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Resumo 
 

O estudo do carste, em seu início, esteve relacionado a litologia de rochas 

carbonátias, em especial o calcário. Com a evolução dos conhecimentos científicos 

relacionados a geomorfologia e seus processos, verificou-se que formas consideradas 

cársticas também ocorriam em outras litologias. 

Inicialmente, tais formas foram nomeadas de pseudocársticas, mas a contínua 

evolução do conhecimento permitiu transferir-se muitas dessas formas para a categoria 

de carste. 

Neste trabalho, objetivou-se demonstrar a existência de formas cársticas em 

arenito, com trabalhos de campo onde se constatou a existência de formas cársticas e 

evidências de dissolução química nos arenitos das formações Pirambóia, Botucatu e 

Itaqueri. 
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I - Introdução 
 

1.1 Carste em rochas não carbonáticas 
 

 O conceito de carste foi estabelecido tomando por base relevo desenvolvido em 

rochas solúveis, especificamente rochas carbonáticas, notadamente o calcário. Assim 

sendo, o estudo da gênese e dinâmica das formas desenvolvidas neste contexto foi 

estreitamente relacionado com a solubilidade química das rochas carbonáticas, a ponto 

de se considerar a existência ou não de relevo cárstico apenas em rochas solúveis 

quimicamente. 

 Com o passar do tempo e a evolução dos estudos, pôde-se observar que certas 

formas, definidas como cársticas, ocorriam em terrenos “não cársticos”. Em princípio, tais 

formas foram consideradas “pseudocársticas”, pois os processos envolvidos na gênese 

destas formas não estariam ligados a dissolução química. 

 A continuidade dos estudos mostrou que, embora a solubilidade pudesse não ser 

o processo predominante, estava presente, mesmo em rochas consideradas “insolúveis”, 

na realidade, de muito baixa solubilidade. 

 Nas definições existentes de carste, também verifica-se que, além da solubilidade 

das rochas, outros fatores deveriam estar presentes, como condicionantes estruturais 

(fissuras e fraturas). É evidente que estes condicionantes estruturais também ocorrem em 

outras rochas, além das carbonáticas. 

 A presença de umidade também é considerada um fator de grande importância, 

pois se o processo formador depende de solubilidade, é necessário que haja um meio 

onde esta solubilidade possa ocorrer. Também este fator está presente em diversas 

litologias. 

 Houve então a inclusão de outros tipos de rocha na definição de carste, e 

começou-se a falar em carste associado a litologia, como “carste em calcário”, “carste 

em dolomito”, “carste em quartzito”, etc. 

 A continuidade dos estudos também levantou novos questionamentos, entre eles, 

se a solubilidade deve ou não ser considerada como o fator preponderante para se 

definir carste ou não. A idéia por trás dessa questão é: não existe um limite claro de até 
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onde uma forma existe em função da solubilidade, ou de fatores condicionantes, ou de 

erosão mecânica. Qual fator prepondera? Qual é mais importante? Ou o conjunto é que 

é importante? 

 Devido a estas questões, existe hoje uma tendência a se desvincular o conceito de 

carste do processo formador. Desta forma, a existência de um conjunto de formas 

cársticas em uma determinada área determinaria a existência de um relevo cárstico, 

independente do processo ou processos envolvidos na estruturação deste relevo. 

 WHITE (1988), define carste como sendo resultado da dissolução química da 

rocha matriz, e distingue três atributos que caracterizam as regiões cársticas: 

• Depressões fechadas de vários tamanhos e arranjos; 

• Drenagens de superfícies descontínuas e 

• Cavernas e sistemas de drenagens subterrâneos. 

Se for desconsiderado o fator dissolução química, portanto o processo ver-se-á 

que os outros fatores são encontrados no arenito da área em que se desenvolveu a 

presente pesquisa. 

 Uma distinção entre forma cárstica e relevo cárstico se torna importante. Uma 

forma cárstica é uma ocorrência individualizada, dentre um conjunto de formas, 

normalmente associada a processos formadores característicos. O relevo cárstico é toda 

uma área preenchida, predominantemente, por formas cársticas. Assim sendo, é possível 

ter-se ocorrências de formas cársticas em relevos “não cársticos”. A existência de uma 

forma cárstica em um determinado relevo, isoladamente, não implicaria, 

necessariamente, em um relevo cárstico. A predominância destas formas é que 

determinariam a existência ou não de um relevo cárstico. 

 Sem entrar na polêmica se um relevo onde predominam determinadas formas 

cársticas é ou não um relevo cárstico ou pseudocárstico, o presente trabalho procura 

mostrar que existe ocorrência de formas cársticas desenvolvidas em arenitos da formação 

Botucatu e Pirambóia. 

 Trabalhos desenvolvidos no exterior (YOUNG, & YOUNG 1992; YOUNGER & 

STUNELL, 1995) apresentam exemplos de relevo cárstico em arenito, e discutem os 

diversos processos formadores e formas encontradas, que justificaram atribuir a aquelas 

áreas de estudo a atribuição de carste. No Brasil, embora hajam trabalhos relacionados à 



 

 4 

cavernas areníticas, alguns inclusive trazendo evidências de dissolução química 

(MARTINS, 1985) nenhum dos autores classificam, explicitamente, tais áreas como carste. 

 Neste estudo não foi considerada a gênese de tais formas, embora, sempre que 

possível, sejam citadas evidências dos processos envolvidos. Procurou-se ainda delimitar 

as principais ocorrências dentro da área de estudo, e, definir a ocorrência de relevo 

cárstico em arenito, de acordo com a tendência de não considerar a predominância de 

processos formadores, e sim a simples ocorrência de formas cársticas. 

 Com base nas formas identificadas, foi estabelecida uma correlação entre as 

formas identificadas e a classificação apresentada por WHITE (1988), visando determinar 

que tipo de carste se apresenta na área de estudo. 

 

1.2 Área de estudo 
 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho escolheu-se uma parte da área de 

ocorrência dos arenitos Botucatu e Pirambóia. A delimitação da área se deu em função 

da proximidade e do fato de trabalhos anteriores sobre a ocorrência de cavernas terem 

sido registrados na área. A figura 1.1 apresenta a localização da área. 

 

 
Figura 1.1: Serra Geral com a localização da área de estudo (em cinza). Modificado a partir de MARTINS 

(1985) 
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1.3 Objetivo 
 

 Tem-se por objetivo estudar a ocorrência de formas cársticas exógenas e 

endógenas nas ocorrências de Arenito na área de estudo, buscar evidências de 

dissolução química e verificar a possibilidade de tais formas, somadas as evidências de 

dissolução, poderem definir a ocorrência de carste na área de estudo segundo o conceito 

atual de carste. 
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II – Procedimentos Metodológicos 
 
 Tendo por hipótese de trabalho que a existência de formas consideradas cársticas 

na área de estudo formam um conjunto, que pode indicar a existência de um carste em 

arenito, e visando atender aos objetivos deste estudo, utilizou-se o seguinte procedimento 

metodológico: 1. compreensão do conhecimento atual sobre carste e pseudocarste, 

através de levantamento bibliográfico. 2. Seleção bibliográfica de formas de relevo 

consideradas cársticas e sobre a área de pesquisa. 3. Trabalhos de campo visando 

encontrar formas cársticas levantadas na seleção anterior. 4. Discussão dos resultados e 

considerações sobre a existência de carste na área de estudo. 

 Trata-se, portanto, de uma metodologia comparativa, em que foram selecionadas, 

através da bibliografia sobre o carste, formas de relevo características consideradas 

cársticas, buscando identificar estas mesmas formas na área de estudo. 

 Embora estudos geoquímicos não tenham sido desenvolvidos no presente 

trabalho, houve a preocupação, sempre que possível, de encontrar evidências de 

dissolução química na área de estudo. Como o conceito de carste está associado à 

influência química, o fato de se encontrar evidências dessa atividade química na área de 

estudo, auxiliaram a corroborar a hipótese de existência de carste. 
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III - O Carste: Conceitos Atuais e Adequação ao Tema 
 
 Historicamente, o estudo científico do relevo cárstico se inicia no século XVIII, com 

os estudos de biologia em cavernas do romeno Racovitza. Desde então, os estudos 

vieram evoluindo nas diversas áreas da ciência, até atingir o contexto atual. 

 

3.1 - Definição de carste 
 

 A palavra carste tem sua origem em Karst, nome de uma região nas proximidades 

de Rjeka (Eslovênia), origem histórica dos estudos sobre esta forma de relevo 

(CHRISTOFOLETTI, 1980; LINO & ALLIEVI, 1980; BLOOM, 1996; KOHLER, 1998). 

 O tema carste na bibliografia é tratado como sendo extremamente relacionado à 

dissolução, particularmente devido à água acidulada. 

 A descrição dada por BLOOM (1996), explica este processo: 

 
 “Água de chuva recente é sempre ligeiramente ácida, porque o dióxido de carbono 
é dissolvido a partir da atmosfera. A acidez aumenta ainda mais quando a água penetra 
por entre as raízes das plantas, nas camadas superiores do solo, usualmente rico em 
dióxido de carbono gerado pela decomposição de tecidos vegetais. O dióxido de 
carbono gerado biologicamente no ar do solo é a maior fonte de água subterrânea 
carbonatada. A reação entre ácido carbônico e minerais é denominada carbonatação. 
Como toda a água em contato com ar contém pelo menos uma parte de dióxido de 
carbono, a carbonatação é um processo comum de intemperismo.” 

 

 Embora o ácido carbônico não seja o único ácido a provocar este tipo de 

intemperismo (HILL & FORTI, 1997; AULER, 1999; DUCHENE, 1997; HILL, 2000), é sem 

dúvida o principal responsável pela maioria das ocorrências de carste no mundo. 

 Esta água acidulada penetra por entre as fendas e fraturas das rochas indo reagir 

com os minerais. Se a área passível de carstificação possuir condicionantes tectônicos e 

litológicos, clima e vegetação favorável, (JENNINGS, 1985; LINO & ALLIEVI; 1980; 

JIMENEZ et AL., 1984; WHITE, 1988; LABEGALINI, 1996), teremos então uma maior 

variedade de formas cársticas, caso contrário, estas formas de dissolução poderão ficar 

restritas à superfície litológica (eventualmente, recobertas pelo solo). 

 Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), são condições para o desenvolvimento do 

relevo cárstico: 
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“i - a existência, na superfície ou próxima dela, de considerável espessura de 
rochas solúveis. A rocha deve ser acamada em bancos delgados, fissurada e fraturada 
para permitir a passagem fácil da água através dela; também deve ser maciça e 
resistente. Qualquer tipo de estrutura geológica, desde as horizontais até às dobradas e 
falhadas, pode ser envolvida. 

O tipo de rocha mais comum que preenche as especificações acima é o calcário, 
que é acamado, maciço, puro, duro, consolidado e cristalino. A dolomita pode 
apresentar características suficientes, mas não é tão facilmente dissolvida como o 
calcário. Outras rochas solúveis, como a gipsa e o sal gema, podem também apresentar 
aspectos cársticos, mas estas rochas não são muito difundidas na superfície terrestre. 

ii - a região deve receber quantidade moderada de precipitação, pois a 
dissolução da rocha só pode se efetuar se houver água em quantidade suficiente. Nas 
áreas úmidas, a presença de vegetação densa auxilia a dissolução pela água pluvial, 
pois a quantidade de CO2 existente no solo pode chegar a ser quinze vezes a da 
existente na atmosfera. Nas áreas áridas e semi-áridas, que apresentam terrenos 
calcários, a morfologia cárstica é pobremente desenvolvida, embora mostrando alguns 
aspectos, e por vezes pode estar totalmente ausente. 

iii - a amplitude topográfica, ou a altura da área acima do nível do mar, deve ser 
elevada para permitir a livre circulação das águas subterrâneas e o pleno 
desenvolvimento das formas cársticas. É essencial que a água subterrânea possa se 
escoar através do calcário, efetuar o seu trabalho de dissolução e emergir nos rios 
superficiais.” 

 

 Semelhante conceito é apresentado por MELENDEZ & FUSTER (1994): 

 

 “Las rocas calizas, por sí mismas impermeables, dejan pasar el agua con gran 
facilidad, a través de su masa, cuando están agrietadas o fisuradas, lo qual ocurre 
siempre, por la presencia de planos de disyunción o “diaclasas”, que aparecen en los 
estratos de caliza en direcciones perpendiculares entre sí y al plano de estratificación. (...) 
Estas grietas iniciales se van ensanchando poco a poco, por un efecto de disolución en 
las aguas carbónicas” 

 

KOHLER (1998), diferencia cárstico, paleocárstico e pseudocárstico pelo seguinte 

critério: 

 

• “Feições cársticas são todas as formas de relevos ativos elaborados sobretudo pelos 
processos de corrosão (química) e pelos processos de abatimento (físicos).Exemplos: 
dolinas e uvalas funcionais. 

• Feições “cársticas” elaboradas pelos processos de corrosão (química) e abatimentos 
(físicos), hoje não mais ativas (funcionais), são denominadas paleocársticas. 
Exemplos: sumidouros e ressurgências inativas, dolinas inativas e parcialmente 
assoreadas. 

• Feições do tipo “carste”, não elaboradas por processos de corrosão (química) e 
abatimento (físicos), são denominadas pseudocársticas. Exemplos: cavernas de 
origem vulcânicas, depressões fechadas de origem glacial.” 
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 O termo pseudocarste vem sendo utilizado por diversos autores. JENNINGS (1985 

p. 2), assim define pseudocarste: “There are some landforms, and even landform 

assemblages, that resemble those of karst but are the products of quite different processes. 

For them the term pseudokarst has been devised.” E apresenta, como exemplos, os tubos 

de lava, formas cársticas em gelo, cavernas litorâneas formadas por erosão mecânica de 

ondas, cavernas formadas no talus e em mantos de intemperismo. O referido autor 

considera que a dissolução pode ter representado um papel secundário na formação de 

alguns desses casos. 

 Com base nas duas definições apresentadas acima pode-se deduzir que o fator 

principal para diferenciar o que se chama de carste, do pseudocarste, são os processos 

de formação. Neste contexto, convém mencionar a definição de WHITE (1988): 

 

“The characteristic features of a karst landscape are closed depressions, 
integrated underground drainage whit disappearing surface streams, and caves. All of 
these characteristics can arise from other processes, which may create a landscape that 
superficially resembles a karst landscape. The assemblage of features so produced is 
sometimes referred to as pseudokarst, although some object to the term.” 

 

 Volta-se a insistir que, o que diferencia o carste do pseudocarste, segundo os 

autores, são os processos diferentes que levaram a formações semelhantes. 

 Na bibliografia tratada, pode-se observar que quanto mais antigo é o texto, mais 

ligado ao calcário e as rochas carbonáticas estão as definições. As definições mais 

modernas evitam ligar o termo carste a uma litologia específica ou a rochas carbonáticas 

em especial. 

 A definição apresentada por KLIMCHOUK & FORD (2000), em parte 

fundamentada na proposta apresentada por Huntoon em 1995, reflete esta afirmativa: 

 

“The karst system is an integrated mass-transfer system in soluble rocks with a 
permeability structure dominated by conduits dissolved from the rock and organized to 
facilitate the circulation of fluid.” 

 

 Constata-se que a definição não mais agrega a necessidade de rochas 

carbonáticas para a existência do carste, limita a ocorrência a rochas solúveis, onde haja 

permeabilidade estrutural, condutos formados por dissolução da rocha, organizados de 

forma a facilitar a circulação de fluídos, tudo isso integrado em um sistema que permite a 
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transferência de massa. Esta definição acaba sendo tão ampla que enquadra 

praticamente qualquer tipo de rocha, já que todas possuem algum grau de solubilidade, 

e estando submetidas a algum tipo de tectonismo, podem apresentar diversos graus de 

permeabilidade estrutural, viabilizando o surgimento de condutos que permitam a 

transferência de massa. 

 Outros autores, como por exemplo, YOUNGER & STUNELL (1995), relacionam a 

presença de carste com as formas de relevo, questionando a colocação de que processos 

diferentes sejam responsáveis por formas semelhantes, e propondo que, na verdade, os 

mesmos processos dão origem às formas, e que, embora possa haver diversos processos 

agindo, e que ora predomine um ou outro, é a soma deles que realmente produz as 

formas, e não um processo isolado. 

 Ainda com relação a este tema, é de extrema importância a colocação de SELF & 

MULLAN (1997, p. 14): 

 

“Genetic definitions are inflexible and can lead to some absurd situations. A 
classification which relies on the distinction that “solution=karst” whereas “physical 
erosion = pseudokarst” may allow some quartzite caves to be classified as karst but 
would relegate some of the major limestone river caves of China and Sumatra to 
pseudokarst!” 

 

 Os mesmos autores propõem ainda, que a definição de carste deva ser 

estabelecida apenas em termos morfológicos, neste contexto um terreno que possua 

características cársticas é carste, independente do processo de formação. Esta definição 

não depende da litologia ou dos processos formadores, mas se atem as formas. Esta 

posição é de modo geral, compartilhada pelo Dr. Paul WILLIAMS (informação oral, 

2001), autor de diversos trabalhos sobre geomorfologia do carste. 

 

3.2 - Classificação do carste 
 

 As definições de carste na literatura são um tanto quanto controversas, às vezes 

complementares, outras vezes contraditórias. 

 Da mesma forma, a classificação do carste, pode ser feita levando-se em 

consideração fatores diferentes, que podem estar relacionados a gênese ou a suas formas 

finais, ou ainda, aos processos que deram origem ao mesmo. 
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 WHITE (1988 p. 107), classifica o relevo cárstico de acordo com a forma 

predominante, e identifica os seguintes tipos de carste como os de mais comum 

ocorrência: 

 

“Doline karst 
Cockpit karst 
Cone and tower karst 
Fluviokarst 
Pavement karst 
Polje karst 
Labyrinth  karst 
Cave karst” 

 

 Seguindo-se uma ampla descrição das características e diferenças de cada um dos 

tipos acima citados, que é apresentada de forma resumida a seguir. 

 

• Carste em dolinas: Constituem-se no tipo de carste mais amplamente distribuído. 

Tal se explicaria, pois os fatores condicionantes para a existência deste tipo de 

carste seriam muito mais de ordem litológica e da densidade de fraturas. 

• Carste em cockpit: são depressões maiores e mais largas que as dolinas, e para 

manter uma forma uniforme de círculo ou estrela, os pontos iniciais de 

desenvolvimento devem estar mais espaçados, que no carste em dolina. WHITE 

(1988 p. 108) destaca ainda que carste em cockpit bem formado não são 

comuns. O exemplo típico seria o encontrado na Jamaica. 

• Carste em cone e torre: Os requisitos para o aparecimento deste tipo de carste 

parecem ser, segundo WHITE (op. cit. p. 109), um maciço grosso e denso, e um 

bem desenvolvido sistema de fraturas. A dissolução ao longo das fraturas separa 

morros de calcário em blocos separados. Os corredores formados pela dissolução 

se aprofundam e alargam, e os topos desses morros são arredondados e 

dissecados em superfícies secundárias de carste. As dissoluções ao longo das 

fraturas eventualmente atingem o nível de base, e as trincheiras se alargam, 

transformando-se em um plano aluvial separando os diversos cones e torres. 

• Fluviocarste: Em regiões onde a cobertura de calcário é menor que o relevo, tanto 

rochas solúveis quanto insolúveis se mesclam na mesma bacia. No fluviocarste, a 

drenagem é confusa, com vales cegos, sumidouros, nascentes largas, depressões 
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fechadas e cavernas. Em muitas destas regiões, os maiores rios mantêm seus 

cursos em superfície, freqüentemente alimentados por tributários subterrâneos. 

• Carste em pavimento: São áreas de calcário descobertos, usualmente esculpidos 

por karren· de diversos tipos. Carste em pavimento ocorrem em terrenos alpinos, 

onde os solos são finos ou foram removidos  por glaciação alpina. 

• Carste em polje: Os poljes, como formas individuais cobrem uma área imensa, 

um carste em poljes cobre muito território. Em conseqüência, requer uma grande 

espessura de rochas carbonáticas. Apenas no carste da antiga Iugoslávia ocorre 

verdadeiramente este tipo de carste, segundo GAMS (1969, apud WHITE, 1988 p. 

116). 

• Carste labiríntico: é uma paisagem dominada pela interseção de corredores de 

dissolução e canions cársticos, formando um labirinto. 

• Carste de cavernas: Existem regiões onde o calcário ou outras rochas solúveis não 

aparecem na superfície, onde ocorrem cavernas e uma bem desenvolvida 

drenagem subterrânea, com pouca expressão na superfície na forma de 

depressões fechadas ou outras formas cársticas 

 

 KLIMCHOUK & FORD (2000, p. 49), trazem uma outra tipologia de carste, 

baseada na evolução hidrogeológica, apresentada a seguir: 

 

• “Syngenetic to penecontemporaneous karst. 
• Intrastratal (interstratal) Karst. 

• Deep-seated karst.. 
• Subjacent karst. 
• Entrenched karst. 

• Exposed karst. 
• Open karst. 
• Denuded karst. 

(the subtypes open karst and denuded karst are not sequential categories. They are 
characterized by similarly exposed geomorphic settings, but differ in their previous 
karstification history. The true denuded karst is a former intrastratal karst) 

• Mantled karst. 
• Buried karst. 
• Exhumed karst.” 

 

Não é necessário citar todas as tipologias acima apresentadas, já que o objetivo 

aqui é apenas ilustrar algumas das diversas formas de se classificar o carste. 
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 O que se pretende aqui é demonstrar que um tipo de carste, não importa a 

classificação, muda, ao longo do tempo, para outro. Isso se explica pelo fato do processo 

de carstificação estar mais ou menos avançado em uma determinada área em relação a 

outra. 

 No entanto, durante a sua evolução, um ambiente cárstico não passa, 

necessariamente, por todas as categorias anteriormente citadas, já que algumas dessas 

dependem de fatores condicionantes que nem sempre estão presentes. 

 As classificações, na verdade, nos dão a idéia da dinâmica cárstica, e, portanto, 

favorecem a compreensão do carste. 

 Ao procurar “enquadrar” uma área cárstica em uma determinada classificação, 

está-se fazendo, na verdade, uma localização da área em uma escala temporal com 

respeito à evolução dos processos cársticos que já ocorreram na área e as perspectivas 

do que se esperar futuramente. 

 Uma outra classificação que tem sido utilizada é referente a litologia. Assim, fala-

se de carste em calcário, carste em dolomito, carste em quartzito ou em qualquer outra 

litologia que apresente características mínimas. Esta classificação, no entanto, pode 

auxiliar a saber que tipo de feições poderá ser encontrado em uma determinada área, 

mas não, necessariamente, fornecer informações acerca do estágio de desenvolvimento 

do carste. 

 

3.3 - Observações e Síntese 

 

O carste, na geomorfologia, é definido como um tipo de relevo cuja  característica 

mais marcante é ter como principal agente formador o intemperismo químico, favorecido 

por fatores já descritos acima. 

As principais classificações do relevo cárstico mostram que existem elementos que 

justificam “dividir” as ocorrências de carste em tipos diferentes, mas também permitem 

supor que esta separação é muito mais temporal do que física, e que tipos diferentes de 

carste representam estágios diferentes na dinâmica do relevo. 
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Pode-se também observar que o carste, como entendido atualmente, não está 

exclusivamente associado a rochas carbonáticas, mas pode ser encontrado em outras 

litologias. 

 Descrição de ocorrências cársticas em rochas não carbonáticas são freqüentes na 

atualidade (WHITE, 1988; YOUNGER & STUNNEL, 1995; CORRÊA NETO, 2000), e 

baseiam-se nos processos para justificar a classificação como carste. 

 Dentre os trabalhos citados acima, o de YOUNGER & STUNNEL (1995) merece 

uma atenção maior por se referir, em um dos estudos de caso apresentados, a uma área 

de ocorrência de carste em arenito, justificando a classificação do mesmo como carste 

em função do conjunto de processos formadores e descartando, desta forma, o termo 

pseudocarste. Também explicita a tese de que não se pode considerar a existência ou 

não de carste em função de um único processo dominante, e que o conceito de carste 

deve estar associado a um conjunto de processos, tanto físicos quanto químicos, e que, 

em função deste conjunto, se classifique um relevo como cárstico ou não. 

 Mas as idéias mais modernas evitam mencionar “processos formadores”, definindo 

como carste qualquer área onde ocorram formas cársticas. 

 Neste trabalho busca-se justamente demonstrar a ocorrência de feições cársticas 

em arenito, e, se possível, relacioná-las com os processos de formação, conseguindo 

com isso propor uma classificação da área estudada como carste ou não, a despeito das 

litologias lá encontradas e descritas em trabalhos como os de WERNICK, PASTORE & 

PIRES NETO (1973), TROPPMAIR & TAVARES (1985), MARTINS (1985) E FERREIRA, 

KARMANN & ROSSATO (1998). 

 No contexto referido acima, o trabalho de MARTINI (2000), descrevendo os 

processos envolvidos na dissolução do quartzo e minerais silicificados, representa uma 

forte contribuição, pois demonstra a geoquímica envolvida no processo de dissolução de 

rochas silicificadas. De acordo com este autor, a dissolução do quartzo em água é 

essencialmente um processo simples de hidratação, originando o ácido silícico, de 

acordo com a fórmula: 

 

SiO2 + 2H2O ⇔ H4SiO4 

Quartzo + água ó Ácido Silícico 
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 Embora a dissolução do quartzo seja muito lenta, da ordem de 10-17 moles cm2/s 

a 25o C, esta pode ser aumentada na presença de cátions e componentes orgânicos. 

(BENNETT, 1991 - apud MARTINI op. cit.). Trabalhos mais antigos, como o de URBANI 

(1986), versando sobre ocorrência de cavernas em quartzito, também trazem esta 

fórmula, referindo-se a trabalhos anteriores de MARTINI. 

 URBANI (1986) considera que o intemperismo químico atua principalmente, no 

início do processo que dá origem às cavernas em quartzito. Após estas atingirem certa 

dimensão e alcançarem a superfície, outros processos, como a erosão mecânica e os 

colapsos incrementariam suas dimensões. 

Finalmente, com base apenas na análise da bibliografia disponível, pode-se 

mostrar a viabilidade de existência de um relevo que apresenta características de carste, 

como determinadas formas e drenagens subterrâneas, na área em estudo. 
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IV - Formas cársticas 
 

 Os relevos cársticos são assim definidos em função de uma série de fatores. Os 

que aparecem com mais freqüência na bibliografia são: o conjunto de formas; os 

processos formadores e a existência de drenagens subterrâneas. 

 Neste trabalho, pretende-se mostrar, entre outros, que um conjunto de formas 

cársticas existe na área de estudo. Desta forma, um catálogo de formas cársticas, 

conforme aceito pela bibliografia atual, passa a ser de relevância para que se possa 

demonstrar esta proposição. 

 Basicamente, este capítulo pretende responder ao questionamento: O que são 

consideradas formas pertencentes ao relevo cárstico? 

 Para responder a esta pergunta, foram utilizadas cinco referências: JENNINGS 

(1985); SWEETING (1973); FORD & WILLIAMS (1989); BÖGLI (1980) e WHITE (1988). 

O texto a seguir trata-se, portanto, de uma síntese interpretativa destes autores, em 

especial JENNINGS (1985), pela estruturação semelhante do trabalho. Não se discute 

aqui os processos que levam a formação dessas estruturas de relevo, apenas uma breve 

descrição. 

 

4.1 - Macroformas 
 

 

• Cones e Torres (Cone and Tower) 

 

 Uma característica típica que aparece em alguns carstes tropicais são as colinas 

residuais com lados verticais ou quase verticais, conhecidas por cones. As formas dos 

cones e torres variam consideravelmente. A elevação de tais formas pode variar de 

algumas dezenas a várias centenas de metros. As torres são mais verticais, enquanto que 

os cones têm variações no diâmetro da base até o topo, dando sua forma característica. 

Na figura 4.1 é apresentado um exemplo, e na 4.2, na página a seguir, apresenta-se um 

modelo de relevo de carste em cone e torre, diferenciando-o do carste em cockpit, 

apresentado a seguir.  
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• Dolinas e cockpits (dolines and cockpits) 

 

 As formas mais simples de depressão fechada no carste são conhecidas como 

dolinas. São geralmente circulares ou ovais em planta, com a profundidade variando 

muito. Podem, no entanto assumir diversas formas: de pires, semi-esférica, ovais, cônicas 

e cilíndricas. Vão de poucos metros a várias centenas em diâmetro, podendo ter mais de 

uma centena de metros em profundidade. Conforme aumentam em tamanho, as formas 

se tornam mais complexas e podem se transformar em outras categorias de formas, como 

vales e uvalas. São subdivididas em tipos diferentes, de acordo com a sua origem: 

dolinas de dissolução, de colapso, colapso devido a carste subjacente, de subsidência e 

afundamento aluvial JENNINGS (op. cit.). 

 No carste tropical existem ainda algumas formas que diferem das dolinas. São na 

forma de uma estrela, com vertentes convexas entre as quais correm fluxos após fortes 

chuvas. Não são depressões sobre uma superfície plana, mas sim um conjunto delas em 

meio a colinas residuais JENNINGS (op. cit.). O nome de origem jamaicana “cockpit” 

tem sido associado a este tipo de forma.  

Figura 4.2: Uma visão “idealizada” para distinguir entre 
carste em torre e cone, do carste em cockpit, baseado na 
curvatura das vertentes. Lf é o espaço entre fraturas 
(WHITE, 1988. Modificado).  

 

Figura 4.1: Carste em torre (Filipinas) 
segundo Ford & Williams (1989), foto de R. 
Wasson. 
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• Desfiladeiros (gorges) 

 

 Os desfiladeiros se desenvolvem mais freqüentemente em rochas carbonáticas do 

que em outras rochas, dadas as mesmas condições de relevo e clima (JENNINGS, 1985). 

Tal se deve devido ao equilíbrio entre os processos de vertentes e a incisão provocada 

pelos rios, este último muito mais marcante. JENNINGS (op. cit.) considera que o fator 

mais importante é a incapacidade dos processos de evolução de vertentes atuarem no 

calcário e dolomito erodindo as vertentes e gerando vales em forma de V. Tal se deveria 

a infiltração e reduzido fluxo aéreo, diminuindo a erosão das vertentes, como a 

ocorrência de diversos tipos de movimentos de massa. (figura 4.3) 

 
Figura 4.3: Desfiladeiro em forma de canion nas proximidades da ressurgência 
de Brejões - BA. Foto R. Hardt  

 

• Cavernas Meândricas (meander caves) 

 

 Cavernas meândricas são aquelas que se formam na lateral de um desfiladeiro 

devido à corrosão lateral de um rio, decorrente da formação de um meandro. São 

normalmente um grande salão, mais largo que profundo, que acompanha a curvatura do 

meandro. (Figura 4.4) 
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 No vale do Peruaçu, norte de Minas Gerais, existe uma cavidade formada no 

interior de uma grande dolina de abatimento, nas proximidades da gruta do Janelão, 

com características típicas de grutas meândricas, provavelmente formada pelo rio Peruaçu 

em épocas passadas. Hoje o rio Peruaçu se encontra em um nível mais baixo, não mais 

passando pelo local. 

 
Figura 4.4: Caverna meândrica em 
Boree Creek, Borenore, NSW, segundo 
JENNINGS (op. cit. - pag. 93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pontes Naturais (natural bridges) 

 

 São muito comuns em vales cársticos do que em qualquer outro tipo de litologia, 

mas variam muito em forma e gênese. Deve-se diferenciar entre ponte natural e arco 

natural. Sob uma ponte, passa ou passou um rio, enquanto que em um arco, a cobertura 

não atravessa um vale, mas sim perfura a lateral de uma parede de rocha devido ao 

intemperismo. Também é difícil distinguir-se uma caverna de uma ponte. O critério mais 

comum é que a luz diurna ilumina através do vão da ponte (figura 4.5). Três tipos são 

mais comuns no carste: Pontes devido a uma estreita faixa de calcário acamada sobre um 

curso d’água, que origina a ponte; pontes devido ao desabamento do teto de uma 

caverna, cujos restos passam a ser a ponte e “auto-captura” onde  um meandro cresce 

através de um cavernamento e acaba capturando seu próprio curso. 



 

 20 

Figura 4.5: Gruta conhecida como “Arco do 
André”, na realidade uma ponte natural sobre o 
rio Peruaçu, que passa em meio aos blocos 
abatidos na base da gruta. Em seu maior 
desnível, do teto ao chão, ultrapassa 110m. 
Repare na pessoa, (pequena mancha amarela) 
logo abaixo da seta. Foto: R. Hardt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Vales semicegos (semiblind valleys) 

 

 Os vales semicegos são assim chamados, pois em condições normais, o fluxo de 

água mergulha em um sumidouro e fica subterrâneo. No entanto, em épocas de chuva 

intensa ou derretimento de neve, o conduto subterrâneo não provê vazão suficiente e 

parte da água percorre a superfície. LINO (2001) descreve uma ocorrência na região de 

Bonito, MS, conforme se pode observar na figura 4.6. 

 
Figura 4.6: Vale semicego em Bonito - MS. Em condições normais, a água desaparece em um 
sumidouro pouco antes da ponte. Em épocas de chuva, a vasão não é suficiente e as águas 
percorrem todo o vale. Foto: Clayton F. Lino. 
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• Vales cegos (blind valleys) 

 

 Semelhantes aos vales semicegos, com a diferença que, não importando a 

quantidade de água, o rio sempre permanece subterrâneo. 

 

• Vale seco (dry valleys) 

 

 Os vales secos são similares em muitos aspectos aos vales de rio, mas não há 

água correndo neles. Vales secos podem ser longos e podem formar sistemas 

ramificados. Podem estar associados a uma drenagem subterrânea que “capturou” o rio 

que deu origem ao vale. Este é o caso do vale apresentado na figura 4.7, onde o rio 

Jacaré, provável formador, corre hoje sob o maciço rochoso à esquerda, na gruta de 

Brejões. 

Figura 4.7: Vale seco nas 
proximidades da gruta de Brejões 
- BA. Possivelmente formado pelo 
rio Jacaré, que hoje percorre a 
referida gruta. Foto: R. Hardt 
 

 

 

 

 

• Uvalas 

 
 É um complexo de formas de depressão fechadas com mais de um ponto de 

captação de água em seu conjunto. O tamanho não é um critério, mas por natureza são 

maiores que as pequenas dolinas porque são formadas pela associação de diversas 

depressões fechadas, como uma cadeia de dolinas interconectadas. 

 

• Poljes 

 

Grandes depressões fechadas com solo espesso através da qual corre um fluxo de água. 

São normalmente alongadas nas direções dos eixos tectônicos, mas também podem ser 
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compactas e de forma irregular. É necessário que a depressão tenha um solo de diversos 

quilômetros quadrados antes que seja considerado um polje. (Figura 4.8) 

Figura 4.8: Final 
Oeste do polje 
Popovo, Yugoslavia. 
A foto mostra apenas 
um segmento do 
total de 60 km de 
comprimento do 
polje. (WHITE, op. 
cit., p. 40) 
 

 

 

 

 

 

• Sumidouros (sinkholes; swallow holes; ponor) 

 

 Área de aporte de um fluxo d’água que se torna subterrâneo a partir daquele 

ponto. Podem ser de diversos tamanhos ou formas, podem ser na forma de um abismo, 

de uma passagem obstruída por sedimentos e entulho, ou uma boca de caverna (figura 

4.9). O ponor tem características próprias, e podem, eventualmente, atuar como 

surgências. 

 

 

 
Figura 4.9: Sumidouro do ribeirão das Ostras. Gruta da Tapagem - SP. Foto: R. 
Hardt 
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• Nascentes e Ressurgências cársticas (karst spring) 

 

 Área ou ponto onde a água emerge do subterrâneo. São consideradas nascentes 

se não se conhece a origem d’água, sendo que estas surgem pela primeira vez à 

superfície. Caso seja um rio ou fluxo que já esteve em superfície, sumiu e reapareceu, são 

chamados de ressurgências. As nascentes são por vezes chamadas de Vauclusianas, 

quando são de origem artesiana, ou provenientes das profundezas (águas profundas). 

 

• Cavernas (caves) 

 

 Talvez as formas de relevo mais conhecidas do carste, são aberturas naturais na 

terra. São caracterizadas pela sua forma e tamanho. A definição é essencialmente 

antropológica: cavernas são cavidades naturais subterrâneas penetráveis pelo homem 

(figura 4.10). Distinguem-se dos protocondutos, que são a ligação no sistema de 

drenagem subterrâneo, e não são penetráveis pelo homem. Os protocondutos também 

têm uma dimensão mínima, e não devem ser confundidos com a porosidade da rocha. 

JENNINGS (op.  cit.) 

 
Figura 4.10: Conduto no interior da gruta de Brejões. Foto: R. Hardt 
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4.2 - Microformas 
 

• Karren ou lapiás (karren) 

 

 A chuva direta, lavando a superfície da rocha, fluxos canalizados e percolação em 

diversos tipos de materiais produzem uma miríade de formas pequenas na camada de 

rochas superficiais. Estes são considerados uma classe e são chamados genericamente de 

Karren ou lapiás. As propriedades litológicas, a presença de xistosidade , espessura do 

acamamento e a porosidade primária contribuem para o tipo de karren desenvolvido. 

Rochas com acamamento fino, com poucas impurezas desenvolvem karren mais 

facilmente (figura 4.11). 

 
Figura 4.11: Karrens diversos sobre calcário nas proximidades da gruta de 
Brejões. Observe o detalhe, no canto superior direito da foto. Foto: R. Hardt. 

 

• Tubos (pipes) 

 

 São especialmente importantes no carste, pois são os responsáveis pela passagem 

de fluxo de laminar para turbulento, quando atingem dimensões entre 0,5 e 1 cm. Com o 

fluxo turbulento, o desenvolvimento das cavidades é acelerado, levando a formação de 

cavernas, e inviabilizando a aplicação da lei de Darci1 no carste. 
 

                                           
1 A lei de Darci descreve o fluxo subterrâneo de águas em meio à porosidade das rochas, desde que esta 
porosidade seja homogênea. 
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• Tufas e Travertinos (tufa and travertine) 

 

 Tufa ou travertino é o termo usado para depósitos de carbonatos primários,  

sólidos e cristalinos decorrentes da água em movimento.  JENNINGS (op. cit.) diferencia 

a tufa do travertino como sendo o primeiro, um depósito mais poroso, enquanto que o 

segundo, mais denso e cristalino. Parece, no entanto, tratar-se de estágios diferentes da 

mesma coisa. Aqui no Brasil, são comuns em rios na região de Bonito (MS). 

 

• Formas ruiniformes 

 

 São formas resultantes do alargamento de fissuras pela dissolução da rocha pela 

água. Muitas vezes são originados com o solo ainda existente e posteriormente são 

expostos (carste exumado). A figura abaixo apresenta a sua forma típica. 

 

 
Figura 4.12: O topo de paredões em carste costuma apresentar formas 
ruiniformes, como as observadas nesta foto (Vale do Peruaçu - MG). Foto: 
Rubens Hardt 
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V - Área de Estudo 
 

5.1 - Considerações Geológicas 
 

 Uma vez que o estudo se concentra no arenito, e, existindo três formações na área 

de estudo, estas serão caracterizadas aqui. Os arenitos Pirambóia, de idade triássica, 

estão, em geral no embasamento da formação Botucatu. Enquanto alguns autores 

consideram tais arenitos como uma formação, outros consideram estes uma fácie dos 

arenitos Botucatu. (BRASIL, 1984). 

 Os arenitos Pirambóia são descritos como sendo esbranquiçados, amarelados e 

avermelhados, médios a muito finos, siltítico-argilosos, grãos polidos, subangulares e 

subarredondados com seixos de argila. Os autores ainda ressaltam que na porção mais 

inferior da formação Pirambóia ocorre uma camada de 1 a 2 m de espessura, de cor 

avermelhada, areno-argilosa, com seixos de sílex. Segundo Soares et al. (1973 apud 

BRASIL 1984) ocorrem intercalações de siltitos e folhelhos nos arenitos Pirambóia com 

espessuras variando de alguns milímetros até 1 m. Os referidos autores ainda definem a 

estratificação plano-paralela como freqüente nos arenitos Pirambóia, e se distribui de 

forma contínua pelos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e nordeste do Paraná. 

 Outra formação a de principal interesse é a formação Botucatu, de idade 

jurássica, onde ocorre a maioria das cavidades identificadas até o momento. BRASIL 

(1984), define a formação Botucatu como consistindo de arenitos avermelhados, 

normalmente bimodais, quartzosos, friáveis, grãos foscos e geralmente bem 

arredondados. PETRI & FÚLFARO (1988) descrevem como sendo arenito fino, com boa 

seleção, elevado grau de arredondamento dos grãos menores que 0,1mm de diâmetro. 

Os mesmos autores ainda descrevem os grãos como sendo dotados de superfícies foscas 

e esburacadas. BRASIL (op. cit.) define a estratificação como sendo cruzada, planar e 

acanalada de grande porte, ressaltando que é uma característica marcante da formação 

Botucatu, sendo que a passagem da formação Pirambóia para os arenitos eólicos 

Botucatu é considerada concordante pela maioria dos autores. Para PETRI & FÚLFARO 

(op. cit.), as estratificações são cruzadas grandes, não tangenciais, com lâminas frontais 

de ângulo elevado no topo. Outros contatos da formação Botucatu ocorrem, segundo 

BRASIL (op. cit.) de forma discordante com o embasamento e as formações Furnas, Ponta 
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Grossa e Aquidauana; o contato superior com as rochas basálticas da formação Serra 

Geral também é discordante. As características litológicas e sedimentares da unidade 

indicam deposição eólica em ambiente desértico, com desenvolvimento de rios 

meandrantes e pequenas lagoas, sob condições climáticas oxidantes. Para PETRI & 

FÚLFARO (op. cit.), a extensão dos depósitos eólicos permite a dedução de que o 

ambiente de deposição era desértico. 

 BRASIL (op. cit.) atribui idade jurássica para a formação Botucatu, conforme 

expressa o texto abaixo: 

 

 Por relações estratigráficas, atribui-se idade jurássica para a formação 
Botucatu. Esta situa-se imediatamente abaixo dos derrames basálticos do jurássico-
cretáceo e acima da formação Rosário do Sul (membro Santa Maria) de idade triássica 
média e superior.” 

 
 No topo da Serra de Itaqueri, ocorre ainda, a assim denominada Formação 
Itaqueri. FERREIRA (1995) caracteriza a formação Itaqueri como sendo composta de 
arenitos cenozóicos, de granulações variáveis, passando a siltitos e a arenitos grosseiros.  
 
5.2 - Considerações Geomorfológicas 
 

 ROSS & MOROZ (1997) definem duas unidades morfoesculturais, pertencentes à 

unidade morfoestrutural Bacia sedimentar do Paraná, nas quais a área de estudo se 

insere. A primeira delas é chamada de Planalto Residual de São Carlos, e a segunda, de 

Planaltos Residuais de Franca/Batatais. 

 A unidade morfoescultural denominada de Planaltos Residuais de Franca/Batatais 

corresponde ao reverso da Cuesta no interflúvio Moji-Guaçu/Grande. Localiza-se na 

porção norte da morfoestrutura da bacia sedimentar do Paraná, tendo como limite leste o 

Estado de Minas Gerais ROSS & MOROZ (op. cit p. 43). 

 Os mesmos autores afirmam que nesta unidade morfoescultural predomina formas 

de relevo denudacionais, com modelado constituindo-se basicamente por colinas de 

topos aplainados ou tabulares, com vales entalhados de menos de 20m a 40m e 

dimensão interfluvial média de 750 a 3.750m. As cotas altimétricas variam de 800 a 

1100m e as vertentes apresentam declividades que variam entre 2 e 10%. Como se trata 

de áreas altas, circundadas por terras baixas, é um centro dispersor de drenagem. Os 

solos predominantes são do tipo Latossolo Vermelho-amarelo. 
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 Segundo BRASIL (1983), o "Planalto de Franca corresponde a cuesta interna 

posicionada mais a leste da bacia do Paraná, no Estado de São Paulo. O trabalho de 

Northfleet & Neves (1968) mostra, através da correlação de seção da Formação Serra 

Geral, que a área apresenta alguns blocos de composição topográfica alta e outros, 

baixa, evidenciando a influência tectônica". 

 A unidade morfoescultural Planalto Residual de São Carlos corresponde ao reverso 

da cuesta no interflúvio Tietê/Moji-Guaçu.  Localiza-se entre o Planalto Central Ocidental 

e a Depressão Periférica Paulista. Segundo ROSS & MOROZ (op. cit p. 43), predominam 

formas de relevo denudacionais cujo modelado constitui-se basicamente por colinas de 

topos convexos e tabulares, com vales de entalhamento variando de 20m a 80m e 

dimensão interfluvial acima de 3.750m. 

 Com relação a altimetria, as cotas variam de 600m a 900m, ultrapassando 960m 

em alguns pontos. As vertentes apresentam declividades entre 2 e 20%, com ocorrências 

superiores a 30% nos setores mais dissecados do relevo. Os solos predominantes são os 

Latossolos Vermelho-escuro. 

 O que se observa destas duas unidades morfoesculturais é que elas apresentam 

relevos bastante semelhantes, com bases litológicas similares, justificando-se por estarem 

submetidas à praticamente os mesmos condicionantes morfológicos. 

 No entanto, são informações num nível de escala de pouco detalhe, abrangendo 

grandes áreas. TROPPMAIR & TAVARES (1985), fazem um interessante delineamento da 

evolução histórica do relevo na região de Altinópolis, chamando atenção para os 

falhamentos e propondo que a região foi alvo de tectonismos recentes. 
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VI - Apresentação dos Dados e Discussão dos Resultados 
 
 
6.1 - Altinópolis 
 

 Altinópolis, no interior do estado de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, tem 

parte do município recoberto pela formação Botucatu, e recebeu atenção devido ao 

grande número de cavernas encontradas na região. MARTINS (1985), insere as grutas na 

formação Botucatu, mas considera problemática a separação entre arenitos Pirambóia e 

Botucatu na área, não descartando a hipótese que estudos mais detalhados da geologia 

local possam alterar este contexto. As observações feitas em campo nos levam a 

concordar com o referido autor quanto à inserção das grutas no arenito Botucatu, dadas 

as evidências de deposição eólica e ao fato de que, em outras áreas de estudo, serem 

mais claras a inserção das grutas na formação Botucatu. 

 Basicamente, encontram-se na área grutas diversas e dolinamentos, estes últimos 

com características de abatimento. Eventualmente, no fundo do dolinamento existe o 

acesso ao interior de grutas, este é o caso, por exemplo, de uma das bocas da gruta 

Duas Bocas. (Figura 6.1) 

 Nesta área, foram constatadas, além dos cavernamentos, dolinas de abatimento, e 

um desfiladeiro (canion) com algumas centenas de metros, resultando em uma caverna 

(vale semicego). 

 

Figura 6.1: Um dos pórticos de 
acesso à gruta Duas Bocas 
(Altinópolis). Este pórtico se 
encontra na base de uma grande 
dolina de abatimento. 
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6.2 - Ipeúna/Itaquerí da Serra 
 

 Em Ipeúna, a grande quantidade de cavernas mostra que os processos 

geomorfológicos que produzem os cavernamentos são bastante ativos. A gruta do 

Fazendão, a maior da área, apresenta em seu interior, diversas características que podem 

ser interpretadas em função do processo de dissolução. No teto de um dos salões da 

referida gruta, pode-se observar formas de dissolução. Em um outro trecho, cristalizações 

se formam numa área de onde provavelmente se desprendeu parte da rocha matriz. 

(Figuras 6.2 e 6.3) 

 A gruta de Pedrões é outra que apresenta grande interesse, pois em seu interior 

pôde-se constatar a existência de estalactites, possivelmente de sílica. Esta é mais uma 

evidência de que, entre os processos ativos na área, tem-se a dissolução química 

atuando. Cabe um aparte em relação a estas estalactites, já que devido à pequena 

dimensão e proximidade do pórtico de acesso não se descarta uma ação biológica 

colaborando para o aparecimento das referidas estalactites (figura 6.4). Embora nestes 

trabalhos não se pretenda mensurar o quanto um determinado processo atua na 

elaboração de formas cársticas, a constatação de que estes processos estejam presentes 

corrobora a opinião de alguns pesquisadores de que a dissolução química deve estar 

presente para a existência de carste. 

 Na área externa, sobre os solos que recobrem os arenitos da formação Itaqueri, 

foram encontradas dolinas típicas daquelas formadas por processos de dissolução. Esta 

constatação é talvez uma das mais fortes evidências da existência do carste em arenito. 

São várias dolinas em uma área de pasto, algumas parcialmente preenchidas por água, 

já em processo de junção, transformando-se em uma uvala. Informação oral dada pelo 

Prof. Dr. Francisco S. B. Ladeira, indica que na época das chuvas, todas se transformam 

em lagos. (Figura 6.5). Uma outra dolina, mais a oeste destas, além da grande dimensão 

do diâmetro (superior a 100m), existem mais de três metros de turfeira em sua área 

central. Também se alaga em época de chuva, mostrando uma infiltração lenta. 
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Figura 6.2: Cúpulas de dissolução em um dos salões da gruta do Fazendão. 

 

 

 

 
Figura 6.3: Concreções e deposição de minerais em área onde um possível 
extrato da rocha matriz teria se desprendido.  
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Figura 6.4: Estalactites, possivelmente de sílica, na gruta de Pedrões. Repare no 
Ophilião à direita para noção de tamanho. 

 

 
 
Figura 6.5: Dolinas sobre solo, com características de dissolução, no alto da 
Serra de Itaqueri. (Foto: R. Hardt) 
 
 

6.3 - Analândia 
 

 Em Analândia, os trabalhos se concentraram na exploração e remapeamento da 

Caverna da Toca (figura 6.6). A área onde se situa a caverna da Toca ainda tem 

remanescentes da cobertura vegetal original, sendo que a própria caverna é a nascente 

de um pequeno córrego. Um dos elementos mais interessantes que se pode observar é a 

parede externa próxima ao pórtico de entrada, onde se vê claramente a estratificação 
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cruzada típica da formação Botucatu. No entanto, WERNICK et al. (1973) opinam que a 

caverna se desenvolve em arenitos Pirambóia, constatando uma estratificação paralela 

nítida e persistente, de pequena espessura. Acredita-se que seja uma área de contato, 

com o Botucatu acima e Pirambóia abaixo. 

 

 
Figura 6.6: Remapeamento da Caverna da Toca. Digitalização por Nicholas 
Saraiva sobre desenho de Rubens Hardt. 
 
 

6.4 - Itirapina 
 

 Poucos trabalhos foram feitos em Itirapina, apenas uma rápida visita, onde 

paredões em arenito apresentaram formas ruiniformes no topo. Tais formas se 

originaram, provavelmente, por dissolução nos planos de fratura, quando ainda coberto 

por solo. (Figura 6.7). Na mesma figura, observa-se também uma torre, separada do 

paredão, muito similar a aquelas que ocorrem no calcário. 
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Figura 6.7: Formas ruiniformes existentes, próximo à rodovia SP 225. Observe a 
torre destacada do paredão à direita da foto. (Foto: R. Hardt) 
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VII - Considerações Finais 
 

O objetivo inicial deste trabalho constituía-se em identificar formas cársticas nos 

arenitos inseridos na área de estudo. Com base nestas formas, inferir sobre a existência 

de carste em arenito. Este objetivo, em princípio, foi alcançado, já que diversas formas 

consideradas cársticas foram localizadas na área. 

Se com estes elementos pode-se afirmar categoricamente pela existência do carste, 

isso é discutível, pois diferente do que ocorre no calcário, a densidade de formas cársticas 

existentes é sensivelmente menor. 

Assim sendo, questões específicas são levantadas em função deste estudo. A 

primeira, e talvez mais marcante, é a questão sobre densidade de formas cársticas por 

unidade de área. Na bibliografia consultada, não se verificaram estudos específicos sobre 

este tema. Autores como WHITE (1988) afirmam que algumas áreas apresentam densa 

presença de formas como depressões, torres isoladas e colinas íngremes, enquanto que 

outras podem ser planos suaves, cobertos por solos, com talvez apenas formas levemente 

deprimidas que os permita classificar como carste. 

 Se este tipo de constatação for válido, então pode-se afirmar, com segurança, que 

tem-se, na área em questão, carste em arenito. Embora não se encontre densamente 

preenchida por formas cársticas, existe uma quantidade suficiente e bastante ampla de 

formas cársticas na área. 

 Um outro questionamento importante que fica em aberto é com referência aos 

processos envolvidos. Praticamente todos os autores consideram que o cavernamento, 

quando ocorre em arenito, tem como processo inicial à formação de "piping", e a 

formação do "piping" só ocorre porque há a dissolução química do arenito. Após a 

formação do "piping", então predominaria o processo de erosão mecânica. 

 Além disso, foram verificadas formas como estalactites e dolinas, cuja formação 

parece estar ligada diretamente à dissolução química. 

 É evidente que, se se considerar o fator erosão química como essencial para a 

existência do carste, então pode-se concluir que existe carste na área, já que uma 

importante contribuição para a existência das formas lá encontradas se dá pela 

dissolução química. Convém salientar que não se propõe a erosão química como 
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preponderante, mas sim como parte essencial do conjunto de processos. Se não houver 

erosão química, não haveria algumas, talvez todas as formas verificadas em campo. 

 Estas duas questões deixadas em aberto podem, se devidamente estudadas, 

contribuir significativamente para a definição de carste em arenito. 

 O que se propõe, neste caso, é que se pode até considerar os processos 

envolvidos como parte do processo cárstico, mas, como outros autores já colocaram, não 

se pode afirmar que a existência de carste se dá apenas quando a dissolução química 

prepondera. 

 Os estudos de geoquímica e sobre a densidade de formas cársticas por unidade 

de área viriam a acrescentar subsídios fundamentais, permitindo estabelecer critérios 

bastante claros sobre a existência de carste em arenito. 

 Embora não se possa considerar como definitiva a afirmação sobre a existência de 

carste na área de estudo, as evidências lá identificadas não deixam dúvidas que, sejam 

considerados os processos ou não, a existência do carste não pode ser descartada. 

 Um outro estudo interessante seria a comparação de áreas em arenito distantes 

entre si, com características litológicas e climáticas diferentes, para estabelecer que tipo 

de ocorrência predomina, que tipo de processo é mais significativo em uma área em 

relação à outra. No Parque Nacional da Serra da Capivara, existem diversas formas que 

podem ser consideradas carste, que também ocorrem no arenito lá existente. Sabe-se 

também que áreas no sul de Goiás apresentam formas em arenito, o mesmo se dando no 

Mato Grosso, na região da chapada dos Guimarães. No sul do país também tem-se 

registro de existência, bem como no Pará, e certamente em outras áreas onde ocorram 

arenitos. 

 Um segundo objetivo era o de tentar associar o relevo identificado na região com 

uma das diversas formas de se classificar o relevo cárstico existentes na literatura. A forma 

de classificação escolhida é a que se baseia em predominância de determinadas formas 

para elaborar a classificação, e, dentre os diversos autores consultados, WHITE (op. cit.) 

foi o que melhor organizou este tipo de classificação, sendo, portanto, utilizado para este 

objetivo específico. 

 Nos capítulos anteriores a referida classificação foi apresentada, e pretende-se 

aqui, apenas identificar em qual categoria a área de estudo se encaixa e porquê. 
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 É praticamente impossível enquadrar claramente a área estudada na classificação 

apresentada no capítulo II. Pode-se inferir que a diferença entre carste em rochas mais 

solúveis, como o calcário, difere em características em relação à ocorrência em arenito. 

Talvez a definição que mais se aproxima seria o carste de cavernas, pois ocorrem diversas 

cavernas e boa parte apresenta drenagem subterrânea. Na superfície, poucas depressões 

fechadas ou outras formas cársticas. No entanto, a definição supõe que as rochas onde 

ocorrem o carste não apareceriam em superfície, diferenciando-se neste ponto. 

 Acredita-se que, conforme o conhecimento sobre carste em arenito evolua, uma 

classificação própria e adequada surja, e este trabalho pode vir a ser importante 

contribuição neste sentido. 

 Por fim, se adotarmos a definição de carste proposta por KLIMCHOUK & FORD 

(2000), apresentada na página 12 deste trabalho, então podemos afirmar que a área 

constitui-se em um relevo cárstico, pois, conforme a definição, ocorrem rochas solúveis 

na área (embora sejam de baixa solubilidade), existe a permeabilidade estrutural (a área 

sofreu tectonismo apresentando falhas e fraturas), também constata-se a existência de  

condutos formados, total ou parcialmente, por dissolução da rocha (cavernas e tubos), 

organizados de forma a facilitar a circulação de fluídos (diversos fluxos de água utilizam-

se das cavernas e tubos), e está integrado em um sistema que permite a transferência de 

massa. 
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Anexo 
 

Como parte deste estágio de especialização, acompanhou-se, como aluno 

especial, a matéria Cartografia Temática, ministrada pela Prof. Dra. Janine Le Sann. Parte 

dos requisitos para a conclusão da disciplina foi a apresentação de um trabalho 

individual versando sobre o tema da pesquisa que cada aluno executava. 

Este trabalho utilizou técnicas de cartografia temática aplicada as grutas areníticas 

da Serra Geral, e embora com uma pequena amostra, mostrou-se uma ferramenta viável, 

e é apresentado a seguir. 
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Introdução 

 

 No presente trabalho, foram utilizados os dados existentes na bibliografia para 
elaborar um fichário-matriz sobre as cavernas existentes na Serra Geral, em rochas 
areníticas. 
 Embora a ocorrência de cavernas em arenito não seja uma raridade, o estudo das 

mesmas é pouco desenvolvido, o que motivou esta pesquisa. 

 Neste trabalho, a tentativa de achar fatores condicionantes comuns que possam 

justificar a origem e desenvolvimento destas cavidades foram considerados, e, devido a 

impossibilidade de trabalhos de campo, apenas as grutas já registradas na área e que 

possuíam as informações requeridas foram consideradas. 

 

Metodologia 

 

 Foram utilizados os mapas existentes e a descrição feita nos trabalhos de 

WERNICK et al. (1973), TROPPMAIR & TAVARES (1985) MARTINS (1985), HARDT (1996) 

e MONTEIRO & RIBEIRO (2001), para a coleta de dados. 

 Determinou-se cinco categorias de informação julgadas pertinentes para os 

objetivos, passíveis de serem encontradas na bibliografia. Estes dados são: 

desenvolvimento, que é a somatória do desenvolvimento de cada conduto que compõe a 

caverna; desnível, que é a diferença de altura entre o ponto mais alto que o solo da 

caverna atinge e o ponto mais baixo que este mesmo solo atinge; hidrologia, que é a 

existência ou não de um curso permanente de água; sentido preferencial, que é o sentido 

do maior conduto da caverna, e sentido secundário, que é o sentido do segundo maior 

conduto da caverna (quando existente). 

 Procedeu-se a leitura dos trabalhos e medidas dos mapas para a aquisição de 

dados. 

 Os dados foram então cadastrados em uma tabela, reordenados de acordo com 

as necessidades, e trabalhados para a determinação de grupos significativos, tabela esta 

mostrada a seguir, em conjunto com o fichário-matriz.  
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Tabela contendo os dados extraídos dos mapas e literatura. 

 

 

Fichário Matriz reorganizado em função das características de cada Gruta. 
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Conclusões 

 

 Com base na interpretação dos dados, pode-se verificar que existe uma 

correlação com a água, já que todas as grutas verificadas, exceto uma, possuem um 

córrego em seu interior. A exceção verificada é a Gruta do Fazendão, que, apesar de não 

possuir um curso d’água em seu interior, tem sua gênese relacionada ao processo de 

infiltração de água das chuvas (MONTEIRO & RIBEIRO, 2001). 

 Também podemos observar que as grutas relacionadas neste trabalho, 

acompanham as falhas geológicas principais da região, o que pôde ser verificado através 

do mapa geológico do PROJETO SAPUCAÍ (DNPM, 1979). 

 Outra característica interessante que se pode verificar é a existência de falhas 

secundárias, que correspondem aproximadamente, a orientação dos condutos 

secundários e das grutas de menor desenvolvimento. 

 Quanto ao desenvolvimento em si corresponde ao desenvolvimento encontrado na 

maioria das cavernas de arenito, com exceção da gruta Olho de Cabra, uma das 

maiores do Brasil nesta litologia, segundo o Cadastro Nacional de Cavidades Naturais 

(SBE, 2001). 

 Por fim, são cavernas predominantemente horizontais, apresentando pequeno 

desnível. Parece estar associado ao mergulho das camadas do arenito, mas carece de um 

estudo de campo para confirmação. 
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