
Orós 
 
As origens do município estão relacionadas ao Boqueirão do Orós, local onde está um 
dos maiores açudes do Nordeste, construído na gestão de Juscelino Kubitscheck, em 
1961. O fato proporcionou a formação rápida do povoamento e transformou o Açude do 
Orós, juntamente com seu Mirante e Balneário, no principal ponto turístico da cidade. 
Além do açude existem curiosos atrativos, como o Small Canyon, túnel natural para 
prática da canoagem e a Gruta de Curicara, com fontes de água natural. Em uma serra 
nas imediações do açude encontra-se um cruzeiro, símbolo das missões dos jesuítas no 
lugar. Existe ainda uma atuante associação de artesãos, produzindo e comercializando 
objetos utilitários e decorativos. 
 
Data de criação: 15/09/1956 
Gentílico: oroense 
Toponímia: pequenos arbustos que servem de alimento para o gado 
Distância de Fortaleza: 352,1 km 
Acesso: BR-116/CE-282/153 
População: 22029 hab 
Área: 576,27 km² 
Secretaria da Cultura: (88) 2584-1188 
  
Atrativos 
 
Associação de Preservação Histórico-Cultural Pedro Augusto Neto 
Museu particular que abriga em seu acervo documentos sobre a construção do Açude 
Orós, peças paleontológicas, fotografias, jornais e outros objetos que guardam a 
memória do município. 
 
Cruzeiro 
Localizado no Morro do Cruzeiro, representa as missões jesuítas e é local de realização 
de procissões e missas. No local, o belvedere possibilita uma vista panorâmica da 
cidade e do açude. 
 
Cultura Viva 
 
Fundação Social Raimundo Fagner 
Fundado pelo filho ilustre da terra, o cantor e compositor Raimundo Fagner, a fundação 
foi inaugurada 2002. é um espaço de formação artística e promoção social, onde 
crianças e adolescentes assistem aulas regulares e exercem atividades culturais. 
Destaque para o programa Aprendendo com a Arte, o Teatro e a Música. 
 
Fartura Represada 
Desde a seca de 1877, o projeto de açudagem ganha fôlego no Ceará. Do primeiro, o 
Cedro, em Quixadá, construído no tempo do Império, até o gigantesco Castanhão, 
concluído no princípio do século XXI, muitas décadas se passaram e outros 
reservatórios vieram fertilizar o sertão . além de abastecimento de água e geração de 
energia, os açudes também se constituem em reservas alimentares, com os projetos de 
peixamento. Dos mais bem sucedidos, destacam-se o do açude Lima Campos, em Icó, 
com a criação de tilápias de cativeiro e o de Orós, em Iguatu, que também desenvolve 



um projeto com a tilápia, um peixe original da África muito bem aclimatado às 
condições do semi-árido. 
 
Conheça ainda 
Artesanato em tecelagem, madeira, couro e cerâmica 
Festa da Padroeira N. Sra do Pepétuo Socorro 
Peixada Santa Luzia 
Vaquejadas no distrito de Guassupé 
 
Visite também 
Centro Histórico 
Igreja Matriz N. Sra. do Perpétuo Socorro 
Oratório do Menino Jesus e do Senhor dos Passos 
Gruta de Curicara 
Pantanal 
Small Canyon 
 


