teve início em 1907. Guarda em seu interior uma imagem de N. Sra. da 
Conceição, que veio de Portugal. No mês de agosto recebe grande números de fiéis para 
a festa da padroeira. 
 
Igreja de São José 
 Datada do final do século XIX, encontra-se no distrito de Missí e é uma das 
maiores referências da comunidade. Abriga uma antiga imagem de São José, 
provavelmente datada do período da fundação. 
 
 
CULTURA VIVA 
 
Redes e bordados de Irauçuba 
 São os mais importantes símbolos de expressão cultural e econômica do 
município. A produção de redes de dormir é exposta em barracas ao longo da BR-222 e 
em centros artesanais, sendo também exportada para outros países. 
 
 
CONHEÇA AINDA 
 

• Associação Unidos de Irauçuba 
• Produção artesanal de rabecas 
• Bumba-meu-boi 



• Artesanatos em crochê e bordados 
 
 
VISITE TAMBÉM 
 

• Balneário da Fazenda  Timbaúba 
• Monólitos de Missí 
• Pedras do Boqueirão 

 
 


