
Quixadá 
 
Suas origens no povoado chamado Fazenda Quixadá, no século XVIII. A primeira 
capela foi edificada em 1774. a arquitetura antiga inclui a Capela de N. Sra. da 
Conceição, a Igreja Matriz, o Chalé de Pedra, o Centro Cultural Rachel de Queiroz, o 
Museu Histórico, a Estação Ferroviária e a Praça do Fundador. O Mosteiro da Santa 
Cruz e a Casa de Repouso São José integram o complexo arquitetônico da Serra do 
Estevão. Na Serra do Urucum está o Santuário Nossa Senhora Imaculada Rainha do 
Sertão, um dos mais visitados do Nordeste. O município abriga o Monumento Natural 
dos Monólitos de Quixadá, a primeira paisagem natural tombada pelo IPHAN no Ceará, 
e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Não Me Deixes. Do centenário 
Açude do Cedro se descortinam as Pedras da Galinha Choca, do Cruzeiro e a Pedra 
Falante. Por sua configuração, Quixadá é conhecido como a capital do turismo de 
aventuras do Ceará. 
 
Data de criação: 27/10/1870 
Gentílico: quixadaense 
Toponímia: denominação de tribo Tapuia habitante do interior da capitania 
Distância de Fortaleza: 158 km 
Acesso: CE-060 
População: 74.793 hab 
Área: 2.019,82 km² 
Secretaria da Cultura: (88) 3412-0090 
 
Atrativos 
 
Centro Cultural Rachel de Queiroz 
Importante centro de formação e promoção da cultura local, integra o Núcleo de Arte e 
Cultura do Proares. O centro oferece uma programação permanente de cursos e oficinas 
nas áreas de música, teatro e dança e apóia os grandes eventos da cidade, como o 
Festival Internacional de Trovadores e o Festival de Quadrilhas. 
 
Chalé de Pedra 
O prédio, construído em 1920, situava-se dentro de uma lagoa, sobre uma enorme 
pedra, no centro da cidade. É utilizado para eventos, funcionando em consonância com 
o Centro Cultural Raquel de Queiroz. 
 
Mosteiro da Santa Cruz 
Integra o complexo arquitetônico da Serra do Estevão. Construído em 1903 pelos 
monges beneditinos, mantém intactas suas características originais, com influência da 
arquitetura colonial. 
 
Museu Histórico Jacinto de Sousa 
Espaço de memória e difusão da história de Quixadá. Fundado em 1977, possui um 
acervo com cerca de duas mil peças entre livros, quadros, artefatos e objetos de grande 
significado para a cultura do município. 
 
Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão 
Inaugurado em 1995, o local é um refúgio de oração, mas também proporciona repouso 
e lazer. Situado na Serra do Urucum, o local oferece vista panorâmica do município. 



Até chegar ao Santuário, o visitante se depara com estátuas que representam as 7 
estações da Paixão e Ressurreição de Cristo. Integrada ao templo, uma estrutura que 
dispõe de restaurantes, auditório para reuniões, casa de repouso e alojamentos para 
peregrinos. Há também no local uma rampa para vôo livre. 
  
Visite também 
Instituto Sagrado Coração de Jesus 
Casa de Repouso São José 
Casa do Cego Aderaldo 
Estação Ferroviária de Quixadá 
Fazendas: Junco, Reduto, Magé e Santa Fé 
Igreja Jesus, Maria e José 
Igreja N. Sra da Conceição 
Gruta Pajé 
Horto Florestal 
Pedras do Cruzeiro e Falante 
Trilhas: Andorinhas, Boqueirão, Barriguda e Cabeça do Gigante 
 
O Açude centenário 
O paredão tem curvas suaves, harmonizando a obra feita pelo engenho humano com os 
rochedos lambidos de chuva e vento, incrustados de malacachetas, povoados onde se 
junta um pouco de água de cactos, flores agrestes, bromélias. E, se for tempo de 
inverno, uma cascata de trepadeiras despenca pelo pedregal manchado de liquens por 
onde correm fios de água. A barragem do Cedro é uma das mais lindas construções em 
represas, e completou um século de inauguração no início de 2006. O mais antigo açude 
do Brasil começou a ser feito em 1873, para amenizar a falta de água nas secas 
periódicas. Em 2006, o Encontro dos Profetas da Chuva de Quixadá aconteceu no 
Cedro, ao lado do paredão construído à picareta e da montanha natural. Do passeio 
sobre a parede, tem-se uma visão privilegiada do açude, das ilhotas que se formam no 
período mais seco, das comunidades que vivem no entorno. Vê-se também as formações 
rochosas e a serra do Estevão, sempre verde no mais quente verão. 
 
Estranhos Castelos no Horizonte 
Ainda na estrada, de um alto terreno, se avista, na linha do horizonte, o conjunto 
magistral de rochas cristalinas erodidas ao longo de milhares de anos, que fazem da 
paisagem de Quixadá uma miragem de castelos medievais. É o Vale Monumental, ou 
Monumento Natural Monólitos de Quixadá, tombado como patrimônio nacional desde 
2003. O também chamado Curral de Pedras, como é conhecido localmente, é uma rara 
formação mineral de relevos residuais que parecem brotar da caatinga rasa. A forma 
como se apresentam é resultante da erosão diferencial em rochas cristalinas e sua escala 
de ocorrência é considerada de grande magnitude, o que atribui à paisagem um caráter 
singular, de impactante destaque visual. Os monólitos estão concentrados em mais de 
50 elevações numa extensão de cerca de 20 km, conferindo à área um aspecto único no 
Brasil. Nas locas e grutas dos serrotes, pesquisas arqueológicas vêm mapeando a 
presença humana de mais de cinco mil anos, a partir de fragmentos de cerâmica, 
desenhos rupestres e enterramentos. Uma das mais singulares formações rochosas é a 
Pedra da Galinha Choca, símbolo de Quixadá. A rocha que semelha a ave pode ser vista 
de vários lugares da cidade, e também da barragem do açude do Cedro. 
 
 



Não me deixes 
A casa nasceu da vontade pessoal e de uma herança (material e afetiva). Rachel de 
Queiroz, primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, construiu junto 
com o marido, médico Oyama de Macedo, a morada sertaneja ao modo daquela de seus 
avós, a velha fazenda Califórnia, onde passou tantas férias na infância, em Quixadá. No 
distrito Daniel Queiroz (em homenagem ao pai da escritora, que também nomeia a 
estação de trem) fica a fazenda Não Me Deixes,que a proprietária transformou em 
reserva particular de preservação ambiental. A propriedade conserva 300 hectares de 
caatinga arbórea e serve de local de soltura para aves e pequenos animais resgatados 
pelo Ibama. 
Ali a autora de O Quinze escreveu sua obra da maturidade, o fabuloso Memorial de 
Maria Moura – datilografado bem nesse escritório, a casinha que fica ao lado da 
residência principal. Na cozinha, um fogão de lenha, potes e quartinhas nas cantareiras e 
tachos e panelas de cobre: a própria dona era exímia cozinheira, especialista em doces 
muito apurados. A despensa, com a prensa de queijo coalho, as tábuas suspensas com o 
produto já pronto. Na sala principal, há fotografias da escritora, livros e mesmo algumas 
imagens de santos. Ao entrar, passamos por uma mata bem fechada de pau branco, que 
deixa a varanda sempre acolhedora e convidativa, mesmo se o sol está queimando a 
pino. 
 
Cultura viva 
 
X-Ceará – Campeonato Mundial de Vôo Livre 
Os ventos de Quixadá são bastante favoráveis para a prática do vôo livre, condição que 
permitiu a criação de um evento para esta modalidade esportiva, que reúne apreciadores 
e artistas de mais de 20 países em busca de novos recordes, nas categorias de parapente, 
vôo livre e asa delta. Realizado anualmente na Serra do Uruco, o evento consolidou o 
turismo de aventura no município e é referência internacional. 
 
Encontro dos Profetas da Chuva 
Nem bem começa janeiro, eles estão de olho no céu. Também prestam atenção na 
direção dos ventos, na formação das nuvens, no comportamento de alguns insetos e 
animais. Reparam na barra do nascente e acompanham a evolução de cada entardecer. 
Eles são os Profetas da Chuva de Quixadá, que se reúnem há dez anos para compartilhar 
observações e realizar prognósticos de inverno. Os profetas são continuadores de um 
saber milenar, feito tempo e observação e de experimentos. Um dos mais afamados 
profetas é Chico Leiteiro, que conta seu método de observação: desde criança, gostava 
de espiar so astros na madrugada, assentado numa pedra imensa que havia perto do 
curral da casa de seu pai. Ainda hoje, Chico observa o tempo sentado sobre a pedra. Ele 
não costuma errar as previsões. Outro muito conhecido é seu Francisco Mariano Filho, 
o Chico Mariano, que também faz previsões sobre o destino das pessoas a partir do 
mapa astral. O geógrafo e meteorologista Caio Lóssio Botelho participa desde a 
primeira reunião dos profetas, em 1996: “Esses homens prestam um serviço inestimável 
não só a cultura mas até à ciência. O estudo da previsão das secas é uma necessidade. E 
não deve ser estudada apenas com a razão, mas também com a intuição.” 


