
GRUTA 
CASA DE PEDRA

PROJETO PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DA GRUTA CASA DE PEDRA
• Execução: SEMA
• Recursos: SEMA e Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDID)
“ESTE PROJETO É APOIADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUÍDO 
PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46, DE 15 DE JULHO DE 2004.”
Parceiros no Projeto
• Ministério Público do Estado do Ceará – Procuradoria Geral de
  Justiça – MPCE-PGJ
• Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará – UFC 
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
• Associação dos Assentados de Umarizeiras
• Centro Cultural da Arte Popular e Apoio ao Desenvolvimento Educacional 
  e Social – CCAPBrasil 
• Prefeitura Municipal de Madalena
•Prefeitura Municipal de Itatira

Realização e mais informações:
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
Coordenadoria da Biodiversidade – COBIO
Célula de Conservação da Diversidade Biológica – CEDIB
Av. Pontes Vieira, 2666 – Dionísio Torres, Fortaleza/CE – CEP 60.135-238 
Fone: (85) 3101-1233/3101-1234/3101-5530
E–mail: cedib@sema.ce.gov.br
Disque Denúncia: 0800-2752233 – SEMACE
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Vamos preservar e proteger a gruta Casa de Pedra.
A Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), em conjunto com a Procuradoria de Justiça 
de Madalena e de Itatira, o Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio 
Ambiente, Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
(CAOMACE) e o Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDID) 
do Estado do Ceará, está executando o Projeto Proteção e Conservação da Gruta 
Casa de Pedra, que tem o objetivo de implementar ações de educação ambiental e 
conservação na área, através da realização de cursos de Agentes Multiplicadores em 
Educação Ambiental nos municípios de Madalena e Itatira, publicação de materiais 
informativos (folder e livro) e o desenvolvimento do processo de criação de Unidade de 
Conservação (diagnóstico técnico socioambiental, audiências públicas, análise técnica e 
publicação de documento ofi cial reconhecendo a importância da conservação da área 
da gruta Casa de Pedra).

O que é uma gruta?
Gruta é um tipo de caverna (cavidade natural subterrânea). As cavernas também são 
conhecidas popularmente como buracos, furnas, tocas, locas, lapas ou abismos. 

Qual é a importância das grutas ou cavernas? 
• Muitas cavernas se formaram através de aberturas naturais nas rochas, ao longo de
 centenas ou milhares de anos. E o homem pode causar degradações em pouco tempo.
• Nas cavernas pode se encontrar: gravuras pré-históricas (arqueologia); fósseis
 (paleontologia); animais e ecossistemas raros e frágeis, além de belas paisagens.
• São patrimônios naturais e podem ser utilizados para visitação e educação ambiental.

Proteção ambiental das grutas ou cavernas.
As cavernas são consideradas pela Constituição Federal como bens da União e existe no 
Brasil um conjunto de leis que protegem as cavernas.

A gruta Casa de Pedra.
A gruta Casa de Pedra está localizada a cerca de 180 km de Fortaleza, no município
de Madalena, próximo à divisa com o município de Itatira. 
É um patrimônio natural de grande beleza, onde 
foram encontradas gravuras pré-históricas raras, 
que abriga ecossistemas com diversos animais, 
cercado por uma vegetação típica de caatinga. 
Rica em histórias, lendas populares e mistérios.
Essas condições fazem da Casa de Pedra um 
importante local para pesquisas científi cas e boas 
aulas de educação ambiental. 

Respeite a natureza, não pratique crimes ambientais 
(punição com multas e inclusive prisão).

Cuidados com a gruta Casa de Pedra. 
O que se pode fazer na Casa de Pedra?
• visitações acompanhadas por guias autorizados do local e tirar fotos 
• fazer aulas de campo (educação ambiental) e pesquisas científi cas

O que não se pode fazer na Casa de Pedra?
• pichar, riscar, quebrar ou retirar as rochas da área da gruta
• caçar, afugentar, maltratar ou matar os animais, inclusive insetos
• desmatar a vegetação, jogar lixo ou fazer fogueira

Importante: Para a segurança dos visitantes da Casa de Pedra, não se deve 
entrar na gruta sem guia autorizado, pois existem locais que podem provocar 
acidentes às pessoas (bichos peçonhentos, labirintos, queda de rochas etc.).
Siga as orientações dos guias autorizados do local.
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