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COLE(:ii.O DE MONOGR.AFJAS N." 520 

2." Edit;ao 

QUIXADA CEARA 

ASPECTOS FiSJCOS e Area 4.650 lcm' ; altitude da sede : 
190 m; t emperatura em •C: ma
xima, 34; minima, 24; precipitac;Clo 

·pluviometrica anual:593 mm (1970). 

POPULA(}ii.O RES/DENTE e 98 .723 habitantes (Censo Demo
grcijico de 1970); denstdade de

mogrlifica: 21,23 habitantes por qui
Wmetro quadrado. 

ECONOMIA 

CULTURA 

VR.BANI Z A9il0 

SArJDE 

VEiCULOS 

FINAN(}A S 

POLITIC A 

• 62 estabe!ecimentos industriais, 
920 comerciais (12 atacadistas, 890 
vareiistas e 18 mistos) e 78 de 
prestac;iio de servi(;os ; 2. 090 im6 -
veis rurais (INCRA); 1 agencia 
bancliria e 1 cooperativa mista. 

• 386 unidades escolares de ensino 
primlirio geral, 6 estabelecimentos 
de ensino medio e 4 de outros 
cursos; 2 bibliotecas, 1 livraria, 

2 tipograjias; 2 cinemas, 6 asso 
ciac;6es esportivo-recreativas. 

e 49 ruas, 2 avenidas, 6 prac;as, 1 
jardim, 1 parque, 4.064 predios, 
1. 730 ligac;6es eletricas domicilia
res, 200 aparellws telej6nicos; 8 
hoteis, 13 restaurantes, 18 bares 
e botequins. 

• 3 hospitais com 70 leitos, 3 postos 
de saude, 1 pronto-socorro, 1 cen
tro de puericultura; 5 medicos, 4 
dentistas, 3 tarmaceuticos, 13 en
jermeiros; 8 tarmlicias e droga
rias. 

• (Registrados na Prejeitura Munici 
pal em 1970) - 166 autom6veis e 
jipes, 55 caminh6es, 68 camione
tas, 40 "pick-ups" ou turr;6es e 
9 outros. 

e Orc;amento Municipal para 1970 
(milh6es de cruzeiros) - 1·eceita 
prevista e d e spes a jixada: 1 ,1. 

e 15 vereadores. 
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ASPECTOS 
HIST6RICOS 

TonA a zona ribeirinha do rio Sitia - o Gueiru 
dos indigenas - era habitada pelos indios t apuias
canindes, que aos poucos, foram abandonando a re
gHio, a medida que seus dominios eram conquistados 
pelos brancos. 

Os primeiros civilizados que devassaram aque
las terras fizeram-no pelo Baixo-Jaguaribe - pri
meiro, o afluente Banabuiu e em seguida o Sitia - , 
obj etivando a conquista de novas areas para a cria
gao de gada. 

Datam de 1698 as primeiras concess6es de terras 
feitas n aquelas plagas. No en tanto, sua ocupagao 
efetiva s6 teve inicio em 1705, quando Manoel Go
mes de Oliveira, Andre Moreira de Barros e outros, 
nelas conseguiram penetrar, vencida a hostilidade 
indigena. 

Em 1743, completava-se a distribuigao das ter
ras marginais do rio Sitia, sendo iniciado o povoa
mento de seu afluente Tapuiara, dos rios Quinim
por6, Chor6, Pirangi e Feijao. Os povoadores, cornu
mente, emigravam de Pernambuco. 

Em 1747, Jose de Barros Ferreira adquiriu o 
Sitio Quixada, instalando uma fazenda de gada, 
precisamente onde se acha hoje a praga Coronel 
Nanam . Ali se formou urn pequeno nucleo de popu
lagao. Dia a dia, o lugarejo foi prosperando, impon
do-se a eregao de uma capelinha . Jose de Barros 
Ferreira, fez a doagao de meia legua de terra.s , 
20 vacas, 12 potros e mais 100 palmos de quadra 
de terra para a construgao do Templo . Construida 
em 1770, a Capela teve como padroeiros Jesus-Maria
Jose. De 1886 para ca, a pequena Capela se foi 
transformando aos poucos na Igreja Matriz atual. 

Entre os anos de 1860 e 1863 foram criadas as 
primeiras escolas publicas. 

Pedra do CruzeiTO (simbolo da cidade) 



Ha controversia em torno do significado do 
top6nimo Quixada. Eusebio de Sousa, em sua Me
moria sabre o Municipio de Quixadd, aponta nada 
menos de seis vers6es: "vocabulo de origem guara
ni, que significa pedra de ponta curvada (Pompeu 
Sobrinho) ; corruptela da expressao "queixada", 
parco do mato que abundou na regiao; quintal de 
rochas; "Oh! Eu sou o Senhor" (Martius, apud 
Paulinho Nogueira); terra de queixa ; e problema
ticamente "rio " ou "riacho" (Teodoro Sampaio). 

e Forma~ao Administrativa 
A FREGUEsrA, com sede na povoagao de Quixada, foi 
criada pela Lei provincial n.o 1 . 305, de 5 de novem
bro de 1869. 

A Lei provincial n.0 1. 347, de 27 de outubro de 
1870, criou o Municipio de Quixada, com territ6rio 
desmembrado do de Quixeramobim e sede no nucleo 
de Quixada, elevado a categoria de vila. 

A vila recebeu foros de cidade par efeito da Lei 
provincial n.0 2 .166, de 17 de agosto de 1889. 

Em 1911, compunha-se o Municipio de 4 distri
tos: Quixada, Serra Azul, Serra de Santo Estevao e 
Sao Francisco da California. Em 1920, era formado 
pelos distritos de Quixada, Serra Azul, Serra do 
Estevao, California e Tapuiara. 

A partir da divisao territorial para 1933-36 
(Decretos-leis estaduais ns. 193, de 20 de maio de 
1931, e 1.156, de 4 de dezembro de 1933) o Municipio 
passou a compor-se dos distritos de Quixada, Barra 
do Sitia, Caigarinha, Choro, Floriano Peixoto, Jun
co, Laranj eiras, Serra do Estevao e Tapuiara. Em 
1938 (Decreta-lei estadual n° 169, de 31 de margo), 
surgiram mais 2 distritos: Boa Agua e Custodio. 

Esta divisao permanece, apenas com alterag6es 
toponimicas ocorridas entre 1943-1947, alem de 
acrescimo do distrito de Cipo dos Anjos (Lei estadual 
n.o 7 .104, de 8 de janeiro de 1964) e anulagao del 
alguns desmembramentos . 

Os distritos, atualmente, apresentam a seguinte 
toponimia: Quixada (sede), Banabuiu (ex-Laranjei
ras), Caigarinha, Choro, Cipo dos Anjos, Custodio, 
Daniel de Queiroz (ex-Junco) , Dam Mauricio (ex
Serra do Estevao) , Ibaretama (ex-Serra Azul), Jua
tama (ex-Floriano Peixoto) , Rinare (ex-Boa Agua), 
Sitia (ex-Barra do Sitia) e Tapuiara. 

e Forma~ao Judiciaria 
A LEI n.o 150, de 2 de setembro de 1838, criou o dis 
trito de paz, na povoagao de Quixada. A Lei nu
mero 1. 347, de 27 de outubro de 1870, que constituiu 
o Municipio, elevou-o tambem a termo judiciario. 

Em face da Lei n.0 2 .107, de 28 de novembro de 
1885, tornou-se Quixada sede de Comarca. Esta, 
pouco depois, foi suprimida pelo Decreta estadual 
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n.0 196, de 5 de junho de 1891, confirmado pela Lei 
n.O 37, de 1.0 de dezembro de 1892, voltando o termo 
a pertencer a Comarca de Quixeramobim . 

A restaurac;ao da Comarca de Quixada deve-se 
a Lei n.o 491 , de 22 de outubro de 1898 . :E atual
mente de 3.a entrancia. 

Militam no foro local 3 advogados. 

ASPECTOS 
FiS/COS 

QurxAnA e urn dos maiores municipios compreendi
dos no plano inclinado que se eleva suavemente do 
litoral aos confins meridionais do Estado . Mede 
4. 650 km" de area e confronta ao Norte , com Ita 
pi una, a Nordeste, com Aracoiaba e Caninde, a 
Leste, com Morada Nova , ao Sul , com J aguaretama 
e Solon6pole, e a Oeste, com Quixeramobim. Apre
senta, como pontos extremos, ao Norte , o Serrate; 
ao Sul , a nascente do riacho da Timbauba, tributa
rio do Pimenta ; a leste, a serra dos Olhos-d'Agua e 
a Oeste, as cabeceiras do riacho dos Tres Irmaos, 
na serra do mesmo nome . 

As numerosas elevac;6es do t en·eno tomam os 
names de serras do Estevao, Azul, Branca, Urubu , 
Freta, Jua, Balanc;a, Macacos, Faisca, Palma, Tres 
Irmaos, Paulinos, Teixeira, Passagem , Tanquinhos, 
Pai Pedro e Pedras Brancas. 0 solo e constituido 
principa lmente de rochas em decomposic;ao em sua 
base e de terrenos argilosos, ricos em potassa e 
pobres em cal e f6sforo. 

A camada argilosa decomposta e geralmente 
delgada, e a erosao revela a rocha compacta, sob 
forma de lajes, ou de seixos refratarios a decompo
sic;ao. Nos sopes das elevac;6es, porem, bern assim 
nas depress6es, acumulam-se espessas camadas de 
argila, de colorac;ao avermelhada. Nas margens dos 
cursos de agua formam-se depositos aluviais ou 
coroas impregnadas de materia organica. 

Esses cursos, de regime temporario e torrencial, 
dividem-se em dais grupos: os que desaguam dire
tamente no Atlantica - Chor6 e Pirangi; e os tribu
tarios do rio Banabuiu - rio Quixeramobim, riachos 
Pimenta, dos Grossos e da Penha e rio Sitia , com 
seus afluentes - das Cabac;as, Moror6 , Ipueiras, Ca
tita, Tapuiara, Uruque e Quinimpor6 . 

A cobertura vegetal do Municipio ora hidr6fila , 
ora xer6fila, esta representada pela caatinga . 

0 clima e quente nos meses de dezembro e ja
neiro, refrescando em junho e julho. A maxima 
observada em 1970 foi de 34°C e a minima de 24°C. 
A noite , geralmente, sente-se na regiao a influencia 
refrescante do "aracati" . 0 clima e dos mais secas, 
achando-se a area do Municipio compreendida na 
regiao de media pluviosidade ; em 1970, o indice plu
viometrico foi de 593 mm. 0 periodo de chuva.s se 
desdobra de fevereiro a junho . 
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A cidade situa-se a 4~57'59'' de latitude Sul e 
a 39001'09" de longitude W. Gr., rumo SSO com 
relagao a Fortaleza, da qual dista 147 km, em linha 
reta; localizada em vasto altiplano, a 190 metros de 
altitude e a margem esquerda do rio Sitia, e cir
cundada de monumentais mon6litos que emprestam 
curiosa feigao a paisa gem . 

• A~udes 
HA NO Municipio agudes publicos e particulares, 
capitulando-se os primeiros na chamada "grande 
agudagem" e dividindo-se os demais em medios e 

Aqud e do Cedro 

pequenos. Entre os primeiros, o Cedro, o Chor6 e 
o Arrojado Lisboa apresentam caracteristicas tec
nicas e econ6micas de relevancia. 0 Cedro e for
mado por quatro barragens, sendo a principal de 
alvenaria cicl6pica e forma circular, duas auxi
liares, de terra com revestimento de pedra e cimen
to, uma com 300 m de extensao e outra com 250 
e uma pequena barragem de terra, denominada 
Forges, na parte meridional. Disp6e de dois san
gradouros, sendo a saida da agua para irrigagao 
regulada por uma torre de descarga. 

A capacidade do reservat6rio e de 125 .694 . 200 m". 
Formam a bacia hidrografica de agudagem o rio 
Sitia , e ribeiros Caracol, Jatoba, Verde e dos Bois . 

0 Arrojado Lisboa, tambem chamado Agude 
Banabuiu, est a localizado no sistema do Jaguaribe 
e barra do Banabuiu, no distrito de igual nome . 
:E o terceiro reserva t6rio do Estado, tendo sido inau
gurado em 1966 . Sua capacidade e de 1 bilhao de 
metros cubicos podendo atingir 1,7 bilhao quando 
instaladas as comportas. 
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---------------- - - - - -

A barragem principal mede 57,7 m de altura, 
824 m de extensao e 12 m de largura no coroa
mento. 

0 sangradouro tem uma descarga maxima de 
5.200 m". Sobre ele ha uma ponte de concreto ar
mado que da curso a estrada de rodagem Bana
buiu-Quixada-Solon6pole, e tem extensao de 102,8 
m e largura de 8,20 m. 

0 Chor6 ocupa, quanto a capacidade de acumu
lagao, o segundo lugar entre os grandes agudes do 
Ceara, superado apenas pelo G eneral Sampaio, no 
Municipio de Caninde . Possui capacidade de . ... 
143.000.000 m" e dista 25 km da cidade, na antiga 
fazenda La jeirinho. A barragem principal aproveita 
um boqueirao formado pelos ultimos contrafortes da 
serra do Estevao. 

A bacia hidrografica do Chor6, compreende os 
seguintes cursos de agua: Chor6, Riacho do Veris
~imo , Riacho das Queimadas, Riacho da Cruz, Cur
rais e Olho-d'Agua. 

Ac;udes particulares - Ha no Municipio 21 agu
des particulares construidos com a coopera<;ao do 
DNOCS, com potencial de armazenamento de 
38.493.673 m". Outros receberam ajuda tecnica e 
financeira do Departamento de Obras Publicas do 
Estado, totalizando um represamento calculado em 
29.000 .000 m". 

Existem, a par destes e muito m ais numerosos, 
OS pequenos e m ediOS agudes construidOS pelos pr6-
priOS fazendeiros, sem qualquer auxilio estranho, 
com capacidade global estimada em 35.000 . 000 m". 

De acordo com os dados acima consignados, os 
agudes do Municipio reunem 1. 371.187.873 m" de 
.agua, que correspondem a cerca de 20% do poten
cial hidraulico dos agudes publicos e particulares 
existentes no Ceara; Quixada figura, assim, em 
3.o lugar , entre os municipios de m aior volume de 
agua agudada . 

Vista parcial da banagem do A9ude do Cedro 
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e Turismo 
"SITUADO numa area castigada pelas secas, mas de 
grande densidade demografica, Quixada, alem de 
suas asperas e grandiosas belezas naturais, apre
senta como atrag6es turisticas as obras publicas e 
particulares destinadas a protegao do homem con
tra as inclemencias do clima". 

Os famosos "serrotes", de rocha inteiramente 
desnuda, cercam o altiplano onde foi construida a 
cidade e constituem, pelas formas atormentadas e 
aspectos fantasticos com que se apresentam, singu
Iares curiosidades para os visi tan tes. 

Ha o Serrate do Mage, onde foi descoberto em 
uma caverna, urn suposto cemiterio indigena; o do 
Padre, com seu olho-d'agua lendario e a cova das 
andorinhas; a Faladeira, repetindo as vozes emiti
das na seu sope; a pedra do Cruzeiro, local de roma
ria e os famosos Bico da Arara e Galinha Choca, 
cujos contornos sao como simbolos do lugar, pelos 
aspectos caracterist icos que apresentam. 

Localizado em plena Serra do Estevao ergue-se 
antigo mosteiro, o de Santa Cruz, fundado pelo 
beneditino Mauricio Trickzy - Dom Mauricio -
como se tornou conhecido . 

Alargando a clareira no cimo da montanha, 
Dom Mauricio ali construiu o mosteiro e a respec
tiva capela, tendo do !ado oposto a esta o edificio 
do colegio, com alpendres dando para amplo patio 

Chale da Pedra 



interno. Nesse local funcionou durante sete anos 
(1903-1909) o Gimisio Sao Jose. 

No sistema orognifico do Ceara, constitui a serra 
do Estevao urn elo da cadeia central, formada de 
relevos de origem arqueana, que se sucedem desde 
o litoral ate o alto sertao . 

Sua altitude nao ultrapassa os 400 metros, mas 
localizada numa zona batida pelas estiagens peri6-
dicas, representa verdadeiro oasis em meio a aspe
reza do sertao. As temperaturas extremas ai regis
tram minimas de 18°C e maximas de 30oc a sam
bra, durante o ano, e as variag6es sao de pequena 
amplitude . 

As instalag6es do mosteiro foram posteriormen
te transferidas a Congregagao das Irmas Missiona
rias da Imaculada Conceigao, que ali instalou urn 
centro de formagao vocacional, e no predio do cole
gio, a Casa de Repouso Sao Jose. Estabelecimento 
sem similar no Ceara e talvez no Norte do Pais, e 
especialmente recomendado para pessoas cuja cura 
exige descanso, tranqiiilidade, born clima e passadio 
saudavel. 

ASPECTOS 
DEMOGR.AFICOS 

A FORMAgii.o etnica e demografica de Quixada, como 
a de todo o sertao central, processou-se atraves do 
contacto da raga branca conquistadora com a do 
silvicola aut6ctone. 0 grosso da populagao resultou 
desse cruzamento, produzindo uma mestigagem ten
dente a se aproximar cada vez mais dos caracteres 
somaticos do elemento branco. 

Com una caracteristicamente agropastoril, 80,1% 
de sua populagao (Censo de 1970) acha-se sediada 
na zona rural, embora transitoriamente fixada, por
que ainda sujeita em parte aos deslocamentos pro
vocados pelas secas peri6dicas e pela instabilidade 
das condig6es econ6micas. 

Os sucessivos levantamentos censitarios levados 
a efeito desde a fundagao do Municipio dao para o 
mesmo a seguinte populagao, em confronto com a 
do Estado . 

ANO 1111UNICIPIO I EST ADO % 

1872. 8 629 721 686 1,1 
1890 . 14 788 805 687 1,7 
1900 . 16 880 849 127 2,0 
1920 ... 24 065 1 319 228 1,8 
1940. 46 478 2 091 032 2,2 
1950 61 631 2 695 450 2,3 
1960 . 81 682 3 337 856 2,4 
1970. 104 856 4 491 590 2,3 
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os dados percentuais revelam aumento gradativc• 
da popula«;ao do Municipio com rela«;ao a do Estado 
Registrou-se apenas ligeiro decrescimo no Censo dE-
1920, em consequencia das secas de 1915 e 1919, cuj a 
incidencia foi mais intensa no sertao central de 
que noutras .areas fisiograficas. 

0 crescimento foi de 32,5 % entre os Censos dE-
1950-60, sendo que na zona urbana atingiu a 55,4% . 

Ainda em relagao a esse periodo, houve um au
menta de 56,5 % no distrito-sede, alcangando :::. 
cidade 61 ,4 % . Existiam 13.358 domicilios, dos quais 
3. 184 no distrito-sede. 

Ja no Censo de 1970, Quixada revelou ter a po
pula«;ao acrescida de 23 .174 pessoas, passando :::. 
104.856; coloca-se, assim, em terceiro lugar entre as 
mais populosas comunas cearenses, apenas superado 
pela Capital, com 872.702, e Sobral, com 105.327 . 

Quanto a populagao residente, verifica-se que 
dos 98.723 habitantes, 49.499 pertenciam ao sexo 
masculino. A densidade demografica evoluiu de 
16,87 em 1960, para 21 ,23 habitantes por quil6metro 
quadrado. 
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0 ultimo Censo apurou, ainda, a existencia de 
19 .917 domicilios, dos quais estavam ocupados 16 .428 
(12.856. na zona rural) e 3 .489 vagos ou fechados . 

0 movimento do Registro Civil, em 1970, revelou 
373 casamentos, 1.139 nascimentos no ano (incluidos 
4 natimortos) e 628" 6bitos, sendo 307 menores de 
1 ano. 

ASPECTOS 
ECON6MICOS 

No ATUAL estagio de desenvolvimento, a riqueza do 
Municipio, como a de toda a zona em que se acha 
encravado, tanto provem da pecuaria, a que se dedi
cam os fazendeiros, como do cultivo da terra, de 
que vive a grande maiori;:t da populagao rural. 

e Produ~Cio Extrativa Vegetal 
A PRonugA.o extrativa vegetal consiste em carnauba 
(cera), oiticica (semente); angico (cascas tanicas), 
madeira, lenha, carvao vegetal e castanha-de-caju, 
que em ·1970, segundo fontes locais, renderam: car
nauba, 6 toneladas, no valor de Cr$ 12,0 milhares; 
oiticica, 250 t, e Cr$ 17,5 milhares; angico, 15 t, e 
Cr$ ·0,9 milhar; carvao vegetal, 35 t, e Cr$ 4,5 mi
lhares e a castanha-do-caju, 1,8 t e Cr$ 2,4 milha
res. No mesmo ano, a produgao de lenha somou 
10 . 000 m", no valor de Cr$ 40,0 milhares. 

Vista parcial ·aa cidade 

• Pesca 
A PESCA e explorada nos agudes particulares, e com 
maior eficiencia e regularidade nos agudes publicos, 
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especialmente no do cedro. Representa valiosa 
fonte complementar de subsistencia para a popula
gao localizada nas cercanias. Entre os peixes e crus
taceos existentes figuram: curumata, pescada, piau, 
cangati, tucumare, beir:u, traira, corr6, camarao de 
agua dace e. outros, originarios do Amazonas e do 
Sao Francisco e aclimados nos agudes nordestinos 
pelo Servigo de Piscicultura do Departamento Na
cional de Obras Contra as Secas. 

Em 1970, a pesca nao colonizada foi estimada 
em 1. 685 toneladas, no valor de Cr$ 1. 200,0 milha
res, e o numero de pescadores em 2. 313, dos quais 
186 men ores de 18 anos, todos brasileiros . 

0 equipamento utilizado resumia-se a 6152 ca
noas a remo e 2 a motor, 1.244 redes de espera 
1. 299 de l:\,rrasto e 1. 825 linhas sol tas. 

e Agricultura 
LocALIZADA de preferencia nas serras, nas coroas 
aluvionais e nas manchas mais ferteis da caatinga, 
cobre a lavoura com seus rogados parte apreciavel 
da superficie rural. 

Os principais produtos sao, em ordem de impor
tancia economica, algodao, milho, feij ao, mandioca, 
arroz, etc. Os tres primeiros formam a base da eco
nomia sertaneja de consumo e sao geralmente cul
tivados em consorciagao. Entre duas covas de milho 
semeia-se uma de feijao, e entre duas carreiras 
assim formadas planta-se uma de algodao. 

Em 1969, o valor da produgao agricola elevou-se 
a Cr$ 8,6 milhoes, medindo 121. 707 hectares a area 
das lavouras. 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Algodao .. 

Milho . .. ... . . . . . . . . . . . . . 
Peijao ..... 

Mandioca .. . . 

Arroz . ....... 

Outros (I) .. 

TOTAL. 

AREA 
(ha) 

72 593 

21 000 

25 000 

1 500 

1 200 

414 

121 707 

VALOR DA PRODUQAO 

Cr$ 1 000 I 
5 625 

1 008 

1 000 

540 
234 

203 

8 610 

% sabre 
o total 

65,3 

11,7 

11,6 

6,3 

2,7 

2,4 

100,0 

(1) Em outros incluem-se: banana, melancia, mamona, 
batata-doce, cana-de-aQlicar, coco-da-baia, caqui , manga, la
ranja, tomate e limao. 

11 



Quixada ocupou o 5.0 lugar como produtor de 
algodao no Estado, com uma safra de 12 .138 tonela
das . 

0 milho e o feijao, que acompanham distan
ciadamente o algodao, na ordem de importancia 
economic a dentro do Municipio, produziram 7. 560 
e 3. 000 toneladas, respectivamente. 

Funciona em Quixada urn Escritorio Regional 
do Sistema Brasileiro de Extensao Rural (ABCAR
Ceara) e uma cooperativa agricola mista. Ha 11 
agr6nomos em atividade. 

Ate 1970, foram cadastrados pelo INCRA 2. 097 
im6veis rurais . 

• Pecuciria 
CENTRO pastoril dos mais importantes do Estado, 
nao s6 pelo efetivo dos rebanhos como tambem pela 
qualidade do gada, Quixada ainda se destaca pelas 
suas propriedades rurais, entre as quais figuram 
algumas das mais progressistas da zona sertaneja. 

Foi municipio pioneiro na introdu~ao de animais 
importados. Gra~as a essa iniciativa, em seus plan
teis se vao acentuando boas caracteristicas de zebui
nos (indubrasil, nelore e guzera) , ao lado do holan
des e do schwitz. 

Em 1970, foram importadas 1. 600 cabegas, para 
reprodu~ao e corte . 
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Os dados estatisticos abaixo, concernentes ao 
gada existente em 1969, dao ideia da contribuigao 
da pecuaria ao potencial econ6mico do Municipio . 

ESPEClE I NDMERO DE VALOR 
CABEQAS (Cr$ 1 000) 

Bovinos . . 49 300 14 175 

Eqii inos 5 000 1 000 

Asininos .. 18 000 540 

Muares. 5 500 1 100 

Sufnos. 53 000 1 764 

Ovinos . . . . . . . . . . . . . 42 000 1 260 

Caprinos . 40 000 1 000 

TOTAL . 212 800 20 839 

Os bovinos r epresentavam 68,0% do valor total 
dos rebanhos, seguidos pelos suinos, com 8,5% e 
pelos ovinos, com 6',0 %. 

No ano em referencia, o valor do Ieite a tingiu a 
Cr$ 2,6 milh6es, · para urn a produgao de 6 . 480. 000 
litros. 

Anualmente, de 24 a 27 de outubro, realiza-se 
uma exposigao pecuaria, na qual se destacam as 
ragas holandesas e guzera. Em 1969, cerca de 100 ex
positores apresentaram seus produtos e perto de 
5. 000 pessoas visitaram a mesma . Em 1970 nao foi 
realizado o certame em virtude da seca . 

o plantel avicola (palmipedes e galinaceos) 
compreendia 255.000 cabegas, no valor de Cr$ 730,6 
milhares. A produgao de avos alcangou 300 mil du
zias, valendo Cr$ 288,0 milhares . 

0 mel e a cera de abelha renderam, no mesmo 
ano, 20 toneladas, no valor de Cr$ 27,0 milhares. 

Havia 2 veterinaries em atividade . 

e Industria 
NA INDUSTRIA quixadaense, em desenvolvimento, 
quase toda a materia-prima tern origem na produ
gao agropastoril do proprio Municipio, concorrendo 
o algodao com a maior parcela. 

Em 1969, estava assim representada: 
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NUMERO VALOR DA 
DE ESTA- PESSOAL PRODUQAO 

CLASSE E 
BELECI- OCID) ADO DE 1969 

GENEROS DE MENTOS 

INDUSTRIA 
Nurneros % sobre 

Em 31-12- 1969 absolutos u total 
(Cr$ 1 000) 

lndfistrias de lransforma~iio 62 369 9 311 100,0 

Miuerais nao metalicos . . 10 25 98 1,1 

Madeira . . . 3 8 35 0,4 

Quimica . ... .. . .. ... .. 5 45 1 021 11,0 

Textil. .... ... . .. 9 180 6 916 74,3 

Produtos alimentares .. 30 81 1 008 10,8 

Outras industrias .. .. . . . 5 30 233 2,4 

Contribuem grandemente para o valor total, as 
industrias baseadas na transformagao do algodao, 
tanto no genera t extil, com o beneficiamento do al
godao em pluma, como no de quimica com a extra
gao de 6leo em bruto, do caroga. Segue-se, entre 
os produtos alimentares o leite resfria do, terceiro 
colocado em ordem de importancia econ6mica. 
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• Abate de Reses 
EM 1969 for am abatidos 2. 672 bovinos, 5 . 120 suinos, 
4. 311 ovinos e 4.145 caprinos. No valor de Cr$ 1.793 
milhares, o produto do abate elevou-se a 829 tonela
das. 

Na formagao desse total, a maior parcela, de 
363 toneladas, correspondia a carne verde de bovino, 
que cobriu 60,7% do valor total da produgao, se
guida de 179 toneladas de carne verde de suino, com 
16,0% do valor e de toucinho fresco, com 128 t e 
13,1 % . Compunham os 10,2 % restantes do valor as 
carnes verdes e as peles secas de ovino e ·caprino e 
o couro verde de bovina. 

• Comercio 
A QUASE totalidade do movimento mercantil se pro
cessa na sede municipal, considerada urn dos mais 
importantes centros comerciais do Estado, notada
mente no tocante a transag6es em torno de produ
tos de exportagao: algodao Cpluma e oleo bruto), 
oiticica, castanha-de-caju, couros e peles, vaquetas 
e solas e redes de dormir. 

Em 1969, foram exportadas mercadorias no va
lor de Cr$ 6,8 milh6es, para as cidades de Fortaleza, 
Belo Horizonte e Belem, e de Cr$ 2,7 milh6es para 
Franga e Alemanha. 

0 comercio de importagao, se bern que bastante 
movimentado, ressente-se da influencia da praga 
de Fortaleza, relativamente proxima . 

Existiam na cidade 920 estabelecimentos comer
ciais (890 varejistas, 12 atacadistas e 18 mistos) em 
1970. 

• Bancos 
EM 1970, funcionava no Municipio uma agencia 

do Banco do Brasil . 
Os saldos referentes as principais contas, em 31 

de dezembro de 1968, em milhares de cruzeiros, 
eram: caixa, 23; emprestimos, 7 .440; depositos a 
vista e a curta prazo, 726 e depositos a media prazo, 
41. 

• Servi~os 
HAVIA, em 1970, 78 estabelecimentos de prestagao 
de servigos, entre os quais 11 oficinas de reparagao, 
13 restaurantes, 18 bares e botequins, 8 sal6es de 
barbeiros, 3 de cabeleireiros, 8 hoteis, sendo 7 na 
sede e 1 em Banabuiu. 
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• T ransportes 
0 MUNiciPiiO e servido pela Rede de Viagao Cea
rense, filiada a Rede Ferroviaria Federal - RFFSA, 
atraves da Linha Sul, ramal Professor Joao Felipe
erato, com as seguintes estag6es: Muquem, Daniel 
de Queiroz, Tapirussu, Quixada, Juatama e Fran
cisco de Rolanda . Ha tambem urn campo de pouso, 
com pista de 1 . 200x10m, de argila batida . 

0 trafego mais intenso, porem, e 0 rodoviario 
que utiliza duas estradas de rodagem, a federal 
BR-116 e a estadual CE-55, cognominada Estrads 
do Algodao, bern assim as municipais, que ligam a 
sede aos distritos e comarcas vizinhas. 

0 quadro abaixo indica as distancias entre Qui
xada e as cidades mais pr6ximas e as capitais esta
dual e federal: 
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LOCALIDADE 
VIAS DE TEMPO DF 

COMUNICAQAO PER OURSO 

Aracoiaba rodovia 2h 30m 
.... .... . . .. ferrovia 3h 

Caninde. rodovia 3h 
Itapiuna . rodovia lh 30m 

ferrovia lh 30m 
Jaguaretama . rodovia 3h 
Morada Nova. roclovia 3h 
Quixeramobim .. rodovia lh 

ferrovia lh 
Solon6pole .. rodovia 3h 
Senador Pompeu . rodovia 2h 30m 

ferrovia 3h 
Fortaleza .. rodovia 3h 

ferro via 6h 30m 
Brasilia .. ... . . . .. . . roclovia 6 elias 

Nos registros da Prefeitura, em 1970, constavam 
os seguintes veiculos: 

Autom6veis e jipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Caminh6es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
"Pick-ups" ou furg6es . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Camionetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Motonet as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

• Comunicaqoes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos pas
sui no Municipio uma ag€mcia postal-telegrafica. 

Funcionam 200 aparelhos telef6nicos instalados 
pela Empresa BAQUIT - Comercio e Industria S.A., 
que mantem liga<;6es com a Companhia de Teleco
municag5es do Ceara. Todas as vias estao ligadas 
a sede por telefones interdistritais, no total de 91 
aparelhos. 

ASPECTOS 
SOCIAlS 

e Urbanizaqiio 
A CIDADE e pavimentada em seus 36 logradouros prin
cipais, urn dos quais ostenta urn monumento ao 
trabalho. Existem 24 arborizados, 23 com rede de 
abastecimento de agua e 31 com iluminagao domi-
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PraQa J acint o d e SO'<lZa 

cfliar . Ha 4.:J rTB , 2 avenidas, 6 pragas, 1 jardim e 
1 parque. P.:: tne~s arterias: Fraga Jose de Barros, 
Av. Governadcr Placido Castelo e ruas: Epi tacio 
P=ssoa, J oac P ecoo:a e Joaquim Nabuco. 

Dos 4. 03-1 ~jios existentes, 821 est ao ligados 
a. r ede de 3.5"\:c . 



e Festividades 
A FESTA tradicional da cidade e a dos padroeiros 
Jesus-Maria -Jose, celebrada na ultima semana de 
dezembro, com termino em 1.0 de janeiro . -

• Assistencia Medico-Sanitaria 
A ASSISTENCIA medico-sanitaria e prestada pelos se
guintes estabelecimentos : Hospital Maternidade de 
Jesus-Maria-Jose, com 31 leitos, Hospital Municipal , 
com 35, Servigo de Assistencia Municipal, com 4, 
Posta de Urgencia do INPS, com 3, Posta FSESP e 
Posta de Puericultura da LBA, todos de clinica ge
raL 

Hospital Municipal 

Funcionam, ainda, 2 pastas de saude, 1 pronto
socorro e 1 centro de puericultura. 

Prestavam assistencia aos municipes 9 medicos, 
4 dentistas, 3 farmaceuticos e 13 enfermeiros (1970). 

Ha 8 farmacias. 

o Assistencia Social 
QuixAnA possui duas entidades de assistencia social: 
Sociedade de Amparo a Crian<;a Pobre, com distri
buigao de roupas e objetos de usa pessoal e Socie
dade Sao Vicente de Paulo, que fornece generos ali
menticios, roupas, auxilio funerario, etc. 

8 Religiiio 
CoNSTRUiDA em 1794, tendo como oragos Jesus-Maria
Jose, foi a capela de Quixada assistida a principia 
pelo vigario de Quixeramobim. 

19 



Criada pela Lei provincial n .0 1. 305, de 15 de 
novembro de 1869, foi a paroquia de Quixada inau
gurada a 13 de fevereiro de 1870 . 

Em 1952, surgiu a paroquia de Sao Sebastiao do 
Choro, com sede na vila do mesmo nome. Instituida 
pelo Decreta arquiepiscopal n .0 90, de 20 de janeiro 
daquele ana, instalou-se a 1.0 de margo de 1953 . 

Quixada e atualmente Diocese, criada em 1971 . 
Nas diversas paroquias estao distribuidos 38 t em
plos: 2 matrizes (Quixada e Choro), 2 igrejas (Qui
xada) e 34 capelas (2 em Quixada, 5 em Choro, 
6 em Daniel de Queiroz, 7 em Ibaretama, 3 em Dam 
Mauricio, 3 em Tapuiara, 2 em Banabuiu, 2 em Jua 
tama, 1 em Sitia, 1 em Cipo dos Anjos, 1 em Custo
dio e 1 em Caigarinha) . 

0 protestantismo conta com 4 ramificag6es : 
Presbiteriana e Testemunha de Jeova com 1 templo, 
cada, em Quixada; Batista, com 1 templo em Qui
xada e 1 em Ibaretama; e Evangelico Assembleia 
de Deus, com 2 templos em Ibaretama e 5 outros 
localizados em Quixada, Banabuiu, Custodio, Ta
puiara e Rinare. 

Para a pratica do espiritismo, ha dais centros 
Kardecistas: Bezerra de Menezes e Humberto de 
Campos . 

Igreja Matriz J estLS, Maria , J ose 

lgreja Sagrado Corat;iio d e Jesus 



ASPECTOS 
CULTURAl$ 

• Ensino Primario 
PoR ocAsrli.o do Censo Escolar de 1964, verificou-se 
que o indice de escolaridade do Municipio, de 61,6 %, 
ultrapassava o do Estado, 51,4 %, aproximando-se ao 
do Pais, 66,1%. Nas areas urbana e suburbana, po
rem, essa percentagem se elevava a 83,3%. 

A primeira escola publica em Quixada foi cria
da pela Lei Provincial n.0 806, de 25 agosto de 
1856, e o primeiro grupo escolar por Ato de 13 de 
janeiro de 1923, em execw:;ao a Lei estadual n.o 1.953, 
de 2 de agosto do ano anterior. Instalado a 25 de 
janeiro de 1923, reunia todas as escolas isoladas 
en tao existentes na cidade . Posteriormente, rece
beu a denominagao de Grupo Escolar Jose Juca . 
Mais tarde, verificou-se a criaQao de urn grupo es
colar rural, ao qual se deu o nome de Adolfo Si
queira Cavalcanti. A primeira escola municipal 
data de 1912. 

Inestimavel tern sido a cooperagao da iniciativa 
particular na difusao do ensino no Municipio. Exis
tiam 386 unidades escolares de ensino primario geral, 
com 15. 000 alunos matriculados e 598 professores 
(1971) . 

Vista parcial da cidade 

e Ensino Medio 
OS ESTABELECIMENTOS de ensino medio, em numero 
de 4, mantinham 6 unidades escolares regidas por 
94 professores e frequentadas por 1. 367 alunos, ma
triculados no inicio do ano de 1971. 

0 quadro abaixo revela detalhadamente a si
tna!;a.o do referido ensino: 
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ESTABELECIMENTOS 
I 

CURS OS PROFES- ALUNOS SORES 

Gin:isio Valdemar Alcantara .. . ginasial 9 44 

Gin<\sio Municipal de QuixadL gina sial 31 456 

G inasio Sagrado Cora91io de .Jesus ginasial 7 98 

normal 10 79 

Colegio Estadual Cel. Virgilio 
Tavora de QuixadL ginasial ? " _;:, 513 

cientifico 12 179 

e Outros Cursos 
RAVIA ainda 4 escolas que ministravam cursos de 
datilografia, artes e oficios e artigo 99 . Estavam 
inscritos nessas escolas 108 alunos, orientados por 
10 professores. 

e Cultura 
A BIBLIOTECA Municipal possui urn acervo de 1 . 400 
volumes . Entidades particulares tambem partici
pam nesse campo, como o Colegio Sagrado Cora<;ao 
de Jesus, com sua biblioteca de 500 volumes. 

A cidade disp6e ainda de 1 livraria e 2 tipogra
fias . 

Os cinemas Yara e Sao Jose t ern capacidade 
para 600 e 360 expectadores, respectivamente. 

As associag6es es'tao classificadas como recrea
t ivas e desportivas: Comercial Sport Club, com 
600 s6cios; Balneario Cedro Clube, com 385 (recrea
tivas) ; Associagao Atletica Banco do Brasil, com 
116 ; Quixada Futebol Clube, com 89; Avante Fute
bol Clube, com 72 e Bangu Atletico Clube, com 32 
(desportivas). 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POUT/COS 

e Financ;as 
EM 1970, a Uniao arrecadou no Municipio Cr$ 252,1 
milhares e o Estado Cr$ 2.167,4 milhares. A Prefei-
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tura no mesmo ano arrecadou Cr$ 1.111,3 milhares 
e realizou despesas de identico valor. 

0 orgamento municipal aprovado para o exerci
cio de 19·71 estimava receita de Cr$ 1,1 milhao e 
fixava igual despesa, sendo a renda tributaria de 
Cr$ 83,0 milhares. 

e Representa~ao Politico 
ACHAVAM-SE inscritos 25.952 eleitores e 15 vereadores 
compunham a Camara Municipal, em 1971. 
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e FONTES 

As INFORMA96Es divul.gadas n est e tmbalho joram, na sua maio
ria, jornecidas pelo Agente de Estatistica de Quixadci, Acyro 
de Alencar. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentat;iio 
munici pal do IBE, da 1.• edit; iio da Monograjia, da publicat;iio : 
SOUSA, Jose Bonifacio de - QUIXADA, de Fazenda a Cldade 
1755-1955. Rio de Janeiro, IBGE, Gonselho Nacional de Estat!s
tica, 1960 . 169 p . e d e diversos 6rgiios do sistema estatistico 
nacional. 

ESTA publicat;iio taz parte da serie de monograjias municipais 
organizada pelo Departamento de Divulgat;iio Estattstica do 
Instituto Brasi!eiro de Estatistica. A nota introdut6ria, sabre 
aspectos da evolut;iio hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa v isando sintetizar, com adequada sistematiza
t;iio, elementos esparsos em dijerentes documentos. Ocorrem, 
em alguns casas, divergencias de opinitio, comuns em, assun
tos dessa natureza, ncio sendo raros os equivocos e contradi
t;oes veriticados nas pr6prias jontes de pesquisa. Por isso, o 
IBE acolheria com o maior interesse qualquer colaborat;iio, 
especialmente de historiadores e oe6gratos. 
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