
ITAITINGA 
 
 

• Data de criação: 12/03/1992 
• Gentílico: itaitinguense 
• Toponímia: palavra originária do tupi, que significa “pedra de cor branca”. 
• Distância de Fortaleza: 27,1 Km 
• Acesso: BR-116 
• População: 33.221 hab. 
• Área: 150,79 Km2  
• Secretaria de Cultura: (85) 3376.2615 

 
 
Emancipado de Pacatuba em 1992, Itaitinga apresenta um panorama físico marcado pela 
presença de mata nativa de caatinga, com elementos que remetem tanto à praia quanto à 
serra. Vale a pena registrar algumas características próprias, como a reserva de minério 
natural para a produção de brita e produtos correlatos, utilizados na construção civil, a 
existência dos açudes Pacoti e Gavião, que desempenham papel estratégico para o 
abastecimento de d’água da capital cearense, a Área Permanente da Lagoa de Itaitinga e 
o Corredor Ecológico do Rio Pacoti.  
 
No aspecto cultural, os festejos juninos são intensificados nas comemorações a Santo 
Antônio, o padroeiro da cidade. O artesanato local é rico em bordados, cerâmica, 
madeira e principalmente em objetos feitos de pedra, aproveitando a matéria prima 
local. 
 
 
ATRATIVOS 
 
Igreja Matriz de Santo Ântonio 
 
Igreja em forma de cruz, guarda um sino de agradável sonoridade doado por 
comunidades católicas da Alemanha. O adro da igreja, em pedra portuguesa, harmoniza-
se com a praça arborizada, onde predominam ipês, acácias, e catingueiras. O lugar é o 
principal ponto de encontro dos moradores, à noite e nos fins de semana. 
 
Centro Cultural Padre Piamarta 
 
Localizado do lado sul de Itaitinga, o Centro Padre Piamarta realiza muito mais que sua 
missão sócio-educativa, oferecendo aos visitantes um complexo de lazer que conta com 
parque aquático, tanques para pesque e pague, piscinas e duchas naturais, quadras de 
esporte, restaurante e ainda amplo e confortável auditório para eventos. 
 
Mercado Central 
 
Além de cumprir com sua função de abastecimento a comunidade, o Mercado Central 
abriga a APACI – Associação dos Produtos Artesanato de Itaitinga. Em torno do 
Mercado, as feiras semanais nas manhãs de domingo alegram a cidade com a presença 
de agricultores que trazem feijão, milho, e demais produtos da terra, expostos em meio a 
barracas de roupas, móveis e artesanato. 



 
 

CULTURA VIVA 
 
Fundação Cultural Acauã 
 
Entidade que desenvolve projetos culturais, e da qual faz parte o tradicional grupo de 
Teatro Acauã. Desde 2001 o grupo ganha as ruas e ganha participação popular, na 
encenação anual da Paixão de Cristo. O evento acontece em palco aberto na Praça da 
Matriz de Itaitinga e mobiliza toda a comunidade. 
 
Produção de bordados de crivo 
 
È comum a presença de bordadeiras nas calçadas das ruas de Itaitinga. Os homens 
esticam o tecido no gradeado, para ser bordado, lavado e colocado na goma, um 
preparado feito com água e amido de aplicado sobre as peças para “engomar”. Esse 
trabalho constitui importante fonte de renda para muitos dos moradores locais. 
 
 
Visite Também 

 

• Castelo de Frei Wilson 
• Fazendas Jibóia e Várzea Nova 
• Mirante da Ponta da Serra 
• Lagoas de Itaitinga e Lagoa do Gereaú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


