
I Capacitação para Profissionais de 
Turismo



Instruções Iniciais

 Favor desligar o microfone e câmera, ligar apenas no momento de 
fala.
 

 Atenção para os prints!

    Atenção às falas!

   Dúvidas pelo chat ou ao comando do Instrutor! 



15ª Aula

Monumento Natural Gruta Casa de Pedra



Projeto FDID-SEMA

O que é o projeto?
Proteção e Conservação da Gruta Casa de Pedra

Ministério Público do Estado do Ceará – MPCE/CAOMACE
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará – FDID

Secretaria do Meio Ambiente – SEMA



Centro de Apoio Operacional de Proteção 
à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo, 

Paisagismo e Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural 

(CAOMACE)

O Projeto

Acompanhamento FDID Execução

Parcerias

CCAP-
Brasil

Assentamento 
de 

Umarizeiras



O Projeto

Objetivo Geral

Subsidiar a proteção e conservação da Gruta 

Casa de Pedra de impactos ambientais 

significativos que promovem a degradação do 

patrimônio espeleológico.

Objetivos Específicos
Capacitar

Curso Multiplicadores em 
Educação Ambiental

Realizar estudo 
para subsidiar a 
criação de UC
MONA Gruta Casa de 

Pedra

Elaborar material 
de divulgação do 

projeto
Folder e Livro

A) B) C)



O Projeto

A) Capacitação



O Projeto

B) Elaborar material de divulgação do projeto (Folder)



O Projeto

B) Elaborar material de divulgação do projeto (Livro)

Gruta Casa de Pedra – 
uma jóia rara no sertão 
cearense



O Projeto

C) Estudo Técnico para subsídio a Criação da UC

Consulta Pública

Análise Técnica e Jurídica

Contratação de consultoria 
para elaborar Estudo – 

SEMA/FDID

Realização das Audiências 
em Madalena e Itatira – 

SEMA/Prefeituras

Elaboração de Parecer 
técnico e jurídico – SEMA / 

INCRA

Estudo Técnico



O que foi estudado para 
criação da UC?

Socioeconômico e 
cultural

Ambientes Naturais  
Físicos e Biológicos

Diagnósticos dos Impactos 
e Repercussões na UC

Estudo Técnico de Criação da UC



Pau-branco Cordia oncocalyx (Boraginaceae) presente 
em todos os pontos amostrados da Avaliação Ecológica 

Rápida, espécie encontrada na área de estudo

O que foi encontrado na 
área de estudo?

Biodiversidade: 
●Unidade fitoecológica da Caatinga do Cristalino 

→ presença de espécies como o mandacaru e a 
jurema-preta; 

●Aves → espécies com status de conservação 
relevante:

✔Jacucaca; Pica-pau-anão-da-caatinga; 
Pintassilgo-do-nordeste; e  Maria-do-nordeste.

●Mastofauna → espécies com status de 
conservação relevante: 

✔Puma concolor; mocó; gato-maracajá; gato-
do-mato .

✔Espera-se ainda a possível ocorrência dos 
roedores → rato-palmatória e o rato-do-mato 
(endêmicos do bioma Caatinga).

Mandacaru Cereus 
jamacaru (Cactaceae), 
espécie encontrada na 

área de estudo da Gruta 
Casa de Pedra

Gralha can-can 



O que foi encontrado na 
área de estudo?

Marcas de suçuarana Puma concolor encontrada na encosta 
da Serra da Gameleira, estado do Ceará.

Imagem ilustrativa, reportagem Jornal O povo, 
28/02/2018 – Projeto No Clima da Caatinga 

https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/crateus/2018/02/pesqui
sa-mostra-presenca-de-felinos-de-grande-porte-em-crateus-veja-
f.html

https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/crateus/2018/02/pesquisa-mostra-presenca-de-felinos-de-grande-porte-em-crateus-veja-f.html
https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/crateus/2018/02/pesquisa-mostra-presenca-de-felinos-de-grande-porte-em-crateus-veja-f.html
https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/crateus/2018/02/pesquisa-mostra-presenca-de-felinos-de-grande-porte-em-crateus-veja-f.html


O que foi encontrado na 
área de estudo?

Espécies de mamíferos encontradas na área tidas como generalistas

Sagui-de-tufo-branco, em floresta arbórea ciliar 
na área da Gruta Casa de Pedra.

Vestígios de tatu-peba, registrado em campo.

✔ Outras espécies comuns:
✔ Graxaim-do-mato;
✔ Gambá-de-orelha-preta;
✔ Cuíca;
✔ Furão;
✔ Tatu-galinha;
✔ Rato-do-mato;
✔ Rato-da-árvore;



O que foi encontrado na 
área de estudo?

A formação rochosa denominada de Gruta Casa de Pedra constitui-se de 
ambiente propício para a ocupação de quirópteros → Morcegos. 

✔Colônia mais numerosa é 
constituída por indivíduos 
do morcego Dyphylla 
ecaudata;

✔ Menor colônia de 
indivíduos de Trachops 
cirrhosus.

Morcego vampiro Dyphyla ecaudata no 
interior da Gruta Casa de Pedra.

Morcego Trachops cirrhosus no interior da 
Gruta Casa de Pedra.



O que foi encontrado na 
área de estudo?

Geodiversidade: paisagem cênica; afloramentos rochosos; cavidades naturais (cavernas); 
patrimônio espeleológico.

A área onde se encontra a Gruta 
Casa de Pedra, trata-se de um 

afloramento carbonático 
(mármore), com uma área 

aproximada de 2 ha.



O que foi encontrado na 
área de estudo?

Contexto Histórico-cultural: Assentamento de Umarizeiras; 
narrativas populares que integram folclore da gruta e entorno.

✔Lenda da botija;
✔Lenda da cobra; 
✔Lenda do galo; 
✔Lenda dos índios;
✔A casa da princesa;
✔O cemitério dos anjos;
✔A caieira e a estória do operário 

Miguel.



O que foi encontrado na 
área de estudo?

Contexto Histórico-cultural: evidências arqueológicas.

Achados arqueológicos encontrados na entrada da caverna e inseridos no Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos CNSA/SGPA do IPHAN, no ano de 1999.



O que foi encontrado na 
área de estudo?

Socioeconômico: agricultura familiar e desafios na convivência com o semiárido; geração 
de renda nos períodos de estiagem; oferecer condições de vida digna e favorecer a 
permanência das pessoas no campo por meio de atividades sustentáveis;



O que foi 
encontrado 
na área de 
estudo?

Impactos 
verificados 



O que foi 
encontrado 
na área de 
estudo?



Consulta Pública

✔Município de Madalena: sede da Prefeitura Municipal, no dia 

12 de março de 2019 (manhã).

✔Município de Itatira: sede do Assentamento Umarizeiras, no dia 

12 de março de 2019 (tarde).



Qual seria a categoria e grupo da UC 
proposta?

Grupo Proteção Integral

Categoria de Manejo Monumento Natural Gruta Casa de 
Pedra

Nome da UC Monumento Natural (MONA) Gruta 
Casa de Pedra

Tamanho em hectares (ha) 65,519 ha

Situação fundiária Área inserida em APP e RL do 
INCRA - Umarizeiras





Prognósticos - Ações

✔Reunião entre SEMA/MPCE/INCRA/ICMBio para tratativa do processo de 

criação da UC Estadual MONA Gruta Casa de Pedra;

✔Formação do Conselho Gestor;

✔Incentivo ao turismo ecológico;

✔Capacitação de guias locais para realização de visitas guiadas;

✔Cercamento da área e restrição de acesso de visitantes;

✔Incentivo a pesquisas científicas e produção do conhecimento referente ao 

patrimônio espeleológico;

✔Envolvimento da comunidade e sensibilização para conservação da Gruta.



Criação da Unidade de Conservação

 Decreto Nº 33.766, de 14 de outubro de 2020

 CRIA O MONUMENTO NATURAL GRUTA CASA DE PEDRA, NOS 
MUNICÍPIOS DE MADALENA E ITATIRA, ESTADO DO CEARÁ

 UC de Proteção Integral Monumento Natural denominada GRUTA CASA DE 
PEDRA, com extensão de 65,5191 hectares

 Caatinga do Cristalino – Região Administrativa: Sertão de Canindé



Potencialidades – registros fotográficos













OBRIGADA!
Doris Santos

Coordenadoria de Biodiversidade
doris.santos@sema.ce.gov.br

(85) 3108-2795

Colaboração: Célula de Conservação da Diversidade 
Biológica - Cedib/COBIO

@semaceara /sema.ceara Sema/SecretariadoMeioAmbiente
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