
 
A Caverna do Poço Encantado 

O sossego de uma Cachoeira no meio de um ribeirão. 
O encanto de um poço azulado, 

aglomerando colônias e rios serranos. 
Morro do Pai Inácio, como morro de saudades.... 

 
Foto: Ricardo Fraga 

O Poço Encantado é uma caverna desenvolvida em rochas 
calcárias, onde avista-se um grande lago subterrâneo com 
águas de cores azuladas, habitado por uma espécie de 
bagre cego, típico de cavernas.  

 
Imagem cedida pelo Grupo Bambui de Pesquisas Espeleológicas. 

Estas rochas calcárias foram formadas em uma região 
litorânea, como resultado da atividade de algas, 
conhecidas como estromatólitos. Estes 
microorganismos, que viveram a mais de 1 bilhão de 
anos atrás, consistem em uma das primeiras formas de 
vida encontradas no Planeta Terra. Mais tarde, com o 
rebaixamento do nível do mar, estas esteiras de algas 
foram erodidas, gerando sedimentos, que eram 
depositados ainda em um ambiente marinho.  
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A deposição destas rochas constitui um dos últimos 
eventos ocorridos, que culminaram com a formação das 
rochas que hoje formam o substrato geológico da 
Chapada Diamantina. 

A Chapada Diamantina 
A Chapada Diamantina constitui-se de um conjunto de 
serras e relevos aplainados, com altitudes variando desde 
320 a 2.000 metros, situados na porção central do estado 
da Bahia – Brasil. Este conjunto de paisagens ocupa uma 
área de aproximadamente 100.000 Km2, abriga as 
nascentes dos principais rios do estado e o ponto 
culminante do nordeste brasileiro (Pico dos Barbados, com 
2.033 m).  

 
As rochas desta região começaram a se formar a cerca 
1,5 Bilhões de anos, em um período da história da Terra 
conhecido como Eon Proteorozóico.  

Estas rochas foram depositadas, na forma de sedimentos, 
no decorrer de 700 milhões de anos, sobre um dos 
primeiros fragmentos de crosta continental da história do 
planeta. Todavia, logo no início da formação destas 
rochas, existem evidências da existência de vulcões. Essa 
atividade vulcânica estão relacionadas às origens das 
ocorrências de Ouro, encontradas ainda hoje na região. 



 
Localização e acessos 

O Poço Encantado está situado no município de Itaeté- 
Bahia/Brasil. Fica a cerca de 450 Km de Salvador, capital 
do estado e cerca de 25 Km da sede do município de 
Itateté. 

O local é acessível de carro, conforme esboçado no mapa 
abaixo. Para adentrar a caverna caminha-se por uma trilha 
com cerca de 150 m de extensão. A visita ao local é feita 
sob o acompanhamento de guias locais em grupos de 10 
pessoas no máximo.  
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 Geodiversidade local 
Ao longo da história geológica da Chapada Diamantina, 
uma série de ambientes se sucederam nessa porção de 
crosta terrestre, de modo que as rochas encontradas 
atualmente, registram testemunhos da presença de rios, 
desertos, geleiras e mares antigos. 

Entretanto a história da Terra segue seu curso e, como 
diz o ditado, “água mole em pedra dura, tanto bate até 
que fura”. Sendo assim, essas rochas continuam a ser 
esculpidas pelos agentes geológicos atuais, formando 
vales, canyons, cachoeiras e cavernas. 

Esse conjunto de rochas, processos e ambientes 
constituem elementos da Geodiversidade da região e 
precisam ser conservados, ao mesmo tempo em que 
precisamos usufruir dos recursos naturais. Garantir a 
sua preservação para as gerações e a manutenção das 
suas qualidades para as demais formas de vida deste 
planeta é um desafio e dever de todos nós. Faça a sua 
parte e não deixe rastros, sequer uma pegada! 

 

  

Geodiversidade na  
Chapada Diamantina 

Formação da caverna 
As cavernas se formam através da dissolução das rochas, 
pelas águas das chuvas que se infiltram no subsolo. Estas 
águas se misturam com gases da atmosfera e restos de 
vegetais presentes no solo, tornando-se ligeiramente 
ácidas.  

No seu percurso descendente, em direção ao lençol 
freático, estas águas percolam as estruturas presentes nas 
rochas e começam a abrir pequenos vazios. Com o avanço 
do tempo, estes vazios transformam-se em cavidades 
subterrâneas, às quais damos o nome de cavernas, que 
vão sendo alargadas por desmoronamentos da rocha.  

 
Os desmoronamentos ocorrem ao longo dos planos de 
fraqueza existentes na rocha, como os planos de 
acamamento e fraturas. Estes planos, por sua vez, estão 
associados à história de formação da rocha, podendo ser 
associados aos planos de deposição das camadas ou 
planos de fraturas. 

Os estudos existentes até o momento sugerem que a 
Caverna do Poço Encantado, começou a se formar a cerca 
de 50 Milhões de anos atrás. Entretanto, estas datas ainda 
carecem de estudos confirmatórios. 


