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O presente trabalho incluiu o levantamento topográfico (espeleometria) na escala de 1: 

200 da Gruta Casa de Pedra e o mapeamento geológico-estrutural e de 1: 10 000 da sua área 

de entorno com objetivo de subsidiar estudos sobre sua gênese e gerar o modelo 3D da 

caverna. 

A Gruta Casa de Pedra localiza-se na divisa entre os municípios de Madalena e de 

Itatira, a leste do Arco Magmático de Santa Quitéria e no Domínio Tectônico conhecido como 

Domínio Ceará Central da Província Borborema. Encontra-se desenvolvida em carbonatos pré-

cambrianos que compõem a sequência metassedimentar neoproterozóica de margem passiva, 

tipo QPC (quartzo; pelito; carbonato) da Unidade Independência (Complexo Ceará) 

depositados sobre um embasamento paleoproterozóico representado por gnaisses e 

migmatitos da Unidade São José da Macaoca. Os mármores metamorfizados e deformados no 

fácies anfibolito alto sofreram processos de carstificação e dissolução química pela ação de 

águas meteóricas, em parte acidificada, percolando estruturas geradas em condições dúcteis e 

rúpteis (fraturas tardias) que acabaram por configurar um complexo de galerias e salões 

interconectados que configuram a Gruta Casa de Pedra. 

Durante o desenvolvimento do projeto de iniciação científica (PIBIC), “Áreas Cársticas 

do Estado do Ceará – Evolução Endocásrtica e Modelagem Tridimensional de Cavernas”, a 

equipe de espeleologia do laboratório de Geotécnica (LAGETEC) do Departamento de 

Geologia da UFC desenvolveu diversas etapas de campo aplicando métodos tradicionais de 

topografia de cavernas (poligonal aberta, fechada e irradiação) utilizando bússolas tipo 

Brunton, clinômetros e trenas a laser, combinado com o uso de equipamentos de precisão 

(GPS geodésico e estação total) a fim de verificar a viabilidade e eficácia do uso destes 

equipamentos nas atividades de espeleologia para uma maior precisão topográfica. A partir da 

planta baixa e das diversas seções transversais levantadas foi gerado um modelo 

tridimensional da gruta aplicando os programas gráficos e de modelagem Autocad e o Cave-X.  

Os resultados dos trabalhos de campo e escritório incluíram: (1) um mapa geológico-

estrutural do entorno da caverna, com as grandes estruturas regionais (foliações, dobras, 

falhas e fraturas) e a delimitação das lentes de mármore e suas encaixantes, representadas 

por uma sequência de micaxistos, paragnaisses e quartzitos; e (2) o modelo tridimensional da 



porção oeste da Gruta Casa de Pedra. Este último permitiu a visualização em 3D dos diversos 

compartimentos (salões e galerias) e estruturas geológicas presentes na caverna, o qual serviu 

de subsidio para estudos sobre espeleogênese e servirá para ações voltadas a preservação da 

geo e biodiversidade do ecossistema cárstico.   
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