
MERUOCA 
 
Está localizada na Serra da Meruoca, com aproximadamente 860 metros de altitude. As 
origens do município remontam ao final do século XIX. Ruas e praças contam a história 
do município em suas igrejas, no Mosteiro Patronato São José e em casas centenárias. O 
festival de Inverno da Meruoca é um dos principais eventos da cidade e já se detaca 
como um dos atrativos turísticos da Zona Norte do Estado. Abriga ainda a reserva 
ecológica particular Mata Fresca e conserva uma paisagem deslumbrante de trilhas 
ecológicas, mirantes, riachos, bicas, e cachoeiras. 
 

• Data de criação: 13/11/1885 
• Gentílico: meruoquense 
• Toponímia: morada das moscas 
• Distância de Fortaleza: 277,3 km 
• Acesso: BR-222/ CE-440 
• População: 11.898 hab. 
• Área: 144,94 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3649.1136 

 
 
ATRATIVOS 
 
Sítios da Meruoca 
 Localizados em todo o município, foram construídos a partir do século XVIII e 
muitos ainda conservam peças e utensílios originais, como tanques, fornos, tachos e 
moendas. 
 
Igreja N. Sra. da Conceição 
 Construída no século XVIII, a Igreja Matriz é o marco de fundação da cidade, 
lugar onde se realizam as principais festividades. Está localizada às margens do riacho 
Itacaranha e compõe o conjunto arquitetônico do Centro Histórico de Meruoca. 
 
 
CULTURA VIVA 
 
Festival de Inverno de Meruoca 
 Realizado desde 2004, o evento dinamiza a cultura na região, a partir da mostra 
competitiva, que revela a produção musical inédita de compositores cearenses. O 
festival acontece anualmente no feriado de Cospur Christi, atraindo grande público para 
os shows de artistas locais e consagrados da MPB, além de feiras, oficinas, exposições 
que movimentam toda a cidade. 
 
 
VISITE TAMBÉM 
 

• Casa de Farinha São Francisco  
• Igreja Mãe do Divino 
• Balneário Ytacaranha 
• Bicas do Bom Jesus, dos Camarões 



• Cacheiras do Sabiá, Véu de Noiva 
• Paraíso das Orquídeas 
• Reserva Ecológica Particular Mata Fresca 
• Trilhas Ecológicas 

 
 
CONHEÇA AINDA 
 

• Artesanato em couro, cestaria, palha de carnaúba e cerâmica 
• Bumba-meu-boi 
• Boi Surubim 
• Festival Junino de Meruoca 

 
 

Sobral à Sombra 
 
Quem diria! Poucos quilômetros acima, e o calor intenso fica reverberando lá embaixo, 
entre o casario, os sobrados majestosos, avenidas largas e também no meio do Beco do 
Cotovelo, ícone de Sobral. Na Meruoca, o clima quente e seco da cidade cede lugar ao 
verde frescor que vem da mata restante, neste pedaço de serra que faz parte já do 
chapadão da Ibiapaba, que atravessa o Ceará numa linha rochosa fazendo fronteira com 
o Piauí e, em direção ao sul, vai quase se encontrar com a chapada do Araripe. No meio 
da mata de transição entre a caatinga e o cerrado, o frescor, especialmente no tempo do 
inverno, de plenas cachoeiras, bicas e piscinas naturais, no côncavo cavado nas pedras 
pela persistência da água. Entra as bicas mais famosas, estão a de Itacaranha, da Pedra 
da Bandeira, do Sabiá e da Pedra do Bocão. Antigas propriedades senhoriais da época 
áurea do café agora estão abertas ao visitante, com opções de lazer como o pesque-
pague, banhos de cascata, passeios em trilhas, entre outros atrativos, a exemplo do que 
oferecem os sítios Quebra, Sales e Caiana. O sítio do Monte preserva a casa de farinha, 
o engenho, casa grande e senzala do período colonial. Na subida da Serra, pela antiga 
Estrada Imperial, aproveite para apreciar a Via Sacra e visitar a capelinha dedicada a 
Escrava Romana. Em todo o percurso, há opções de restaurantes, com a deliciosa 
comida sertaneja – feita com esmero, paciência e arte. 
 
 
 


