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No coração da Bahia, a Chapada Diamantina é um paraíso selvagem, suas serras 
rochosas criam ambientes exuberantes, com paisagens de tirar o fôlego. Para 
conhecer suas maravilhas é preciso adentrar em ambientes naturais, caminhar sobre 
as pedras, cruzar serras, atravessar rios e cavernas. 

Os passeios para os atrativos turísticos são feitos de carro e a pé, e os níveis de 
dificuldade variam de leve a muito difícil, com hospedagem em charmosas cidades, 
vilas ou no meio da serra. 

A Caminhos do Brasil tem como missão fazer da Bahia um laboratório ao ar livre, usar 
de seus encantos e belezas para transmitir informações importantes para a 
preservação de ambientes naturais e das comunidades tradicionais, desenvolvendo 
um turismo mais completo e consciente.

Esta coleção tem como objetivo produzir e divulgar informações sobre a Chapada 
Diamantina em seus mais diversos aspectos, como: história, cultura, turismo, 
geografia, hidrografia, geologia, ecologia, lendas e outros de seus mistérios, 
juntando o conhecimento tradicional com a ciência avançada.

A Chapada Diamantina

Geodiversidade 1

Realização: Caminhos do Brasil
Criação: Rodrigo Valle Cezar
Revisão: Vanessa Aparecida Camargo
www.caminhosdobrasil.net

CEZAR, R.V.  Chapada Diamantina - 

geodiversidade. Coleção viagem de conhecimento - volume 2. 

Caminhos do Brasil. Lençóis, 2015.

1. turismo 2. geoturismo 3. agência de viagens  4. turismo 

pedagógico 5. geologia 6. popularização da ciência.

os mistérios da natureza: 



Entender a história geológica é conhecer a história da formação das rochas e das 
serras, é investigar o passado do planeta Terra para tentar entender o presente, “o vir 
a ser o que se é”, de Nietzsche.

Por exemplo, a história geológica do Morrão refere-se aos acontecimentos ao longo 
do tempo que o fizeram ser como é, ele não surgiu de repente, do nada. Assim como 
nós, as serras têm uma história. 

A chuva, o sol e o vento desgastam as rochas diariamente, de tempos em tempos 
pedras desabam do paredão, deixando-o menor. A figura 1 apresenta uma simulação 
da evolução do Morrão. 

História Geológica da Chapada Diamantina

Morrão hoje

Morrão há 1.000.000 de anos

Morrão daqui a 500.000 anos Morrão daqui a 1 milhão de anos

Na Chapada Diamantina, os registros mais antigos que temos estão escritos em suas 
rochas. Nelas podemos encontrar indícios da existência de oceanos, desertos, mares 
e geleiras que existiram onde hoje é a Bahia, em um tempo muito antigo, quando a 
América e a África ainda estavam unidas.

Suas rochas nos “contam” que há 1,6 bilhões de anos a Chapada foi uma zona 
costeira, onde rios desaguavam no mar formando estuários em delta, como os 
mangues de hoje em dia, só que sem seres vivos, apenas água e sedimento (areia, 
silte e argila). Próximo à costa existiam campos de dunas. Essa foi a paisagem que 
dominou a região por mais de 100 milhões de anos, depositando centenas de metros 
de sedimentos (figura 2). 

Há 1,5 bilhões de anos, movimentos tectônicos comprimiram e soergueram a região 
formando uma grande serra a leste, expulsando o mar e expondo seu antigo fundo, 
criando uma ampla planície onde se desenvolveu um campo de dunas. Grandes rios 
desciam da serra cruzando a planície até chegar ao mar, agora mais distante.  

Épocas de chuvas violentas perduraram por séculos. Rios caudalosos erodiam a serra 
rochosa e carregavam seus pedaços rio abaixo, depositando na planície toneladas de 
seixos rolados misturados com areia. No meio destes sedimentos, os rios trouxeram 
também milhares de diamantes, que hoje estão escondidos dentro do 
conglomerado, que foi muito explorado pelos garimpeiros nos séculos XIX e XX.

Secas de milhares de anos assolaram a área e o que se via era um grande deserto com 
campos de dunas. De tempos em tempos o mar invadia a região e depois recuava 
novamente (figura 3).

Milhões de anos se passaram e o mar voltou a cobrir toda a região, em seguida, uma 
grande Era Glacial congelou praticamente todo o planeta.

Gigantes geleiras vindas da região de Jacobina se arrastavam, quebrando e 
carregando grandes blocos. Ao chegar no mar, estas geleiras desmanchavam-se em 
icebergs que liberavam no fundo marinho as pedras arrastadas na sua base.

Na BR-242, próximo a Palmeiras existem blocos rochosos originários da região de 
Jacobina, que foram arrastados por geleiras e icebergs por mais de 150Km,  figura 4.

2 3

Mares, Desertos e Geleiras
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Morrão hojeMorrão há 500.000 anos atrás

Figura 1: Processos de transformação do Morrão ao longo do tempo
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Figura 2: Chapada Diamantina há 1.600.000.000 de anos.
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Figura 3: Chapada Diamantina há 1.500.000.000 de anos
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Há 700 milhões de anos o planeta voltou a esquentar, e aqui se formou um mar de 
águas mornas e cristalinas, semelhante ao mar do Caribe. Ambiente ideal para a 
precipitação do Carbonato de Cálcio, que ao longo do tempo se depositou no fundo 
do mar, formando camadas de centenas de metros, figura 5.

Ao longo de mais de 1 bilhão de anos de deposição, formou-se uma pilha com mais de 
10km de areia, lama, cascalho e carbonatos, criando uma gigantesca pressão nos 
sedimentos de baixo, fazendo com que estes cimentassem e virassem rocha. Areia 
virou arenito, argila transformou-se em argilito e seixos rolados viraram 
conglomerados, esse processo é conhecido como diagênese*. Veja glossário na 
última página.

Como sempre, o tempo continuou a passar e a modificar a paisagem, e há 650 
milhões de anos forças das profundezas da Terra fizeram com que placas tectônicas 
se chocassem, comprimindo a região, dobrando e quebrando as rochas, as quais 
foram soerguidas a mais de 2.000 metros de altitude, criando a Serra do Espinhaço.

Ao longo do tempo, o sol, o vento e a chuva escavaram as rochas dessa nova serra. A 
água infiltrou-se pelas fendas formando cânions e vales, esculpindo o relevo que 
lentamente foi tomando forma, até chegar ao que vemos hoje, figura 6.

E as coisas não param por aí, o tempo nunca para de passar e as mudanças são 
constantes. Pedras continuam a cair dos paredões rochosos. Diariamente o rio escava 
seu leito, e cada dia é sempre diferente do outro. “A alteração pertence unicamente 
ao tempo, e neste somente, e por si, nada permanece.” Schopenhauer (1788-1860).

“O tempo é ventre fecundo, onde tudo é gerado, se o tempo fosse parado, nada 
existia no mundo...” Mestre Siba.

História Geológica da Chapada Diamantina
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Figura 4: Chapada Diamantina há 850.000.000 de anos

Figura 6: Chapada Diamantina entre 500 milhões de anos atrás até o presente.
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* Um fato interessante é que antigamente a Terra girava mais rápido (pois tinha mais 
energia), nessa época um dia tinha em torno de 20 horas e um ano 420 dias. Cada ano que 
passa a Terra perde energia e gira mais devagar em torno do Sol e de si mesma, a Lua 
também, cada ano se afasta um pouco de nosso planeta.
Há 3 bilhões de anos um dia tinha seis horas e um ano 1.447 dias (SILVA FILHO, 2010). 
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Atualmente, a Chapada Diamantina é constituída por um conjunto de relevos 
serranos com planaltos, parte de uma cadeia montanhosa que se estende do sul de 
Minas Gerais até o norte da Bahia, sendo conhecida como Serra do Espinhaço 
(PEREIRA, 2010).

O seu relevo é do tipo Apalachiano, que de acordo com Suertegaray (2003), consiste 
“em um relevo estrutural esculpido em antigas formações dobradas, exumadas pela 
denudação. Esse relevo caracteriza-se por um alinhamento paralelo de cristas e 
vales. As cristas formadas nos estratos mais resistentes e os vales formados nos 
menos resistentes.”

O Parque Nacional encontra-se na borda leste da Chapada Diamantina, na Serra do 
Sincorá, e representa um planalto em estruturas dobradas e sub horizontais 
fortemente erodidas. Alonga-se no sentido norte-sul, com largura média de 25km, é 
composto por “anticlinais aplanados e esvaziados, sinclinais suspensos e blocos 
deslocados por falhas” (IMA, 2008). 

É nessa serra que estão as maiores belezas da região, os rios entalharam na rocha 
cânions profundos e estreitos, onde escondem-se lindas cachoeiras, como o Sossego 
e o Buracão. Em alguns pontos, a erosão foi mais intensa e formaram-se vales largos, 
imensos, como a Cachoeira da Fumaça e o Cachoeirão. Ao nos depararmos com eles 
sentimos o quão pequenos somos nesse vasto Universo.

O substrato rochoso da Chapada é formado principalmente por sedimentos 
arenosos, argilosos, conglomeráticos e carbonáticos. Estas camadas sedimentares 
de composição e estruturas distintas são responsáveis pelas diferentes formas de 
relevo encontradas na área, pois cada tipo de rocha responde de maneira específica 
aos agentes intempéricos (sol, chuva e vento). 

Os arenitos e conglomerados, por possuírem alta resistência ao desgaste pelo 
intemperismo, mantêm-se nas partes elevadas do relevo, composto de morros 
testemunhos, serras e platôs que sustentam a Serra do Sincorá, enquanto os argilitos 
apresentam baixa resistência à erosão, e são facilmente escavados, formando vales 
amplos e profundos  cercados por escarpas, como os Vales do Pati e Capão (TEIXEIRA; 
LINSKER, 2005).

De acordo com CPRM (2006), esta intercalação de rochas com diferentes 
características, resulta em propriedades geomecânicas e hidráulicas contrastantes 
verticalmente, e potencializam a ocorrência de aquíferos confinados e semi 
confinados, porosos e fraturados.  

As características dos solos também variam, os arenitos e conglomerados alteram-se 
para solos arenosos, ácidos e com baixa capacidade de reter e fixar nutrientes 
(Lençóis e Andaraí), enquanto os solos argilosos  retêm água por um maior período, 
além de assimilarem bem os nutrientes (Vale do Capão e Pati).

As rochas calcárias formam relevos ondulados, e por serem muito suscetíveis ao 
intemperismo químico, a água escava facilmente o subsolo, formando diversas 
cavernas com dutos de centenas de quilômetros. Os solos são argilosos e férteis, 
muito utilizados para a agricultura, principalmente da mamona, palma, café e feijão.

As Serras Rochosas - Geomorfologia Influência das Rochas na Formação da Paisagem
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O clima na Serra do Sincorá é do tipo tropical semi-úmido, condicionado 
especialmente pelo relevo, o que o faz totalmente diferente do clima semi-árido, 
característico do seu entorno. 

Este contraste climático é resultado das chamadas chuvas orográficas, que ocorrem 
quando as nuvens barradas pela serra acumulam-se, e assim a umidade precipita na 
forma de chuvas. Tais condições impedem que as nuvens atravessem as serras, 
deixando o oeste  seco, o qual chega a ter ambientes típicos da Caatinga com grande 
escassez de água.

O período de chuva é no verão, entre dezembro e março e a seca entre agosto e 
novembro, época que também ocorrem os incêndios florestais. Não faça fogueiras! 
No mês de julho são comuns dias nublados com garoas.

oA temperatura varia muito, podendo chegar a mais de  35 , no verão em Lençóis e 
oAndaraí,  e  5  no inverno, em cidades como Piatã e Mucugê. Durante as noites a 

temperatura cai bastante, mesmo no verão um casaco e uma calça é  importante na 
bagagem de quem visita a Chapada Diamantina.

A Chapada Diamantina abriga nascentes de rios das principais bacias hidrográficas da 
Bahia e constitui um importante divisor de águas deste estado. Nas suas faces oeste e 
norte nascem os rios da bacia do Rio São Francisco, enquanto nas faces sul e leste 
nascem os rios que se dirigem ao Oceano Atlântico, onde se insere a bacia 
hidrográfica do Rio Paraguaçu, da qual faz parte o Parque Nacional (PEREIRA, 2010).

O rio Paraguaçu é muito importante pois abastece parte do sertão baiano e a cidade 
de Salvador, desaguando na Baía de Todos os Santos.

Os rios da Serra do Sincorá apresentam uma coloração amarelada, e em poços mais 
profundos adquirem tons negro avermelhados. Esta coloração deve-se a presença de 
matéria orgânica dissolvida na água adquirida nas serras e morros. Os rios são como 
um grande chá de floresta, das folhas, troncos, raízes e rochas.

Essa matéria orgânica é rica em ácido húmico e tanino, o que deixa o pH da água 
ácido, possibilitando que outros elementos químicos como o ferro fiquem 
dissolvidos, o que contribui para o tom avermelhado das águas.

Algumas nascentes são abastecidas apenas por águas que foram filtradas pelas 
rochas, sendo transparentes.

Clima – Um Oásis no Sertão Rios, Cachoeiras e Aquiferos
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Devido às características geológicas/geomorfológicas como solos rasos, frequentes 
afloramentos rochosos e alta declividade, a água possui rápido escoamento 
superficial, o que ocasiona um grande aumento do volume de água dos rios durante 
as chuvas, formando fluxos torrenciais – conhecidos regionalmente como tromba 
d'água – os quais confinados nos vales estreitos tornam-se violentos e perigosos, 
constituindo-se em um importante agente modificador da paisagem. 

Atenção: nunca fique próximo do rio durante a chuva, nem acampe em suas 
margens, pois  as trombas chegam rápida e violentamente. Risco de Vida!

Tromba D´água

Tromba d'água no rio Lençóis
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Mesmo vários meses depois da última chuva a água ainda corre nos rios, esta água 
ficou armazenada na serra, nos solos, nas fendas e dentro das rochas. O arenito 
apresenta até 30% de porosidade (espaço vazio em seu interior), agindo como uma 

3grande esponja e formando aquíferos subterrâneos - 1 m  de rocha pode armazenar 
até 300 litros de água!

A maior parte do subsolo da Serra do Sincorá está encharcado, cheio de água, todo o 
Parque Nacional é um grande reservatório, uma caixa d’água que abastece rios e 
nascentes durante o ano todo.

Por onde a água passa ela interage, transforma-se, muda sua cor e seu sabor, ela 
dissolve e erode as rochas, escava fendas e vales, entra nos corpos de seres vivos, vira 
seiva, vira sangue, dá vida à matéria, flui nos corpos animais e vegetais para depois 
virar suor, transpiração, evaporar-se e voar pelos ares até encontrar outros vapores 
na forma de nuvens, que vão cair em chuvas e encharcar o solo, voltando para os rios, 
nesse eterno ciclo.

 ”Pra chegar na minha veia, passa por tanto lugar.” (Sertanilia) 

O Ciclo da Água

O arenito é feito de 
grãos de areia. A água 
se acumula entre esses 

grãos.

Geodiversidade
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Incêndio florestal em Lençóis
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Área do Parque Nacional queimada

Geodiversidade 

Em áreas naturais sempre devemos tomar mais cuidado com nossas atitudes para 
não impactar o ambiente, seguem algumas dicas:

-  Leve seu lixo de volta e separe o material reciclável;

- Pilhas e baterias contém diversos metais pesados muito poluentes para o meio 
ambiente, descarte-as corretamente;

-  O protetor solar contém óleos e outras substâncias que contaminam os rios. Evite o 
seu uso excessivo, e antes de entrar na água,  retire o excesso com uma toalha ou 
papel; 

- A trilha não é banheiro. Se necessário, afaste-se 60m dos rios e cave um buraco de 
20cm;

- Respeite a população e a cultura local.

- Não saia da trilha nem ande sozinho pela serra, procure um guia especializado.

-  A Chapada Diamantina é muito vulnerável a incêndios florestais, não acenda fogos 
nem  jogue cigarro na mata. Fazer fogueiras no Parque Nacional é crime sujeito a 
multa e cadeia.

Atenção: O fogo é a maior ameaça ao equilíbrio ecológico da região, todo ano 
milhares de plantas, bichos, insetos e pássaros morrem queimados em incêndios 
florestais, que interrompem o processo de recuperação ambiental, não deixando 
que áreas degradadas sejam repovoadas por uma grande variedade de espécies.

Contribua com as Brigadas de Combate a Incêndios Florestais.
 www.bral.org.br / www.bvlencois.blogspot.com

Turismo Consciente

www.caminhosdobrasil.net

Importância Ambiental

O Parque Nacional foi criado para proteger a serra do Sincorá, uma área de grande 
importância ambiental. 

Suas serras regulam o clima da região e captam muita água, que é distribuída pelo seu 
sistema de drenagem e armazenada em suas rochas, é a caixa d’água da Bahia.

A região atua como uma importante reserva da biodiversidade, protegendo milhares 
de espécies de plantas, bichos e insetos, o que é muito importante, pois a cada ano, 
os ambientes naturais diminuem, sobrando pouco espaço para viverem.

Muitas espécies de árvores não conseguem sobreviver em ambientes modificados 
pelo homem e alguns pássaros necessitam de árvores específicas para viver, de forma 
que estes tendem a se extinguir. 

Grandes mamíferos como onças, cervos e raposas, necessitam de amplas áreas 
naturais para sobreviverem. Na maior parte do mundo, as espécies mais sensíveis 
estão desaparecendo, e uma vez extinta, é para sempre.

Futuramente, quando se precisar recuperar ambientes naturais, irão faltar alguns 
elementos, deixando “buracos” no ecossistema.

Na serra do Sincorá vivem muitos seres que só existem aqui, é um patrimônio 
genético muito valioso, que serve como fonte dispersora de sementes, pássaros e 
bichos para a colonização de áreas degradadas, recuperando  o equilíbrio ambiental. 

O Parque Municipal Natural da Muritiba, encontra-se no limite do Parque Nacional, e 
ajuda na sua preservação, aumentando a área da serra do Sincorá que está protegida.

Faça sua parte e divulgue essa idéia.

Conhecer e preservar a natureza é sempre um bom negócio!
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Área fonte: Local que está sendo erodido, normalmente uma serra, onde os rios e o 
vento escavam a rocha, transformando-a em sedimento. Atualmente, a Chapada 
Diamantina é uma área fonte, suas rochas estão sendo desgastadas, transformando-
se em areia que é carregada pelos rios até o mar, depositando-se na Baia de Todos os 
Santos, formando centenas de praias arenosas.

Cimentação: “Precipitação de uma substância química nos poros de um sedimento.” 
(MENDES, 1972)

Compactação: “Processo que conduz à redução dos poros e do volume de um 
sedimento. É um processo mecânico que tem como causa principal o peso dos 
sedimentos em acumulação.” (MENDES, 1972).

Delta: São depósitos sedimentares aluviais, formados por um rio que desemboca em 
um corpo de água mais ou menos calmo, que pode ser um lago, mar ou oceano.

Diagênese: “Modificações químicas e físicas sofridas pelos sedimentos desde sua 
deposição até a sua consolidação.” Leinz e Mendes, 1963. São as alterações 
responsáveis pelo processo de transformação do sedimento em rocha.

 Intemperismo: É um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que 
ocasionam a desintegração da rocha, é a ação do tempo.

Soerguimento: “Levantamento de uma extensa área da crosta terrestre, quando 
comparada às áreas adjacentes.” Sugui, 1998.

Talús: “Deposição de sopé de escarpas, originado principalmente por efeito da 
gravidade sobre fragmentos soltos.” Leinz e Mendes.

Glossário Geológico
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