
TABULEIRO DO NORTE 

 
Situado em terreno arenoso e plano, Tabuleiro do Norte tem na agricultura uma 
das bases da economia local – o arroz é cultivado próximo às águas 
represadas do rio Quixeré, na Barragem da Salina, e as frutas são matérias-
primas para a produção de doces de banana, caju e goiaba. No entanto, o 
maior destaque do município é a grande concentração de veículos per capita, o 
que impulsionou a instalação de fabricantes de pneus e diversas peças para 
caminhões, além de muitas oficinas. A atividade econômica transformou-se em 
traço cultural. 
 

• Data da criação: 13/09/1957 
• Gentílico: tabuleirense 
• Toponímia: proveniente da elevação arenosa e plana, em que se 

encontra a cidade 
• Distância de Fortaleza: 209,1 km 
• Acesso: BR-116/CE-377 
• População: 28.346 hab. 
• Área: 861,84 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3424.2512 

 
ATRATIVOS 
 
Igreja Matriz de N. Sra. das Brotas 
 
A capela original foi construída no século XXIII, em homenagem à Nossa 
Senhora das Brotas, cuja imagem veio da Bahia. A restauração e ampliação da 
primitiva capela foram realizadas em 1785, oportunidade em que foi construída 
a torre, para posterior instalação e elevação à Igreja Matriz. 
 
Santuário Olho d’Água da Bica 
 
A construção da Igreja dedicada a Nossa Senhora da Saúde data de 1881. Por 
trás da Igreja encontr-se o Salão dos Romeiros, por onde se chega à Fonte 
Milagrosa. Nascente de água pura e perene,é local de visita dos fiéis, e 
também dos moradores. Está localizada no sopé da Chapada do Apodi, a 24 
quilômetros da sede do município. 
 
Parque Ecológico do Olho d’Água dos Currais 
 
Criado por lei municipal em 2000, sua área de 680 hectares de mata nativa do 
tipo caatinga arbórea é composta por duas fontes naturais perenes, conhecidas 
como Fonte dos Currais e Fonte do Corrente; trilhas ecológicas; espaço de 
lazer com banho de tanque; o Morro do Cruzeiro, onde é realizado o Auto de 
Natal e uma casa grande de taipa construída em 1870. 
 
CULTURA VIVA 
 
Festa dos Caminhoneiros 



 
Conhecida nacionalmente como a “Cidade dos Caminhoneiros”, Tabuleiro 
reúne motoristas de toda a América do Sul nesta grande festa realizada 
anualmente, no parque de vaquejada do município. 
 
VISITE TAMBÉM 
 
Capela do Peixe Gordo, N. Sra. da Conceição e Santo Antônio 
Cruzeiro do Frei Vidal 
 
CONHEÇA AINDA 
 
Produção de Doces 
Festa do Olho d’Água da Bica 
Artesanato em Bordados 
 
 


