
VARJOTA 
 
A formação histórica de Varjota tem origem com a construção do Açude Araras, 
época em que se fixaram os primeiros moradores. Sua vocação econômica é 
baseada na agricultura, com a produção de algodão herbáceo e de sequeiro, e 
a piscicultura, com ênfanse no turismo da pesca amadora. O açude Araras 
concentra o lazer em seus balneários. Varjota oferece ainda culinária rica e 
variada, artesanato criativo e um povo hospitaleiro. 
 

• Data de criação: 05/06/1985 
• Gentílico: Varjotense 
• Toponímia: Proveniente da configuração geomorfológica do terreno no 

qual se destacam pequenas várzeas 
• Distância de Fortaleza: 308,2 km 
• Acesso: BR-222 
• População: 18.553 hab. 
• Área: 179,26 Km² 
• Secretaria da cultura: (88) 3639.1200 

 
 
ATRATIVOS 
 
Açudes Araras 
A cultura local está intimamente ligada ao açude, pois foi em suas 
proximidades que cresceu o município. É em torno dele e do rio Acaraú que 
acontecem os principais eventos. Os diversos balneários às suas margens são 
procurados por visitantes de toda região, atraídos pela tranqüilidade e 
qualidade da culinária. 
 
Capela de N. Sra. De Santana 
Apresenta arquitetura simples, mas configura-se como importante lugar de 
memória da cidade. Destaca-se em meio ao casario reunindo a população, no 
mês de julho, em seu entorno, para as comemorações da festa da padroeira. 
 
Conheça ainda 

• Artesanato em palha de Carnaúba 
 
Visite também 

• Feira livre 
• Pedra do Índio Contendas 
• Perimetro irrigado fruticultura 

 
Cultura Viva 
 
Mestre Antônio Hortêncio 
Filho de um Carpinteiro e de uma tecelã, Antônio Rodrigues Trajano começou 
seu ofício aos 15 anos, reconstruído uma rabeca. De lá pra cá, nunca mais 
parou. Sua presença os festejos locais é freqüente, seja tocando seu 



instrumento preferido um dois tantos outros que aprendeu. Em 2005, recebeu, 
o titulo de mestre da cultura do Governo do Estado do Ceará. 
 
 
 
SERTÃO DOS INHAMUNS 
 
Habitado por uma fauna arisca de terra e ar, habituada à escassez das águas e 
à agudez das pedras, forma um cenário de insólita beleza, atravessando no 
passado pela Estrada das Boiadas. Essa é a região dos Inhamuns, 
denominada pelos indígenas de “alto sertão”. 
 
Nos Inhamuns está o marco zero do Rio Jaguaribe, o maior do Ceará, surgindo 
da confluência modesta dos rios Trici e Carrapateira. Morada da Onça-parda, 
do gato-do-mato, do pica-pau-anão, habitantes da Reserva Natural Serra das 
Almas, protegidos da extinção no habitat que preserva ainda o vôo solene do 
urubu-rei e do gavião, o canto da siriema, o colorido intenso do galo-de 
campina e do azulão. 
 
Alguns tesouros estão guardados aqui. Sinais dos primeiros humanos 
registrados em sítios arqueológicos, a cidade fantasma de Cococi e a Estação 
Ecológica de Aiuaba, um dos últimos redutos de caatinga arbórea ainda 
existentes no planeta. 
 
Principais eventos: 

• Carnafolia 
• FENECRAT – Feira de Negócios de Cratéus/Circuito Ceará (Cratéus) 
• Festival dos Inhamuns – Circo, Bonecos e Arte de Rua 

(Arneiróz/Cratéus/Tauá) 
• Ipueiras Junino (Ipueiras) 
• Tamboril Fest (Tamboril) 

  
 


