
DOI: 10.5418/RA2013.0911.  0011

Revista da ANPEGE, v. 9, n. 11, p. 135-138, jan./jun. 2013.

ISSN  1679-768 X   © 2003, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia. Todos os direitos reservados.

HEINZ CHARLES KOHLER – O CARSTÓLOGO BRASILEIRO 

Luiz Eduardo Panisset Travassos ¹

Algumas das ideias contidas nesta breve homenagem foram originalmente publicadas em 
2010 na Revista Sociedade & Natureza, logo após o falecimento de meu estimado orientador. Após 
conversas com outros colegas que o conheceram e sempre se lembravam de suas colaborações, 
decidimos prestar nova homenagem aqui, destacando alguns dados sobre meu saudoso “mestre 
do carste”. Faço isso, pois acredito que conspiram para o insucesso de uma nação e de sua Acade-
mia aqueles que não cultuam sua história e seu passado. Inspirado por um texto de seu professor 
e amigo, prof. Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, decidi lembrar a posição de destaque do 
Prof. Kohler como o pioneiro no estudo do carste carbonático tropical brasileiro. Agradecemos à 
Revista da ANPEGE pelo convite e a oportunidade de, mais uma vez, homenageá-lo. À Revista 
Sociedade & Natureza, nosso muito obrigado por permitir que publicássemos partes do texto aqui. 
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Vista panorâmica do Maciço de Cerca Grande, Minas Gerais, uma das fotos preferidas do Prof. Kohler 
(Foto: Heinz Charles Kohler).

Muito se tem discutido hoje sobre o fato da paisagem cárstica ser ou não passível de se desen-
volver e existir várias litologias. Novas pesquisas tem destacado a possibilidade de feições cársticas 
também serem encontradas nos mais diversos tipos de rochas, diferentes daquelas consideradas 
tradicionais como as carbonáticas. Entretanto, destacamos que alguns desconhecem ou mesmo tem 

(1) Prof. Dr. da Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais, - Av. Dom José Gaspar n. 500, Coração Eucarístico, CEP: 
30535-610 - Belo Horizonte (MG), Brasil. Tel: (+ 55 31) 34136757 -  luizepanisset@gmail.com



136

www.anpege.org.br                 

Revista da ANPEGE, v. 9, n. 11, p. 135-138, jan./jun. 2013.

Travassos, L. E. P.

se esquecido das raízes e da evolução da Carstologia como ciência, originada na Europa e continuada 
(ou iniciada) no Brasil por importantes mestres e discípulos franceses. É fato que, em 1956, Jean 
Tricart já dedicava algumas linhas na Revista Brasileira de Geografia sobre o Karst das vizinhanças 
setentrionais de Belo Horizonte, região que, posteriormente, foi palco dos estudos do Prof. Kohler. 
Se muitos lembram o naturalista dinamarquês Peter W. Lund como sendo quem, pela primeira 
vez, introduziu nas Américas o estudo integrado da Arqueologia, Paleontologia e Espeleologia, 
certamente faz-se necessário destacar a importância de meu orientador para o desenvolvimento da 
Carstologia moderna no país.

Na sua infância, após a vinda de seus pais dos longínquos Cantões Suíços para o Brasil, foi 
matriculado em uma escola primária na cidade de Caieiras, em São Paulo. Seu pai, Heinz Albert 
Kohler, embora trabalhasse no Brasil como químico de uma fábrica de papel, em seu país de origem 
era ativo excursionista e arqueólogo amador tendo descoberto e cadastrado uma caverna naquele 
país em 16 de dezembro de 1934, a Kohlerhöle. Talvez seja possível pensar que já estivesse no 
DNA do professor a sua paixão pelo carste e suas cavernas! 

Após terminar a Educação Infantil, retornou à Suíça sendo matriculado em um colégio interno 
para cursar o Ensino Fundamental e ter contato com a educação europeia e ter acesso às pesquisas de 
importantes naturalistas daquele continente. Retornando ao Brasil, cursou o Ensino Médio Técnico 
em Agrimensura e partiu para a graduação em Geografia na Universidade de São Paulo durante 
os anos de 1966 a 1970. Prosseguiu seus estudos na USP, onde concluiu seu mestrado (Reflexões 
sobre a metodologia e técnicas aplicadas à análise geomorfológica) e o doutorado (Geomorfologia 
cárstica da região de Lagoa Santa – MG) sob a orientação do conhecido Prof. Dr. José Pereira de 
Queiroz Neto, de quem se tornou amigo por muitos anos.

Durante sua trajetória profissional, o professor Kohler realizou trabalhos significativos no 
campo da geomorfologia e da análise ambiental integrada. No entanto, é a sua atuação na geo-
morfologia cárstica que lhe confere o título de ter elaborado a primeira tese de doutorado sobre o 
tema no Brasil. Após Tricart, o “karste” nacional também foi mencionado pelo professor Ab’Saber 
em 1977, quando da publicação do trabalho sobre as Topografias ruineformes do Brasil. A região 
de Lagoa Santa, alvo das pesquisas do prof. Kohler, foi mapeada por Coutard, Kohler e Journaux, 
em 1978, apresentando a região sob o ponto de vista de uma carstologia ainda pouco conhecida 
no Brasil. O mapa, resultado de um trabalho que contou com a participação de pesquisadores da 
UFMG, da USP e da Université de Caen, é acompanhado de comentários sobre a hidrologia re-
gional, a evolução geomorfológica regional com suas feições características e sobre a ocupação 
antrópica e faunística pretérita. 

Mesmo que já conhecido nos círculos da geografia brasileira por seus professores, colegas e 
alunos, foi somente a partir de 1989 que o professor passou a ser mais conhecido no país como um 
“ferrenho” defensor e conhecedor do carste. O mapa de 1978 serviu de base para a elaboração de 
outro mapa de fenômenos cársticos da região de Lagoa Santa e contou com o auxílio do cartógrafo 
José Flávio Morais Castro, atualmente, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da PUC Minas. 

Ao estudar o carste tradicional europeu, em especial o francês, esteve em contato com impor-
tantes nomes da carstologia mundial mantendo, inclusive, estreita relação com os pesquisadores do 
Carste Clássico esloveno (à época, Iugoslávia), berço da produção carstológica mundial. Entre estes 
cientistas destacamos o Prof. Dr. Andrej Kranjc, cuja orientação favoreceu minha formação como 
Carstólogo pela Universidade de Nova Gorica e o Instituto de Pesquisas do Carste da Eslovênia. 

Em fins de 1979 tiveram início as pesquisas para que fosse decidida a localização do Aeroporto 
Internacional Metropolitano de Belo Horizonte. A obra, que acabou sendo realizada em Confins, 
deixou os pesquisadores extremamente preocupados com o destino que teriam inúmeros vestígios 
paleontológicos e arqueológicos, bem como as cavernas e os aquíferos cársticos. À frente dos 
debates, junto a outros profissionais e associações de classe, o professor apareceu em inúmeras 
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matérias de jornais e outros periódicos de circulação estadual e nacional comprovando, do ponto 
de vista ambiental, a equivocada localização desse aeroporto. Destacamos que sua oposição não era 
ao desenvolvimento, mas uma oposição em relação à localização do empreendimento, externando 
preocupação com o futuro do carste regional.

Na década de 80, mesmo com o problema da instalação do Aeroporto, o Prof. Kohler continuou 
seus trabalhos e, devido às inúmeras visitas de campo realizadas antes e durante seu doutorado, vis-
lumbrou a elaboração de um roteiro de trabalho de campo denominado “Excursão à região kárstica 
ao norte de Belo Horizonte, MG”. Atualmente, com cerca de 10 paradas, o roteiro engloba aspectos 
históricos e geográficos do carste de Lagoa Santa. 

A partir da década de 90, o carste da região de Arcos, Pains e do Vale do Peruaçu também 
passou a ser foco dos estudos do professor e de seus alunos, sendo divulgados no III Congresso da 
Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, realizado em Belo Horizonte.

Em 1994 foi publicada a primeira edição de Geomorfologia: uma atualização de bases e 
conceitos, livro organizado por Antônio José Teixeira Guerra e Sandra Baptista da Cunha. Nesta 
obra, um capítulo dedicado à Geomorfologia Cárstica foi escrito pelo professor Kohler e muitos de 
nossos alunos de hoje, quando o assunto é o carste, procuram ler tal capítulo para se familiarizarem 
com o tema. 

Ainda na década de 90, dando continuidade aos trabalhos científicos no carste, a região de 
Bonito é destacada pelo professor e outros colaboradores. O trabalho intitulado The Subtropical 
Karst of Bonito, Western Brazil compôs uma coletânea de textos editada pela UNESCO no âmbito 
do International Geological Correlation Program, como parte do Projeto 299, elaborado entre os 
anos de 1990 e 1994. A publicação contou com a contribuição de inúmeros pesquisadores e foi 
dividida em 16 capítulos, todos versando sobre os aspectos físicos e históricos do carste nas mais 
diversas partes do globo. Mais uma vez o carste nacional era levado ao conhecimento internacio-
nal, deixando uma positiva marca sobre os estudos da geomorfologia cárstica brasileira junto a 
importantes pesquisadores internacionais como John Gunn, Tony Waltham, Andrej Kranjc, Andrej 
Mihevc, Tadej Salbe e outros.

Também em 1998, o Prof. Kohler desenvolve um trabalho sobre a Gênese e a história ambiental 
de Lagoa Santa, lagoa central do município homônimo que se apresenta com morfologia diferente 
das feições das lagoas cársticas mais arredondadas da região. Os autores do trabalho destacaram 
que, provavelmente, a depressão onde está instalada a lagoa foi formada por dissolução e colapso 
de camadas calcárias sob os metapelitos e não é somente uma dolina formada diretamente sobre 
o carbonato. 

Em 1999, a região do norte de Minas Gerais novamente recebe destaque internacional quando o 
professor e outros colaboradores abordam o uso do solo em região de carste tropical, especialmente 
na região do Peruaçu, Januária e Jaiba. No trabalho os autores demonstram de que forma o espaço 
regional é organizado em função do relevo cárstico. Os problemas causados pela mecanização e 
especialização da agropecuária na região também são abordados. Mais uma vez destaca-se a fra-
gilidade natural do carste.

A morfogênese do carste tropical de Lagoa Santa é novamente destacada internacionalmente 
no XVIII Simpósio Internacional de Carstologia Teórica e Aplicada, em 2002 na Romênia e, pos-
teriormente, publicado no periódico Theoretical and Applied Karstology.  

Em 2003, o Prof. Kohler participou da organização do livro Epistemologia, cidade e meio 
ambiente, publicado pela PUC Minas, sendo colaborador em dois capítulos destinados ao carste da 
região de Lagoa Santa, especialmente, no tocante ao Planejamento turístico em áreas cársticas e à 
caracterização ambiental integrada do Sistema cárstico de Lagoa dos Mares. 

Muitos dos seus amigos se lembram de sua participação e felicidade demonstrada durante o 
VI SINAGEO de Goiânia, em 2006. Publicou trabalhos sobre o problema da disposição de resíduos 
sólidos e efluentes no carste e uma proposta de mapeamento do carste da região de Cordisburgo, 
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Minas Gerais. Este último trabalho foi parte de uma dissertação de mestrado que veio a ser premiada 
pela ANPEGE em 2009, fato que deixou o professor extremamente emocionado. 

 Em 2008, novamente o problema da disposição de resíduos sólidos urbanos no carste foi 
lembrado, dessa vez na região de Lagoa Santa. O trabalho, escrito por alunos e o professor foi 
publicado nos anais da Assembléia Geral da União Geológica Europeia, em Viena (Áustria), como 
parte integrante da seção de Impactos Antrópicos no Carste, coordenada pelo Dr. Mario Parise, do 
Conselho Nacional de Pesquisas da Itália (Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR).

 Seu último trabalho internacional foi publicado na Eslovênia, na Acta Carsologica, publicação 
da mais alta importância no meio carstológico mundial. O trabalho versou sobre a caracterização 
histórica e geomorfológica da região de Cordisburgo, Minas Gerais. Região esquecida por estar 
localizada entre duas grandes áreas carbonáticas nacionais (Lagoa Santa, ao sul, e o Vale do Peruaçu, 
ao norte), deve ser lembrada como o berço dos estudos carstológicos nacionais, visto que Peter W. 
Lund deu início aos seus trabalhos paleontológicos e arqueológicos naquela região, deslocando-se, 
posteriormente, à conhecida região do carste de Lagoa Santa, Minas Gerais.

Por meio da leitura dos trabalhos do professor e pela estreita convivência nos últimos anos de 
vida, é possível concluir quão notável é a sua importância para a Carstologia e, consequentemente, 
para os estudos de geomorfologia cárstica. O mestre destacou-se nos estudos integrados do am-
biente, especialmente no carste, sempre buscando compreender a escala dos fenômenos, o grau de 
complexidade das observações e a adequação das pesquisas às escalas de abordagem dos processos. 

Como pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, não somente deu início como 
coordenou, por muito tempo, os trabalhos sobre a geomorfologia cárstica regional, dedicando-se 
em especial à região de Lagoa Santa. Além disso, trabalhou no carste de Arcos e Pains e com o 
exuberante fluviocartse do Peruaçu. Coordenando o Laboratório de Estudos Ambientais do Pro-
grama de Pós-Graduação em Geografia da PUC Minas, pôde reativar os estudos na região de Sete 
Lagoas e Cordisburgo. Em ambas as instituições, o Professor contribuiu com a formação de muitos 
pesquisadores que hoje atuam no cenário nacional e internacional. 

Devemos ressaltar, ainda, a sua atuação como consultor da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na Comissão de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação 
em Geografia. Além disso, atuou como perito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 
assuntos relacionados aos riscos e impactos ambientais. 

Segundo sua amiga, Prof. Dra. Selma Simões de Castro, podemos considerá-lo dono de uma 
agitação intelectual constante e de uma personalidade não menos agitada. Considerado polêmico 
por alguns, por onde passou deixou marcas e, principalmente, amigos que souberam compreender 
suas muitas qualidades colocando-as acima de nossas limitações humanas. 

Assim, o presente texto buscou prestar mais uma homenagem ao mestre que, por inúmeras 
vezes, esteve presente em minha formação como Carstólogo. Não é possível em tão poucas pági-
nas, seja aqui ou no trabalho publicado em 2010, relacionar todos os seus feitos. Entretanto, sua 
fama construída ao longo dos anos de intensa produção científica, certamente me permite encerrar 
este tributo certo de que, no que depender de seus amigos e alunos, as sementes de seus trabalhos 
jamais serão esquecidas.

Trabalho enviado em janeiro de 2013
Trabalho aceito em fevereiro de 2013


