
ITAPIPOCA 

 
Data de criação: 03/02/1823 
Gentílico: itapipoquense 
Toponímia: palavra originária do tupi que significa “pedra arrebentada”. 
Distância de Fortaleza: 147,3 km 
Acesso: BR-222/ CE-354 
População: 105.086 hab. 
Área: 1.614,68 km² 
Secretaria da Cultura: (85) 3631-3237 
 
 As origens do município remontam ao princípio do século XVII. Algumas 
edificações preservam parte dessa história, como a Igreja Matriz, os engenhos de 
açúcar, as casas de farinha e as centenárias residências que conservam detalhes, telhas e 
pisos originais. 
 Itapipoca é cenário que reúne referências emblemáticas da cultura cearense, 
como a mulher rendeira, o vaqueiro e o pescador. Conhecida por apresentar os três 
climas – serra, sertão e litoral – possibilita o turismo ecológico, rural e de aventura. No 
litoral, as praias apresentam paisagens encantadoras e vegetação exuberante. O 
ecossistema formado por dunas, coqueiros, lagoas e ágües foi fator determinante para a 
criação da Área de Produção Ambiental do Estuário do Rio Mundaú. 
 
ATRATIVOS 

 

Igreja N. Sra. Das Mercês 
 
 Igreja em pedra e cimento armado, com adornos simulando laçarotes, placas e 
rostos esculpidos na pedra, ostenta ao alto imagem de Jesus Cristo. O altar-mor possui 
escadaria com três degraus e quatro capitéis de ordem coríntia com adornos laterais. 
  
Prédio da Antiga Casa de Câmara e Cadeia 
  
 A edificação já foi cadeia pública, cinema, prefeitura e hoje sedia a Câmara 
Municipal. O Prédio tem traços coloniais com paredes sólidas em tijolo de adobe 
dobrado. A fachada mantém suas linhas originais. 
 
Fazenda Jirau 
Horto do Santo Cruzeiro 
Igreja de São Sebastião 
Mercado Central 
Museu de Pré-História de Itapipoca 
Açude do Ipu-Mazangão 
Gruta da Pedra Furada 
Praias: da Baleia, de Maceió, de Pedrinhas 
Serras: da Pedra Ferrada, Pelada, de Picos 
Artesanato em renda de bilro 
Festas das Flores 
Regata de Canoas da Praia da Baleia 
Trupe Metamorfose 
 



CULTURA VIVA 

 
Dona Zefinha 
 
 Misturando música, teatro e dança a partir de elementos sonoros, cênicos e 
coreográficos, a Dona Zefinha invoca os arquétipos ancestrais das manifestações da 
cultura popular brasileira. Com inspiração na música contemporânea urbana e na música 
tradicional rural, faz apresentações que incluem poesias e improvisos, com participações 
constantes da platéia. 
 
Cia. De Dança Ballet Baião 
 

Grupo de Dança Contemporânea fundado em 1994, tem como idealizador e 
diretor Gerson Carlos, mais conhecido como “Moreno”. Seus componentes, além da 
formação técnica, desenvolvem trabalhos voluntários que têm a dança como via de 
inclusão e construção da cidadania. Cinquenta adolescentes são acompanhados com 
aulas semanais pela escola companhia.  
 


