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SISTEMA CÁRSTICO E IMPACTOS ANTRÓPICOS: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MANEJO 

 
 

Rubens Hardt1 
 
 
Introdução 
 
 
 O ambiente tem preocupado, sobretudo nos últimos anos, a humanidade, tendo 

em vista que as alterações introduzidas artificialmente pela ação antrópica têm resultado 

em problemas sérios para a existência do próprio ser.  

A geografia, enquanto uma ciência autônoma pode contribuir na proposta de 

soluções aos problemas referentes ao homem e o ambiente, soluções estas alcançadas 

através de métodos específicos e diversos. 

Sotchava (1978, p. 2), em seu trabalho “Por uma teoria de classificação de 

geossistemas de vida terrestre”, já ressaltava que “Sistematizar o parcelamento do meio 

natural é um requisito indispensável à solução de muitos problemas geográficos”. 

 Neste contexto, o estudo de uma área qualquer sobre a superfície terrestre, 

elaborado de forma sistêmica, facilita a compreensão do meio, auxiliando na proposta 

de soluções aos problemas identificados. 

 A dificuldade consiste em possibilitar o uso deste recurso mantendo-o tão 

próximo quanto possível do estado natural, conduzindo-se a necessidade de se estudar e 

compreender o mesmo, objetivando, com isso, elaborar um plano que permita estas 

atividades e a manutenção de um estado de equilíbrio que se assemelhe ao previamente 

existente. 

 Na legislação ambiental brasileira, o capítulo VI da Constituição Federal de 

1988 trata especificamente do meio ambiente, originando várias leis regulamentares, 

entre elas, a lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelecendo critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação, conforme expressado em 

seu artigo primeiro. 

                                                
1 Doutorando, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP) – Campus de Rio Claro. 
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 As cavernas, ao constituírem um patrimônio natural e, pela constituição 

brasileira (Constituição Federal de 1988, Art. 20 – inciso X), pertencente à União, não 

foram esquecidas nesta perspectiva legal, sendo objetos de legislação específica 

(Resolução CONAMA 347/04, entre outras) para que se possa fazer uso deste 

patrimônio. 

 No entanto, a maioria das cavernas são apenas elementos de um relevo 

complexo denominado carste, que pode ser definido em termos de um conjunto de 

formas, condicionadas pela estrutura e por dissolução das rochas, e processos 

geomorfológicos [intemperismo químico] associados. Terrenos cársticos são 

caracterizados por depressões fechadas, drenagens subterrâneas e cavernas. (WHITE, 

1988, p. 3; GILLIESON, 1996, p. 1). Ocorrem, mais comumente, mas não 

exclusivamente, nas rochas carbonáticas como o calcário (GILLIESON, 1996, p. 1). 

 Portanto, o estudo da caverna não pode ser dissociado do sistema, neste caso, o 

carste, onde esta se encontra, conforme já ressaltado por Sanches (1992). A legislação 

ambiental brasileira, ao contemplar a caverna, inclui, indiretamente, o sistema 

associado, composto pelos terrenos cársticos adjacentes. 

 A grande dificuldade de se avaliar os riscos e impactos ambientais no carste 

consiste, principalmente, em se entender o aqüífero, cujo comportamento difere dos 

aqüíferos não cársticos em função do fluxo de conduto, segundo Smith (1993), não 

existente ou muito incomum em outros sistemas, e exige especial atenção. A integração 

dos diversos componentes em um contexto de sistema deve, portanto, ser a base de 

estudos que se pretenda desenvolver sobre o carste, assim como de outros estudos e 

pesquisas visando a conservação ou preservação deste recurso natural. 

 Torna-se, portanto, necessário que um completo levantamento das características 

naturais da paisagem seja executado, e, mais do que isso, que se compreendam as 

relações que estas estabelecem entre si. Por outro lado, as demandas pelo uso do recurso 

não podem ser esquecidas, e nesta perspectiva o estudo das modificações causadas neste 

ambiente pela presença e atividades que o ser humano exerce neste, precisa ser muito 

bem avaliado. 

Faltam ainda, critérios claros (a legislação cita o que deve ser estudado, mas não 

como), que direcionem os estudos e promovam a integração destes, extraindo resultados 

práticos visando fazer uso do recurso sem promover a deterioração do mesmo, 

viabilizando a utilização, a difusão do conhecimento e simultaneamente, sua 

conservação. 
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Neste trabalho, busca-se demonstrar a utilidade da abordagem sistêmica no 

estudo do carste e ambientes associados, considerando-se, inclusive, tal abordagem 

necessária para o desenvolvimento de um estudo destinado a viabilizar o uso sustentado 

de determinada área. 

 
Sistema Cárstico 
 

Christofoletti (1999, p. 4-5), discorrendo sobre sistemas em seu livro sobre 

modelagem de sistemas ambientais, considera que: 

 

O vocábulo sistema, representando conjunto organizado de elementos e de 
interações entre os elementos, possui uso antigo e difuso no conhecimento 
científico (p. ex. sistema solar). Todavia, a preocupação em se realizar 
abordagem sistêmica conceitual e analítica rigorosa surgiu explicitamente na 
Biologia teorética, na década de 30. Em função de usar da analogia com os 
sistemas biológicos, a abordagem foi absorvida e adaptada em várias outras 
disciplinas. A partir da década de 80 a analogia referencial está relacionada 
com os sistemas dinâmicos, desenvolvidos na Física e na Química. 

 

 A palavra sistema deriva do grego �������, significando um todo 

composto por muitas partes ou um conjunto (HUGGETT,1985). 

 Em síntese, pode-se dizer que a abordagem sistêmica em geografia pressupõe, 

portanto, compreender a natureza desde um ponto de vista de um conjunto ordenado de 

elementos, relacionados entre si por processos, que resultam em fluxo de matéria e 

energia pelo sistema (CHRISTOFOLETTI, 1971, 1999; CHORLEY; KENNEDY, 

1971; HUGGETT, 1985, RODRIGUEZ et al, 2004). 

 Para se compreender os riscos e impactos ao que o carste está submetido, é 

necessário compreender o que é o carste. O carste é um tipo de paisagem, onde o 

intemperismo químico, através da dissolução da rocha encaixante, determina as formas 

de relevo. O nome provém de uma área no leste da Eslovênia, divisa com o norte da 

Itália, chamada "krs" e significa paisagem nua, pedregosa, sem água (JONES et al, 

2003; FORD; WILLIAMS, 1989). Acabou originando os termos karst (idênticos no 

francês, inglês e alemão), carso (italiano) e carste (português). 

 Os primeiros estudos científicos sobre o carste se deram nesta área citada, 

fazendo com que o termo carste fosse adotado para paisagens semelhantes ao redor do 

globo. 

 A paisagem cárstica clássica é caracterizada segundo White (1988, p. 4), por 

depressões fechadas de vários tamanhos e arranjos; drenagens descontínuas em 
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superfície, e cavernas e sistemas de drenagens subterrâneas. O autor continua ainda, 

afirmando que o grau de desenvolvimento destas formas de relevo varia grandemente de 

uma região para outra. Alguns terrenos cársticos são um conjunto de formas rugosas 

composto de depressões profundas, torres isoladas e colunas pontiagudas. Outras podem 

ser planos suaves, recobertas com solo, com talvez apenas delicadas depressões que as 

denominem carste. 

 White (1988, p. 4-5) também discute o uso do termo carste na literatura 

científica. Segundo suas próprias palavras: 

 

In much English-language literature, karst terrain is pictured as an area dotted 
with sinkholes and sinking streams. Landform development, in short, is 
required to reach extreme and dramatic stages before the special denotation 
karst is applied. East European and particularly Soviet writers take a much 
broader view and consider all landforms produced by the solution process to 
be karst – regardless of scale, surface expression or rock type. We shall adopt 
this broader definition here. (WHITE, 1988, p. 4-5) 

 

Neste trabalho, esta definição mais extensa será adotada. Lembrando que em 

1988, quando o texto foi escrito, ainda havia muita discussão sobre o desenvolvimento 

de carste em rochas que não as extremamente solúveis. No entanto, toda rocha, 

independente do tipo de mineral componente, pode sofrer dissolução (FORD; 

WILLIAMS, 1989; KLIMCHOUCK; FORD, 2000), em algum tipo de condição ou 

ambiente específico. Assim sendo, se as condições de dissolução se apresentarem em 

um determinado tipo de rocha, independente de qual seja ela, é possível, em teoria, que 

o carste se desenvolva. 

 Ainda na década de 1980, pesquisadores já identificavam feições cársticas 

extremamente desenvolvidas em rochas consideradas "insolúveis", principalmente o 

quartzito. Geógrafos australianos trabalham desde meados da década de 1980 com o 

conceito de carste em arenito, e mais recentemente, pesquisadores europeus vem 

desenvolvendo estudos sobre carstificação em granitos (CHALCRAFT; PYE, 1984; 

YOUNG, 1988; DOERR, 1999; WILLEMS et al, 2002). 

 Apesar do carste poder, em teoria, se desenvolver em qualquer tipo de rocha, as 

ocorrências mais comuns se dão em calcário, dolomito, mármore e gesso. Jones et al. 

(2003, p. 6) descrevem uma seção em corte de um carste hipotético maduro, como em 

um corte de rodovia ou na face de uma mineração, mostraria, tipicamente, uma fina 

camada de cobertura de solo, uma zona intemperizada no contato rocha/solo, chamada 
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de epicarste, e algumas juntas rochosas alargadas pela dissolução, que servem de 

caminho para a água até uma caverna abaixo. 

 O carste pode ser definido em termos de três zonas: a zona externa ou exocarste, 

a zona de contato da rocha com o solo, ou epicarste, e a zona subterrânea, denominada 

endocarste (FORD; WILLIAMS, 1989; JONES et al., 2003). 

 O carste apresenta diversas formas de superfície. As mais comuns são: cones e 

torres, dolinas e cockpits, desfiladeiros, cavernas meândricas, pontes naturais, vales 

cegos e semicegos, vales secos, uvalas, poljes, sumidouros, nascentes e ressurgências, 

karren ou lapiás, tufas e travertinos. O endocarste apresenta as cavernas e pipes. Para 

uma extensa descrição destas formas, pode-se consultar Jennings (1985), Ford e 

Williams (1989), White (1989), Palmer (1991), ou, em português, Hardt (2004). 

 A compreensão das formas cársticas é fundamental. Conforme Jones et al. 

(2003, p. 7), "to protect the caves, the surface area above the cave must be protected". 

Na realidade, esta afirmativa deve ser expandida, pois a proteção da caverna está 

associada com toda a entrada no sistema. Assim sendo, um rio que tenha sua origem em 

terreno não cárstico, e após percorrer um trecho relativamente longo, penetre em terreno 

cárstico e em uma cavidade, estará trazendo para o interior desta, entulho, poluentes, 

restos animais e vegetais, cascalho, sedimentos, produtos em suspensão ou dissolvidos 

no meio aquático, entre outros, que porventura tenha chegado até este rio. Assim sendo, 

a proteção da caverna passa, necessariamente, pela proteção de qualquer recurso hídrico 

associado, não importando o quão distante da cavidade este tenha sua origem. 

 As diversas formas cársticas são, portanto, indicativos importantes, pois, em 

superfície, indicam a presença de cavernas e fluxos subterrâneos abaixo, permitindo 

delinear a área a ser protegida, em conjunto com o sistema hídrico que alimenta o 

sistema cárstico. 

 Jones et al (2003, p. 7) descreve bem a importância do conhecimento do carste 

como um todo, e não apenas da caverna a ser protegida: 

 

It is important that anyone involved in cave inventory work or site 
assessment projects prior to logging or construction activities be able to 
identify surface karst features. Most surface karst features, regardless of size 
or scale, function hydrologically to capture surface runoff and divert it 
downward. Some of these features, such as large sinkholes, may be obvious 
on air photos or topographic maps, but some major cave and Karst areas have 
more subtle surface expression of the underlying caves. Areas with heavy soil 
cover from glacier till may show little surface expression but contain many 
buried sinkholes. The types and thickness of soluble units and the dip 
(inclination of the beds from the horizontal) influences the development of 
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karst. The climate, amount of precipitation, and length of (geologic) time the 
soluble units have been exposed to weathering all play a hole. Karst on 
steeper slopes or in alpine environments has different expression than karst 
formed on plateaus underlain by relatively level carbonate strata. Many of the 
word's karst areas show the effects of centuries of agriculture. The high 
surface infiltration rapidly diverts storm runoff downward into the underlying 
caves and for many karst areas has resulted in extensive soil loss often 
associated with logging and overgrazing. Large area of bare carbonate 
"pavements" are found where scouring (frequently by glaciers) has stripped 
off the soil cover. Karst features may show a range of types within a small 
area and, considered world wide, an almost endless variety of landscapes are 
possible. 

 

 Em termos de Brasil, é fácil perceber a variedade de ambientes cársticos ao se 

comparar, por exemplo, as expressões cársticas do Vale do Ribeira, situado entre os 

estados de São Paulo e Paraná, onde o calcário sofreu forte tectonismo e algum 

metamorfismo, com áreas do centro-sul da Bahia, acompanhando o vale do rio São 

Francisco, onde o calcário permanece quase plano, gerando paisagens completamente 

diferentes entre si, embora ambas sejam cársticas. 

 Outro elemento importante do carste, e fundamental para o seu estudo, é a 

compreensão da hidrologia cárstica e seu comportamento diferenciado em relação a 

terrenos não cársticos. 

 O sistema cárstico depende, portanto da água que adentra ao mesmo, que pode 

ser alogênica ou autogênica. A recarga dos aqüíferos de origem alogênica provém de 

algum terreno adjacente não cárstico, e é transportada para o sistema cárstico. A outra 

fonte, a autogênica, tem origem na precipitação que cai diretamente sobre o ambiente 

cárstico (figura 1.1). 

 Além disso, a hidrologia do carste acrescenta uma variável não existente em 

outros sistemas, que é o transporte da água em condutos. Em terrenos homogêneos, uma 

boa forma de se prever o comportamento do fluxo de água subterrâneo é o uso da lei de 

Darcy2. No entanto, esta lei não se aplica quando se têm condutos subterrâneos, pois 

passa-se a ter um fluxo concentrado e rápido onde existirem condutos, e um fluxo lento 

e sujeito à lei de Darcy nos setores homogêneos do terreno. Isso torna extremamente 

difícil prever o comportamento do aqüífero em terrenos cársticos, pois cada carste 

desenvolve um conjunto diferente de condutos, em função da rocha e do tectonismo a 

                                                
2 A lei de Darcy foi formulada pelo francês Henri Darcy, em 1865, para descrever o fluxo de água em um 
meio poroso. Posteriormente modificada, a lei agora manifesta a taxa de fluxo viscoso de fluídos 
homogêneos através de meio poroso isotrópico, como sendo proporcional a, e em direção, da força 
impulsionante (WHITTOW, 2000, p. 125). 
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que a área foi submetida, bem como das condições climáticas e a ocupação do meio pela 

vida. 

 
Figura 1.1 Hidrologia de um sistema cárstico hipotético, modificado por Rubens Hardt, a partir de 

Gillieson (1996, p. 7). 
 
 
 A complexidade inerente do sistema cárstico, aqui apresentada, explica a 

dificuldade de se elaborar planos de manejo, implicando em uma extensa lista de 

preocupações que o gestor deverá estar monitorando constantemente. 

 

Impactos antrópicos no carste 

 

 Os estudos sobre o carste e o impacto antrópico no mesmo, avançaram em países 

que sofrem com o seu uso e ocupação há mais tempo, em especial as áreas do centro-sul 

da Europa (GAMS et al., 1993) e na China (DAOXIAN, 1993), onde esta ocupação 

remonta a milênios e as conseqüências se fazem notar com mais facilidade 

(WILLIAMS, 1993). 

 Alguns estados norte-americanos, por conterem extensas áreas cársticas, 

sofreram diversos problemas decorrentes da ocupação humana sobre o carste, como o 

afundamento de construções devido ao aparecimento de dolinas, poluição dos aqüíferos, 
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e problemas de estanqueidade de represas, suscitando estudos dos impactos e 

conseqüências (VENI et al., 2001). 

No Brasil, apenas duas grandes regiões metropolitanas apresentam um contato 

limítrofe com áreas cársticas: Curitiba, no estado do Paraná, e Belo Horizonte, em 

Minas Gerais. Nestas cidades, alguns estudos do carste evoluíram a partir da década de 

1980, visando uma maior compreensão e, conseqüentemente, redução dos problemas 

associados, como mineração, afundamentos em área urbana e poluição de aqüíferos 

(KOHLER, H. C., 1978; ROCHA et al., 2001; SESSEGOLO et al., 1996; MOURA, 

1994). 

 Williams (1993), em seu trabalho sobre impactos antrópicos no carste, relaciona 

alguns dos principais impactos da atividade antrópica neste terreno como sendo 

causados pela ocupação das cavernas, desflorestamento, uso agrícola, exploração de 

água, mineração, urbanização, atividades militares, turismo e recreação. O autor 

considera ainda, que os impactos mais significativos advém do desflorestamento e 

subseqüente atividade agrícola, podendo resultar, no extremo, em uma “desertificação 

rochosa”, que ocorreu em larga escala em partes da bacia do Mediterrâneo e vem 

ocorrendo na China. 

 Gillieson (1996), discutindo os problemas ambientais associados ao uso da terra 

em áreas cársticas, atenta para a importância da cobertura vegetal na manutenção do 

solo e dos processos cársticos. Não só a existência do solo fica protegida na presença de 

vegetação, impedindo o impacto direto da chuva sobre o solo, seja pela presença das 

árvores, ou devido à presença de um manto de folhas e materiais biológicos em 

decomposição, decorrente da cobertura vegetal, como também devido ao fato de 

permitir um estabelecimento de uma fauna e flora de solo, responsável pela produção do 

dióxido de carbono, fundamental nos processos cársticos. 

 Smith (1993), discorrendo sobre a natureza dos aqüíferos cársticos, ressalta a 

suscetibilidade destes à poluição, devido ao fato do fluxo de condutos, ou seja, a água é 

transportada por espaços amplos, e não em meio à porosidade da rocha. Tal aspecto 

torna a "filtragem" natural praticamente inexistente, e o fluxo de água e qualquer 

poluente ou material que esteja em solução ou disperso no meio líquido será 

rapidamente transportado, eventualmente para quilômetros de distância do local de 

origem. 

 Todos estes fatores, solo, cobertura vegetal, aqüífero, também são suscetíveis de 

sofrerem impacto em atividades turísticas e recreacionais, tornando a atividade turística 



HARDT, R. 

Sistema cárstico e impactos antrópicos: considerações sobre o manejo 

1° SIMPGEO/SP, Rio Claro, 2008 

ISBN: 978-85-88454-15-6 
1303 

uma contraposição à conservação ambiental. Possibilitar o turismo evitando ao máximo 

os danos provocados por esta, é o desafio a ser vencido. 

 Huppert et al. (1993), discutindo o desenvolvimento de atividades turísticas nas 

cavernas e no carste, ressaltam que a presença de visitantes em uma caverna pode 

introduzir alterações térmicas, físico-química e biológica. A principal fonte de alteração 

térmica é o calor emitido pelos visitantes, que aumenta a temperatura do ar. A alteração 

química ocorre principalmente devido à emissão de dióxido de carbono, decorrente da 

respiração. Como a circulação do ar em ambientes cavernícolas nem sempre é rápida, 

gerando trocas lentas com o exterior, o aumento significativo e prolongado de CO2 pode 

afetar o equilíbrio químico dos espeleotemas e provocar sua gradual desintegração. A 

introdução de material biológico ocorre devido à “nuvem” de esporos e bactérias que é 

arrastada pela movimentação dos visitantes, partículas de pele, cabelos e fibras, 

causando o crescimento de algas, musgos e outros organismos. O impacto direto 

também pode ocorrer, com turistas tocando ou quebrando espeleotemas. Seja acidental 

ou deliberado, o resultado é o mesmo: rápida e significante degradação do recurso. 

 Os impactos da atividade antrópica no carste podem ser diretos ou indiretos. 

Williams (1993) propõe um esquema onde se apresentam os diversos problemas 

decorrentes da ação direta sobre os terrenos cársticos e também conseqüências de 

atividades externas ao carste, mas que, devido aos fluxos de energia e matéria, geram 

impactos antropogênicos (figura 1.2). 
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Figura 1.2: Atividades antrópicas, seus efeitos e impactos em terrenos cársticos. Atividades em terrenos não cársticos 
a montante freqüentemente causam impacto no carste devido ao fluxo das drenagens para o carste. Menos 
freqüentemente, atividades a jusante podem provocar impactos, como inundações por represamento (Baseado em 
WILLIAMS, 1993, p. 8). 
 

 

Ferramentas para o Manejo do Carste 

 

 Tendo compreendido que o carste é um sistema, que está sujeito a um sem 

número de impactos antrópicos, e que, em função das necessidades humanas sempre 

haverá pressão para a utilização do mesmo, torna-se necessária uma metodologia para 

que se compreenda o sistema e seu funcionamento, permitindo presumir qual será a 

capacidade de uso que o sistema permite sem que a sua capacidade de resiliência seja 

rompida. 
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 No entanto, aplicar a perspectiva sistêmica não é simples, e existem diversos 

métodos teóricos disponíveis, com suas perspectivas e utilidades diferindo, e sendo ou 

não adequado conforme o caso. 

 A proposta deste trabalho não é discutir os diversos métodos, mas apresentar um 

deles, discutido em detalhes no livro organizado por Bolós (1992), especialmente os 

capítulos 11 (Análisis y diagnosis, por J. Ribas), e 12 (Prognosis y sintéresis, por M. 

Bovet). 

 As fases metodológicas proposta pelos autores (BOVET; RIBAS, 1992), 

constituem-se de: Análise, diagnose, correção de impactos, prognose e sistérese 

(sintéresis no espanhol, o termo foi adaptado ao Português). 

 

Análise 

 

Constitui o passo básico dos estudos de paisagem, pois para se chegar a 

compreender uma paisagem, deve-se partir das características que esta possui. Como 

uma paisagem pode estar constituída por múltiplos e diversos tipos de elementos, o 

nível de análise variará de acordo com as necessidades do tipo de investigação que se 

realize. A análise da paisagem se orientará de forma que se possam conhecer seus 

elementos mais significativos, ou seja, aqueles cuja influência seja mais relevante na 

paisagem em estudo (BOVET; RIBAS, 1992). 

 

Diagnose 

 

A diagnose da paisagem se constitui com os resultados da análise e requere a 

confecção e categorização de dados que relacionem as estruturas naturais e antrópica 

Sua elaboração se realiza avaliando-se os dados recolhidos durante a fase analítica, 

especialmente aqueles que por sua importância ou por sua ação definem o tipo e 

funcionamento da paisagem estudada. Podem ser agrupadas em dois grandes grupos: 

diagnose descritiva e diagnose de potencialidade (BOVET; RIBAS, 1992). 

Tanto os estudos sobre a capacidade do meio para acolher atividades antrópicas 

diversas como a estimativa dos impactos que estas causam sobre a paisagem, só são 

possíveis quando se conhece bem a estrutura e o funcionamento da paisagem em 

questão, permitindo determinar os limites de capacidade desta em relação aos usos 

modificadores intensivos que afetam os recursos naturais (BOVET; RIBAS, 1992). 
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Correção de Impactos Ambientais 

 

 As conseqüências e modificações que qualquer ação antrópica produz são 

denominadas “Impacto Ambiental”. As técnicas e metodologias utilizadas para a 

correção de impactos são de caráter muito diverso entre si, e se escolhem de acordo com 

o impacto que tratam e com as condições do entorno (BOVET; RIBAS, 1992). 

 

Prognose 

 

 Um prognóstico, na Ciência da Paisagem, é uma elaboração científica que 

concebe futuros estados de geossistemas, suas propriedades fundamentais e seus 

diversos estados dinâmicos. Estas previsões têm em conta tanto os aspectos de evolução 

natural da paisagem como aspectos sociais e econômicos que são suscetíveis de 

produzir modificações nesta. Consequentemente, a prognose da paisagem concentra 

seus estudos nos processos e condições das mudanças que atuam na paisagem, por um 

lado, e das demandas sociais, por outro. A prognose investiga, portanto, a evolução e o 

desenvolvimento da paisagem, de forma que seu estudo conduz a elaboração de 

propostas alternativas a esta evolução (BOVET; RIBAS, 1992). 

 

 

Sintérese 

 

 Consiste na planificação de técnicas preventivas adequadas para cada tipo de 

paisagem segundo o resultado da prognose, e de acordo com a gestão prevista para a 

paisagem determinada (BOVET; RIBAS, 1992). 

 Acredita-se que o termo “sintérese” possa ser substituído por “manejo”, no 

entanto, com o intuito de manter o texto mais próximo do original, manteve-se o termo. 

Considerações sobre a metodologia 

 

 É fácil perceber que este procedimento metodológico de estudo é bastante 

abrangente, e pode ser aplicado em vários tipos de paisagem, incluindo os ambientes 
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cársticos. Também fica claro que sem conhecer bem o funcionamento do sistema em 

estudo, este método é impreciso, para não dizer inútil. 

 Implicitamente, nota-se que as geotecnologias são hoje fundamentais para 

subsidiar qualquer estudo ambiental, dada a quantidade de dados a serem trabalhadas e a 

necessidade de simular condições futuras, ambas as situações perfeitamente exeqüíveis 

com o uso destas. 

 Por outro lado, a consolidação dos dados de uma equipe multidisciplinar é uma 

atividade geográfica por natureza, não só por ser o geógrafo o principal pesquisador da 

Ciência da Paisagem, como também pelo fato de que, na grade curricular do geógrafo, 

estarem inseridas matérias abrangendo todas as áreas do conhecimento necessárias a 

elaboração de um plano de manejo, seja do ponto de vista físico (geologia, 

geomorfologia, pedologia, climatologia), biológico (biogeografia, ecologia) e social 

(economia, turismo, uso da terra), sem esgotar as áreas. 

 O geógrafo é, portanto, a pessoa indicada para trabalhar na coordenação e 

consolidação de um plano de manejo, seja este espeleológico ou não, pois possui o 

domínio das ferramentas necessárias e também conhecimento para dialogar com os 

profissionais das diversas áreas devido a sua formação. 
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