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CARACTERIZAÇÃO DETALHADA DE PONTOS

1. Gigantesca  pilha de blocos centimétricos  e  areia 
em acúmulo anisotrópico, localmente cimentados   
por   precipitados calcíticos secundários.

2. Blocos gigantes e aglomerado de blocos recobertos  
por calcita, com pequenas e microrrepresas  de 
travertino leitosas, pérolas decalcita e cortinas 
embrionárias, parcialmente pisoteadas. Pichações 
nas paredes, blocos e espeleotemas  ao longo de 
todo o trecho iluminado. 

3. Altar sobre pedras artificialmente dispostas, onde 
há concentração de velas, oferendas e imagens.

4. Cruz e altar principal sobre patamar. Pichação 
intensa. O trecho nas proximidades da entrada é 
muito amplo, com trilhas sobre blocos placoidais 
horizontalmente dispostos. 

5. Galeria tomada por blocos métricos irregularmente 
dispostos.  Espeleotemas “ jovens”,  raros.  
Gotejamentos. Algumas pichações.Estreita-se 
progressivamente, fechando-se em um lago.

6. Galeria principal de grande amplitude tomada por 
blocos decimétricos a métricos. Estalagmite isolada 
com cerca de 4m dealtura e 0,5m de diâmetro.

7. Pilha de blocos desmoronados com cume na parte 
centro-lateral da galeria.

8. Pilha de blocos métricos desmoronados, instáveis, 
com cume na parte central da galeria. 
   
9. Conjunto de espeleotemas de grande beleza: 
estalactites eestalagmites leitosas métricas, cascata
de pedras com represasde travertino sobre blocos, 
coluna de 12m com pingentes e pequenas cortinas, 
recobertos por couve-flor.   

19. Conjunto de espeleotemas de grande beleza: três 
colunas principais com cerca de 8m de altura. 
“Prateleiras” intercaladas por estalactites
e estalagmites métricas recobertas por couve-flor. 
Coloração leitosa. Extensão: 12m.

20. Galeria lateral com teto plano de 3m de altura, 
totalmente tomadapor areia e delicadíssimas 
jangadas naufragadas.

21. Lago coberto por jangadas de pequeno e grande 
porte.

22. Cascata-gigante com cerca de 15m de altura e 
grande diâmetro. Terminação em seqüência de 
represas de travertino com delicadas bordas que 
chegam a 1m de altura. Cristais dente-de-cão no 
interior dos travertinos. Conjunto cênico de destaque, 
com colunas, estalagmites, estalactites métricas, 
parcialmente depredadas. Bordas dos travertinos 
pisoteadas. 

23. Conduto com piso plano coberto por areia, alguns 
blocos e jangadas naufragadas.

24. Seqüência de represas de travertino recobrindo 
todo o piso ao longo de toda a galeria.

25. Blocos gigantes recobertos por cascata de pedra 
alva. Estalagmite gigante. No piso, há alguns blocos 
calcificados cobertos por couve-flor.

26. Conjunto de estalagmite com travertinos rasos de 
bordas anastomosadas rasas, coloração leitosa, 
recoberto por microtravertinos. Pérolas centimétricas
soldadas. Formas botrioidais e cones com 20cm de
 altura.

27.  Galeria de grande amplitude tomada por blocos 
métricos acumulados em rampa íngreme.

28. Salão topograficamente inferior ao principal, 
coberto por blocos placoidais perfeitamente 
losangulares e travertinos de grande porte.

29. Pequeno aglomerado de espeleotemas muito 
alvos e delicados: coluna, estalactites e estalagmites 
métricas, canudos de refresco, pingentes, recobertos 
por finas couves-flores. Pérolas e coralóides no piso.

30. Acúmulo de seixos arredondados. Surgência do 
rio Jacaré.

31. “Praia”.

32. Conjunto de três estalagmites gigantes 
escalonadas que chegam a 12m de altura, com 
terminações em seqüências de travertinos de grande 
porte, com até 2m de profundidade.

33. Ampla galeria interrompida por acúmulo de 
sedimentos finos.

34. Galeria interrompida por espeleotemas e 
sedimentos. Espesso acúmulo de areia fina sobre 
escorrimento calcítico. Escorrimentos e estalagmites 
métricas concentrados ao final do corredor. Pequenas
estalactites alinhadas nas laterias.

35. Salão muito amplo. Estalagmite isolada, sobre 
bloco desmoronado, recoberta por microtravertinos. 
Alguns espeleotemas concentrados localmente. Piso 
ondulado coberto por crosta calcítica e represas de 
travertino rasas.

36. Concentração de estalactites, colunas  e helictites 
centrimétricas, totalmente quebradas.

37. Seqüência de estalagmites bojudas métricas com 
terminações em travertinos rasos e escorrimentos 
que  recobrem  todo  o  piso. Coluna de  grande  porte 
 

quase interrompe a galeria. Inúmeros canudos de 
refresco. Teto: 4m.

38. Galeria densamente ornamentada por 
espeleotemas, com depredação intensa: belíssimos 
conjuntos de colunas estalactites, estagmites, 
cortinas e escorrimentos, delicados a robustos. 
Represas de travertino bem desenvolvidas. Blocos e 
espeleotemas recobertos por couve-flor. Pichações, 
espeleotemas  pisoteados e quebrados, lixo. 

39. Conjunto de cortinas, estalactites e escorrimentos 
gigantes de grande beleza, preservados de 
depredação.

40. Salão extremamente amplo tomado por grandes 
blocos tabulares desmoronados, instáveis, 
caracterizando relevo fortemente ondulado. Desnível 
abrupto conformado por sedimentos recobertos por 
escorrimentos e espeleotemas subdivide o salão, que 
se estende  até  a clarabóia.

41. Estalagmite gigante com terminação em represas 
de travertino de grande porte, sobre blocos 
desmoronados. Rampa íngreme sobre blocos 
instáveis.

42. Galeria topograficamente inferior ao salão 
principal, teto plano com cerca de 15m de altura, piso 
totalmente coberto por delicados coralóides de 
coloração marrom e cristais dente-de-cão. Cones de 
80cm de altura concentrados em reentrância lateral. 
Trânsito impróprio.

43. Belo conjunto de espeleotemas: estalagmite de 
7m de altura com terminação em travertinos, 
e s t a l a c t i t e s  m é t r i c a s ,  c a n u d o s .  B l o c o s  
desmoronados cimentados, recobertos por delicadas 
couves-flores.

44.  Conjunto de espeleotemas gigantes, associados 
a ornamentos delicados: gigantesca estalagmite 
sobre  espessa  acumu lação  sed imen ta r ,  
escorrimentos calcíticos com formas botrioidais, 
travertinos e microtravertinos com algumas pérolas, 
flores e coralóides. Seqüência de estalactites e 
colunas decimétricas alinhadas à parede.

45. Belíssimo conjunto de estalactites decimétricas 
em densa aglomeração, associado a estalagmite de 
grande porte.

46. Conjunto de estalactites e canudos centimétricos 
em densa aglomeração, helictites, cortinas e 
estalagmites de grande porte associadas. Grande 
parte dos espeleotemas tem suas pontas quebradas. 

47.Conjunto de escorrimentos, colunas e cortinas 
decimétricas de grande beleza, estalactites 
centimétricas muito alvas, canudos em grande 
quantidade e algumas helictites. Próximo, coluna 
bojuda com 1,8m de  diâmetro,  estalagmite espessa 
e pequenas embrionárias, com terminações em 
travertinos que recobrem todo o piso. Teto: cerca de 
5m de altura.

48. Parede recoberta por escorrimentos calcíticos de 
grande porte, estalactites e estalagmites.

49. Conduto de seção poligonal (retangular). Piso 
coberto por blocos de arestas arredondadas 
entremeados por areia. Trecho eventualmente 
inundado.

50. Galeria de seção poligonal. Piso coberto por 
blocos laminares  métricos de formato losangular.

51. Galeria densamente ornamentada por 
espeleotemas: piso tomado por concreções 
calcíticas, inúmeras estalagmites de pequeno porte, 
couve-flor e coralóides. Conjuntos de colunas, 
cascata e prateleiras de pedra de até 8m de altura. 
Teto: 10m.

63. Salão de grande amplitude (cerca de 55m de 
altura). Blocos desmoronados, calcificados, 
localmente encobertos por represas de travertino e 
couve-flor.

64. Belíssima represa de travertino de formato 
circular, coloração leitosa, com cerca de 3m de 
diâmetro. Pérolas incrustadas.  Cortina de 
aproximadamente 2m.

65. Placas calcíticas. Teto baixo.

66. Clarabóia em “cone-invertido”. Blocos métricos 
desmoronados,soldados por escorrimentos. 
Coralóides delicados.

67. Rampa íngreme sobre pequenos blocos instáveis.

68. Gigantescos blocos tombados, com mais de 60m 
de altura, apoiados nas paredes da clarabóia.

69. Patamar sobre sedimentos e blocos, sob abertura 
da  c la rabó ia .  Chega a  25m de  a l tu ra .  
Desenvolvimento de pequena caatinga arbórea.

70 .  Aber tura da gruta .  B locos g igantes 
desmoronados. Início do “canyon”, com vertentes 
íngremes, vegetação de caatinga e blocos dispersos.  

          
Coordenadas UTM:  8781530 N, 234101 E
                                                   
Grau de precisão: UIS  3C

Levantamento topográfico executado pela Sociedade 
Excursionista Espeleológica-SEE, em 1967; 
atualizado em 1994, pela geóloga Mylène Luiza 
Cunha Berbert-Born (CPRM/SUREG-BH)  com a 
colaboração de José Aloísio Cardoso (Centro de 
Recursos Ambientais-CRA, Bahia).

Desenhista cartográfico: Osvaldo Gomes Pedrosa 
(SUREG/BH)   
     

52. Forte rampa sobre blocos decimétricos 
desmoronados. Trilha bem bem marcada sobre 
pedregulhos.

53. Amplo conduto de relevo plano. Espeleotemas 
métricos esparsos e pequenas “praias”.

54 .  “Mirante” da clarabóia, sobre blocos 
desmoronados. Estalagmites de porte médio 
pisoteadas.

55. Represas de travertino de rara beleza, com 
pérolas de até 5cm de diâmetro, cimentadas e soltas, 
pisoteadas. Trânsito impróprio. Espeleotemas muito 
vulneráveis à degradação, exigindo especial 
proteção.

56. Estalagmite gigante marcando o limite da rampa 
de blocos, cujo desmoronamento deu origem à 
clarabóia de cerca de 70m de altura. O amontoado de 
blocos chega à metade da altura total da clarabóia. 
Pequena caatinga arbórea desenvolve-se no trecho 
mais iluminado.

57.Trecho plano, pichações, vestígios de escavação.

58. Gigantesco bloco basculado (cerca de 50m de 
altura), recoberto por escorrimentos calcíticos. 
Passagem por sob o bloco.

59. Denso conjunto de estalactittes métricas e 
estalagmites bojudas de aproximadamente 2m de 
altura.

60. Sifonamento do rio. Seixos centimétricos 
arredondados. “Praias” .

61.Estalagmites de 4m de altura sobre bloco gigante, 
encoberta por couve-flor. Parede e teto com várias 
estalactites decimétricas.

62. Amplo salão com cerca de 25m de altura, teto 
fortemente sulcado. Piso tomado por blocos 
desmoronados, com relevo ondulado.

10. Concentração de oferendas. 

11. Cascata-gigante de tonalidade marrom com 
terminações em represas de travertino métricas com 
bordas bem delineadas, de extrema beleza e 
raridade. Grande degradação antrópica: altar com 
imagens, velas escorridas com colorações escuras, 
bordas dos travertinos cobertas por cera. Travertinos 
pisoteados. Pichações.

12. Passagem com rebaixamento de teto. Piso 
calcítico sobreblocos. Estalactites centrimétricas 
alinhadas, estalagmite decimétrica bojuda.

13. Salão de contorno circular tomado por blocos 
cen t r imé t r i cos .Ves t íg ios  de  escavações .

14. Salão dos Ossos: acesso por corredor de teto 
plano baixo. Pisocoberto por areia, com vestígios de 
escavações. Seqüência de estalactites e colunas 
cent imét r icas  jun to  à  parede.  Reduz ida  
circulação de ar. Acúmulo de sedimento orgânico seco 
de coloração escura, proveniente de morcegos de 
hábito alimentar insetívoro.

15. Blocos gigantes instáveis, represas de travertino 
gigantes basculadas. Passagem  íngreme. Vestígios 
de escavações.

16. Galeria poligonal ampla com teto e piso planos, 
horizontais, e paredes retilíneas. 

17. “Câmara” com 4 m de altura. Piso recoberto por 
blocos tabulares finos, centimétricos. Alguns blocos 
gigantes dispõem-se nas laterais. Galeria topografica- 
mente inferior à principal que segue paralela, à 
nordeste.

18. “Câmara” com cerca de 18m de altura. Piso 
coberto por finos blocos losangulares, acumulados ao 
centro. Em alguns pontos, há blocos maiores 
mergulhados em areia.

FEIÇÕES  MORFOLÓGICAS E 
ACIDENTES DE RELEVO INTERNO

Contorno de paredes internas

Contorno aproximado de paredes internas

Contorno de paredes externas

Rocha encaixante (calcário cinza laminado)

Área iluminada por luz natural

Área de penumbra

Água

Direção de fluxo d’água

Blocos desmoronados

Areia

Argila

Curva de nível aproximada - direção de declive

Direção de declive íngreme

Desnível abrupto (traço na direção do declive)

Contorno de clarabóia

Chamada de seções transversais

INTERFERÊNCIAS  ANTRÓPICAS

Altar principal

Altar - oferendas

Trilha principal

Trilha principal inadequada

Trilha secundária

Trilha secundária inadequada

Depredação

Escavações

ESPELEOTEMAS
 (ornamentações naturais)

Estalagmites

Estalactites e canudos

Estalactite sobre estalagmite

Colunas de calcita

Cortinas de calcita

Cascatas de pedra - escorrimentos

Represas de travertino

Couve-flor

Critais dente-de-cão

Cones

Jangadas

Pérolas de calcita

Helictites

MAPA DA LAPA DOS BREJÕES
TRILHAS, ACIDENTES, DISTRIBUIÇÃO DE 
ESPELEOTEMAS E IMPACTO ANTRÓPICO

Espeleotemas de grande porte, extremamente 
degradados pelo trânsito intenso e constante de 
visitantes. Destacam-se duas cascatas de pedra com 
mais de 10 metros de altura e seqüências extensas de re-
presas de travertino gigantes, espeleotemas mais 
característicos da gruta. Espeleotemas delicados 
concentram-se localizadamente nas proximidades das 
trilhas, como estalagmites e estalactites recobertas por 
coralóides e algumas pérolas de calcita.

Gigantescas estalagmites alinham-se no segmento leste 
dessa zona, sendo os seus ornamentos mais marcantes. 
Estão livres de trânsito intenso, em áreas acidentadas ou 
elevadas. As represas de travertino em suas terminações 
e prolongamentos, no entanto, encontram-se 
intensamente pisoteadas. Cones e blocos delicadamente 
cobertos porcouve-flor e cristais dente-de-cão 
concentram-se ao longo de umgaleria pouco visitada, 
onde o trânsito não é recomendável. Ocorrem algumas 
conjuntos de estalactites, colunas e estalagmites muito 
alvas, fora das áreas de maior visitação, que também já 
sofrem alguma degradação.

Zona de maior concentração de espeleotemas da gruta. 
Belíssimos conjuntos de estalactites, estalagmites, 
cortinas e colunas, delicadamente revestidos por couve-
flor e microtravertinos. Estalactites alinhadas, 
densamente aglomeradas, delicados canudos de 
refresco e helictites. Piso recoberto por concreções e 
represas de travertino, com poucas pérolas. É também e 
região mais degradada: vários espeleotemas quebrados, 
pichados e arranhados. Presença de lixo e inúmeras 
inscrições ao longo das paredes. Pela delicadeza e 
densidade, requer visitação rigorosamente controlada.

Esteleotemas de grande porte nas proximidades das 
trilhas de maior trânsito. Algumas pichações sobre 
estalagmites gigantes e represas de travertino 
pisoteadas. Uma represa de travertino é destaque por sua 
alvura e existência de pérolas; seu afastamento da trilha 
principal preserva-a da depredação. Conjuntos de 
grandes estalactites concentram-se em áreas elevadas. 

Autor: Geóloga Mylène Luiza C. Berbert-Born
 

Colaborador:José Aloísio Cardoso (CRA-BA)

PRINCIPAIS ZONAS DE 
CONCENTRAÇÃO DE ESPELEOTEMAS

       MAPA DE SITUAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE  MORRO  DO  CHAPÉU (BA)  
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