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INTRODUÇÃO 

A afirmação de um novo período na tabela do tempo geológico traz algumas 

perguntas. É possível sua existência? De que forma esse novo período é designado? 

Existem depósitos correlativos aos seus processos? Em que se diferenciam? É possível 

mapear tais depósitos e feições? Como a Geologia e a Geomorfologia encaram/discutem 

essa proposta? A discussão está aberta. 

Trata-se de um tema que faz parte de uma dissertação de mestrado em 

andamento e, é aqui trazido na busca de contribuições e, na tentativa de responder a tais 

questões e, quiçá, levantar outras. Para o início do debate apresenta-se aqui um exercício 

teórico visando contribuir e iniciar a discussão da designação de um “novo período 

geológico”, o qual vem expressar novos caminhos analíticos no âmbito da Geomorfologia – 

área do conhecimento que dá suporte às análises geográficas. Para tanto, o tema é 

verticalizado partindo-se de um balizamento conceitual (conceitos/categorias de análise 

geográficas) e, do significado das classificações estratigráficas. 

Essa nova perspectiva de abordagem que atualmente é desenvolvida na 

Geomorfologia, resulta não só dos processos gerais mas, principalmente, do momento 

histórico presente. Trata-se de um momento em que a preocupação com o ambiente e, com 

os problemas ambientais decorrentes da aceleração da produção e, consequente 

aceleração do tempo geológico-geomorfológico, refletem no fazer geomorfológico. Nesse 

contexto, a Geomorfologia passa a considerar a dinâmica ambiental em sua totalidade 

incluindo em suas análises a ação humana como fator exógeno de esculturação - 

construção (deposição) e erosão (desgaste, transporte) - do relevo. 

Nesse sentido, às geociências em geral que, ao incorporarem a temática ambiental 

em suas análises, são exigidos um repensar conceitual/epistemológico o que acaba por 

estruturar e redesenhar novas abordagens no fazer geológico-geomorfológico. Essas novas 

abordagens vêm sendo discutidas através de um ramo dessa área do conhecimento 

denominada Antropogeomorfologia. 
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Nessa, as ações desenvolvidas pelos seres humanos no ambiente e, 

especificamente na esculturação da superfície terrestre, passam a ser consideradas pois, a 

“história humana circunscreve-se com a história da natureza” o que vem possibilitar uma 

discussão que tangencia a reorganização, a redelimitação da escala do tempo geológico. 

Trata-se de uma área que possui relação direta com as premissas da Geografia 

Aplicada. Quanto a isso CHRISTOFOLETTI (1974) aponta que: “É na orientação dessa 

intervenção humana que reside a finalidade prática da ciência Geomorfológica.” Resgata-se 

aqui a perspectiva de uma Geomorfologia de cunho geográfico privilegiando a compreensão 

da esculturação do relevo em termos de processos e formas, ou seja, uma análise dos 

processos e formas (incluindo depósitos) correlativos. 

O balizamento teórico parte da compreensão de que o processo de 

(trans)formação de Espaços Geográficos ocorre a partir de ações mediatizadas pela 

técnica em diferentes Tempos. A técnica, por sua vez, possibilita a apropriação e 

transformação da natureza cuja abordagem nos levará a reflexão sobre o surgimento de 

elementos no Ambiente confirmados sob a forma de Depósitos Tecnogênicos, 
qualificando a passagem de um novo período geológico: o Quinário e, ou Tecnógeno. 

As categorias citadas – espaço geográfico, ambiente e tempo - compõem o corpo 

referencial para se avançar de uma análise geológica-geomorfológica à geográfica sendo o 

conceito de Espaço Geográfico, seu balizador pois, conforme SUERTEGARAY (2000) bem 

como para Milton Santos, é o campo de atuação da Geografia. Ambiente, no contexto deste 

trabalho, é um conceito filtro, um dos caminhos analíticos para o estudo do espaço 

geográfico. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: 

O CONCEITO BALIZADOR 

Ao se proceder a revisão bibliográfica do conceito de Espaço Geográfico 

compreende-se que, no decorrer da história da Geografia, esse conceito foi concebido de 

diferentes maneiras. Milton Santos em sua obra Metamorfoses do espaço habitado (1996) 

afirma que há três modos através dos quais o espaço pode ser conceitualizado: absoluto, 

relativo e relacional. 

Na discussão aqui proposta interessa-nos o espaço definido como relacional. É 

assim concebido quando, segundo o autor, é percebido como conteúdo e, no interior de si 

mesmo representa outros tipos de relações existentes entre os objetos. Nessa construção o 

autor afirma também, que o espaço deve ser considerado como um conjunto 
indissociável. No interior desse conjunto, aborda ele, participam arranjos de objetos 

geográficos, objetos naturais, objetos sociais bem como, a sociedade em movimento. 
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Portanto, adota-se primeiramente, como referência, a concepção expressa por 

MILTON SANTOS (2004) para quem o espaço geográfico constitui “um sistema de objetos e 

um sistema de ações” que, segundo o autor “é formado por um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. No 

começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão 

sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois 

cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina” 

MILTON SANTOS (2004). 

Este conceito vem expressar a articulação entre a natureza e a sociedade pois, 

conforme SUERTEGARAY (2000) “nessa concepção está contida a expressão de diferentes 

categorias: natureza, sociedade, tempo e espaço”. São categorias porque a elas são 

atribuídas dimensões filosóficas, ou seja, produzem um significado, não de uso coletivo mas, 

do sentido que adquirem nos mais diferentes contextos. 

A natureza nesse quadro é entendida como parte desse sistema de objetos (no 

qual insere-se o relevo) que, ao longo da história (tempo) vai sendo transformada por 

objetos cada vez mais artificiais. Segundo SUERTEGARAY op.cit. o período técnico no qual 

vivemos, denominado por Milton Santos de “Técnico-Científico Informacional”, não nos 

permite pensar a natureza como primariamente natural, ou seja, como decorrente de 

processos originados por sua auto-organização. Os seres humanos, uma vez presentes sob 

a superfície da Terra como entes naturais mas opostos à natureza, têm promovido e 

acelerado através de avanços técnicos e, ou das atividades produtivas, profundas 

mudanças nessa natureza. Nesse processo além de modificarem a natureza, modificam 

também a si mesmos. 

A partir do exposto, urge a necessidade de se estudar o Espaço Geográfico em 

uma perspectiva que expresse as relações/transformações/transfigurações da natureza pela 

sociedade: a perspectiva ambiental. 

Nesse sentido, a melhor proposição para a presente discussão é conceber o 

espaço como Uno e Múltiplo. Essa concepção definida por SUERTEGARAY op.cit. permite 

múltiplas conexões de análise, ou seja, expressa diferentes possibilidades de leitura do 

espaço geográfico, como por exemplo, a análise a partir do conceito de Ambiente. Através 

deste conceito pode-se obter uma análise das transfigurações da natureza e da natureza 

humana pela prática sócio-produtiva. 

A LEITURA DO ESPAÇO GEOGRÁFICO ATRAVÉS DE UM FILTRO: 

O AMBIENTE 
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A emergência da questão ambiental na Geografia e nas áreas que dão suporte às 

análises geográficas, referindo-se aqui a Geomorfologia, vem desencadeando a sua 

redefinição analítica bem como a incorporação nessas, da avaliação das derivações da 

natureza pela dinâmica social. Para apreender a totalidade da questão ambiental necessário 

se faz a compreensão do conceito de ambiente. 

O termo ambiente para PORCHER (1977) dá idéia de compenetração entre o ser e 

o contexto material, físico e vivo onde os seres evoluem sugerindo a interdependência dos 

níveis de vida. Na obra de SUERTEGARAY (2000) entende-se ambiente como 

homem/sociedade e seu entorno. 

Nesse sentido, ambiente é um termo que encerra as relações que se dão entre os 

seres humanos como entes sociais e a natureza os quais são concebidos como sujeito das 

transformações. Pensando o ambiente como filtro para se analisar o espaço geográfico tem-

se a análise das transfigurações da natureza e da natureza humana. 

Na perspectiva da discussão proposta nesse trabalho, que perpassa a 

compreensão geomorfológica em sua totalidade, o relevo passa a ser considerado enquanto 

forma/ambiente com apropriação pela sociedade. Do processo histórico de 

produção/organização do espaço geográfico, do qual o relevo comporta as interações 

naturais e sociais, bem como das transfigurações da natureza/mudanças no ambiente em 

diferentes tempos, resultam os depósitos tecnogênicos. Dessa forma, a compreensão do 

espaço geográfico na sua face ambiental implica conceber que: “a presença do homem 

concretamente como ser natural e, ao mesmo tempo, como alguém oposto à natureza 

promoveu/promove profundas transformações na natureza em si mesma e na sua própria 

natureza” SUERTEGARAY op.cit.. 

O TEMPO GEOLÓGICO E O 

TEMPO GEOMORFOLÓGICO 

Para a apresentação e correlativa explicação de um novo período faz-se 

necessário um esclarecimento sobre a forma como a geologia concebe o tempo em suas 

análises e, como a geomorfologia na atualidade (leia-se aí geomorfólogos), vê o tempo na 

interpretação do relevo, na dinâmica superficial da Terra. 

A obra de Stephen Jay Gould (1991)2 realiza uma análise acerca das teorias 

aceitas pelos geólogos para explicar a descoberta do tempo. Segundo esse autor, para a 

geologia o conceito de Tempo remete ao conhecimento de tempo geológico ou tempo 

profundo. Tal concepção remonta ao final do século XVIII com o trabalho de James Hutton 
                                                 
2 A primeira edição da obra foi prublicada em  1941 e, traduzida no Brasil por Carlos Afonso Malferrari 
(1991). 
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que vinha contrapor-se às idéias de Burnet, vigorantes por volta de 1680 as quais, dotadas 

de um dogmatismo teológico, se amparavam em fatos bíblicos para explicar a 

origem/evolução do planeta Terra. 

As idéias de Thomas Burnet, nas quais se ancoravam as percepções do período, 

estabeleciam uma relação direta entre ciência e religião. Para esse autor a Terra não 

existiria anteriormente à existência do homem possuindo uma idade definida em 

aproximadamente 7 000 anos. 

Segundo GOULD op.cit. os geólogos representam o tempo profundo de forma 

dicotômica através de duas metáforas: seta do tempo e ciclo do tempo. Para a primeira, a 

história é uma seqüência irreversível de eventos que não se repetem e para a segunda, os 

movimentos aparentes são partes de ciclos que se repetem e as diferenças do passado 

serão as realidades do futuro, o tempo não tem direção. 

Na perspectiva da segunda, Gould op.cit. descreve que James Hutton em sua obra 

Teoria da Terra (1780), “introduziu a noção de evolução lenta dos fenômenos ao explicar a 

formação da Terra através de ciclos sucessivos de 

erosão/transporte/deposição/consolidação/soerguimento” (BERTÊ, 2001). 

“Sua teoria partia da concepção de que a natureza operava em ciclos repetidos 

eternamente, continuamente e, lentamente. Trata-se de uma visão de tempo como ciclo, no 

qual a compreensão era de fatos sucessivos que retornam ao ponto inicial. Dessa forma, o 

conceito de tempo profundo tornou-se a partir daí uma simples dedução” (BERTÊ, 2001). 

Posteriormente, Charles Lyell “consolidou a idéia de tempo profundo ao aproveitar 

as teorias de Hutton”. Afirmou ele “que a atuação lenta e constante de causas comuns 

poderia produzir todos os fenômenos naturais quando estendida para o tempo profundo 

sendo que, os processos passados não são observáveis, apenas seus efeitos jazem como 

prova da sua existência na antiguidade” (GOULD, 1991). 

“A construção do tempo profundo permitiu, portanto, definir os limites do tempo 

geológico e do tempo geomorfológico. O geológico está relacionado com a origem (gênese 

e constituição) da Terra e, o geomorfológico com as formas existentes na superfície 

terrestre, resultantes de processos endógenos e exógenos” (BERTÊ, 2001). 

Esclarecida aí a essência do tempo para a geologia o qual relaciona-se à gênese, 

constituição da Terra e seus correspondentes materiais correlativos aos processos 

geológicos, resgata-se a partir daqui, a perspectiva temporal para a geomorfologia, 

sobretudo, na atualidade. Parte-se do princípio de que a compreensão das transformações 

sociais, econômicas e ambientais pelas quais estamos atravessando no atual momento 

histórico tem modificado o fazer e pensar geomorfológico. 
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Para SUERTEGARAY e NUNES (2001) esse momento, de desenvolvimento 

tecnológico e científico, tem levado os geógrafos (e geomorfólogos, grifo meu) a darem 

importância maior à análise dos processos morfodinâmicos (curto tempo) em detrimento dos 

processos morfogenéticos (longo tempo). 

Nesse sentido, valoriza-se um fazer geomorfológico na interpretação do tempo 

presente, do tempo que faz. O tempo que faz, concepção proposta por SUERTEGARAY 

(2001), trata-se do tempo das irregularidades, dos episódios catastróficos, eventos 

esporádicos, ritmos e variabilidades. Um fazer geomorfológico associado ao tempo do 

diagnóstico principalmente, para intervenção nas catástrofes e, aí a escala de tempo 

considerada torna-se de extrema importância, conforme afirmou Peloggia (1998) “seja como 

for, o conceito de “catástrofe”, ou evento catastrófico”, vai depender da escala de tempo 

considerada.” 

Assim, para a geomorfologia, o tempo considerado corresponde a uma parcela do 

tempo profundo. A temporalidade geomorfológica restringe-se à Era Cenozóica em função 

de seu objeto de estudo: o relevo, privilegiando o Período Quaternário bem como seus 

eventos característicos, particularmente as glaciações (SUERTEGARAY, 1997). 

Em função dos aspectos já citados discute-se a proposta e designação de um novo 

período na escala do tempo geológico: o Quinário ou Tecnógeno. A designação desse novo 

período deriva da inserção nas análises geomorfológicas da dinâmica ambiental sob uma 

perspectiva totalizante. Nessa, o homem como ser social, participa qualitativamente dos 

processos geomorfológicos e os registros de sua ação permanecem na paisagem sob a 

forma dos depósitos tecnogênicos. 

Para apreender a essência do tempo geológico a qual explica-se a partir da 

materialização quanto registro, conforme exposto anteriormente, buscou-se o entendimento 

de como foi concebido o período Quaternário à tabela do tempo geológico. Prima-se por 

esse período por representar o aparecimento do homem na superfície da Terra e, também 

por ser o período anterior ao aqui citado, Tecnógeno. 

A aceitação do período Quaternário 

SUGUIO (1999) explica, em uma seqüência temporal que, em 1829 J. 

DESNOYERS definiu pela 1ª vez o termo Quaternário referindo-se aos depósitos marinhos 

superpostos aos sedimentos do Terciário. Posteriormente, em 1833 H. REBOUL oficializou a 

palavra “Quaternário” referindo-se aos depósitos contendo restos de animais e vegetais 

atualmente viventes. Essa denominação completou a Tabela do Tempo Geológico em 

termos de Primário, Secundário e Terciário hoje substituídos por Paleozóico, Mesozóico e 

Cenozóico com base em seus conteúdos fossilíferos.LYELL em 1833, ignorou a proposta de 
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DESNOYERS e usou o termo Recente referindo-se ao tempo pós-Terciário e, no ano de 

1839 introduziu o termo Pleistoceno com critérios paleontológicos ao designar depósitos 

pós-pliocênicos cujos estratos contém fósseis de moluscos com mais de 70% de espécies 

viventes. O intervalo de tempo onde os estratos tinham apenas formas viventes, LYELL 

denominou de Holoceno. 

As concepções acerca da constituição do Período denominado de Quaternário 

demarcando-no como a última fase do tempo geológico, são apresentadas por outros 

autores dentre eles GÓMES y QUEROL e AB’SÁBER. 

Subdividem o Quaternário em dois períodos: o Pleistoceno e o Holoceno. Para 

GÓMES y QUEROL in HERRERA et.al. (1987) o primeiro, denominado de Pleistoceno 

iniciou juntamente com o Quaternário estendendo-se até o final da última glaciação e, o 

segundo, Holoceno estende-se desde a última glaciação até os dias atuais. 

Os recentes estudos enfocando o Quaternário, abrangem três linhas de pesquisa 

conforme AB’SABER (1969): (i) compartimentação geomorfológica através de métodos 

descritivos e de caracterização de suas formas; (ii) estudos sobre a estrutura superficial da 

paisagem através da identificação de feições antigas (superfícies aplainadas e relevos 

residuais) e de feições recentes através de investigações fragmentárias das vertentes, 

depósitos de cobertura, terraços e pedimentos; (iii) estudo de fisiologia da paisagem 

influenciada principalmente pelas variações climáticas. 

Nas temáticas de pesquisa do Quaternário definidas por AB’SABER (1969) é 

possível registrar a influência da ação tecnogênica dos seres humanos sobre a superfície 

terrestre, quando estudos são desenvolvidos no âmbito da estrutura superficial da paisagem 

e, depósitos de coberturas superficiais. 

A absorção de parte da questão ambiental na contemporânea Tabela do Tempo 

Geológico (“Geological Time Table”, Haq & Eysinga, 1987 in ROHDE, 1996) coloca o 

Quaternário como sinônimo de “Antropógeno”, termo criado em 1922 pelo geólogo russo A. 

P. Pavlov (GERASIMOV, 1979). Corresponde à “Era Antropozóica” a qual igualava o 

Período Quaternário ao “período em que surgiu o Homem na Terra”. 

Segundo Oliveira (1990), "a expressão Antropógeno vem sendo usada por alguns 

autores, sobretudo soviéticos (ver por exemplo Gerasimov & Velitchko 1984), em 

substituição ao termo Quaternário, para indicar o período geológico mais recente, marcado 

pela evolução do homem (...).” 

A PARTICULARIDADE DA AÇÃO HUMANA 

 7274 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Desde o seu surgimento, na história geológica da Terra, os seres humanos vêm 

desenvolvendo ações na superfície terrestre, ou seja, sobre o suporte que comporta as 

interações naturais e sociais: o relevo. Essas ações são mediatizadas pela técnica, um 

conjunto de meios instrumentais e sociais através dos quais cada sociedade, com suas 

distintas relações, concepções e percepções de natureza, de vida, de organização sócio-

cultural, relacionam-se produzindo, criando Espaços Geográficos e, alterando o ambiente. 

Adotando linhas de pesquisa enfocadas pelo Quaternário e propostas por 

AB’SABER (1969) já expostas anteriormente, PELOGGIA (1998) expressa que a ação 

humana sobre os entes naturais tem conseqüências geológico-geomorfológicas referíveis a 

3 níveis de abordagem: (i) modificação do relevo e alterações fisiográficas da paisagem; (ii) 

alterações da fisiologia das paisagens modificando processos da dinâmica externa e, (iii) na 

criação de depósitos superficiais correlativos comparáveis aos depósitos do Quaternário, os 

quais irão constituir-se em marcos estratigráficos. 

Essa atuação sobre os entes naturais, qualificando-o como um agente geológico e 

geomorfológico, vem introduzir algo essencialmente novo, e que o diferencia de todos os 

demais tipos de agentes e fatores geológico-geomorfológicos: a categoria denominada de 

Técnica. 

Nesse sentido, os elementos intrínsecos à tríade geomorfológica “formas, 

processos e materiais”, são originados/criados pela ação técnica com algum propósito ou 

função. São portanto, produtos de uma ação teleológica, ou seja, produtos de uma ação 

inserida em um contexto cultural, econômico e político. 

Para entender/apreender a prática humana sobre a natureza segue-se a 

perspectiva adotada por PELOGGIA (1998) em sua obra O homem e o ambiente geológico 

que, corroborou a análise a partir de Lukács: o ser social ontológico (1979); o ser, o ente 

orgânico e inorgânico que é; orgânico por natureza, inorgânico porque ao transformar a 

natureza transforma a si mesmo. Ou seja, à medida que o ser social realiza a práxis social 

se naturaliza, se socializa, humaniza a natureza socializando-a, naturalizando-se mas, 

adquirindo consciência de si mesmo. 

É uma característica da ação teleológica a sua capacidade de interagir através do 

conhecimento de ordenamentos causais. Os ordenamentos causais da natureza passam a 

não se combinar da mesma forma caso tal ação não existisse. Ou seja, a maneira como o 

processo se realiza e seu resultado correlativo transfigura-se a partir da presença/efetivação 

da ação teleológica. 

Desse modo, ao se apropriar do relevo, da vertente geomorfológica no processo de 

produção/organização espacial, têm se mostrado capaz de alterar as relações processuais 
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morfodinâmicas. Nesse sentido, alteram também as paisagens. Portanto, “(...) toda a ação 

humana permeada pela técnica e, que promova alterações no modelado e dinâmica original 

do terreno, se constitui também em processo geológico-geomorfológico” (TELLES, 1999). 

Através da técnica os seres humanos relacionam-se com a natureza (esta se torna 

então uma natureza transformada, uma segunda natureza) e (re) produzem os espaços 

geográficos. 

Um exemplo tomado por TER-STEPANIAN (1988) para apreender a 

particularidade da ação humana e identificar a mudança fundamental que fez do homem 

pré-histórico um “agente geológico diferenciado” é a transição da apropriação dos alimentos 

de forma coletada à agricultura, pecuária: sedentarização, produção de alimentos ou, a 

denominada Revolução Neolítica.  

O QUINÁRIO OU TECNÓGENO: EXISTE? 

Baseando-se no registro das influências dos seres humanos na modelagem da 

superfície terrestre, alguns autores vem propor a designação de um novo período geológico 

– Quinário/Tecnógeno – reconhecendo o homem como agente geológico-geomorfológico. 

“O termo Tecnógeno/Tecnogênico quer dizer aquilo (ele) cuja gênese foi (é) 

tecnológica: ou seja, cuja produção/origem obedeceu a conhecimentos ou princípios 

científicos, utilizando uma maneira, habilidade ou processo especial a ser executado” 

(NOLASCO, 2002). Por definição etmológica, portanto, é uma palavra que remete a uma 

ação ou característica específicas da espécie humana. 

No entanto, esta denominação ainda se apresenta de forma conflituosa, 

especialmente para a Geologia que interpreta o tempo profundo, não se permitindo, em 

quase toda a sua totalidade, aceitar que se possa individualizar na evolução da superfície 

terrestre um período tão curto que compreende o Quinário. 

Segundo PELOGGIA (1999) os períodos geológicos correspondem a porções do 

tempo histórico da Terra e são definidos a partir dos registros preservados correlativos aos 

processos geológicos atuantes, classificando-se em unidades cronoestratigráficas e 

geocronológicas. 

Conforme o Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (Comissão Especial 

de Nomenclatura Estratigráfica - SBG, 1986), “o objetivo geral da classificação 

cronoestratigráfica é a organização sistemática da sucessão de estratos da Terra em 

unidades cronoestratigráficas que correspondem a intervalos de tempo geológico (unidades 

geocronológicas)”. Ainda segundo o Código, e seu Guia de Nomenclatura, distinguem-se 4 

(quatro) classes principais de unidades estratigráficas: litoestratigráficas, bioestratigráficas, 
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cronoestratigráficas e cronogeológicas. As três primeiras unidades são definidas em função 

das características físicas das rochas, ou seja, com base nas características físicas dos 

registros litológicos. E, as cronogeológicas representam a subdivisão do tempo geológico, 

no caso períodos e épocas. 

PELOGGIA (1999) afirma que, historicamente ao se definir o arranjo 

cronoestratigráfico-geocronológico sempre foi prioritarizado o conteúdo material da coluna 

geológica correspondente a um tempo de formação associado – e eis aí a essência do 

tempo geológico: a materialidade. Como é possível perceber, as porções do tempo da 

história da Terra sem correspondentes materiais não representam períodos na tabela do 

tempo geológico e são meras abstrações. 

Dessa forma, a caracterização do Tecnógeno ou Quinário, quanto unidade 

geocronológica, depende da existência de registros materiais (“as unidades estratigráficas”) 

os quais possuam um caráter distintivo. Os depósitos tecnogênicos então, cumprem tais 

determinações. 

PELOGGIA (1999) lembra que períodos como o Cambriano e Siluriano, definidos 

respectivamente por Sedgwick e Murchison (ressaltado por Eicher, 1969 apud PELOGGIA 

op.cit.), foram distinguidos a partir de quebras no registro estratigráfico os quais se 

colocaram como limites para a subdivisão. No caso do Tecnógeno, PELOGGIA (1998) 

reconheceu no município de São Paulo, a existência de discordância entre os depósitos 

quaternários (holocênicos ou pleistocênicos) e as camadas tecnogênicas. 

TER-STEPANIAN (1988) e CHEMEKOV (1983) designam o Holoceno como o 

marco do Quaternário para o Quinário, ou seja, um período de transição. Para esses autores 

a capacidade geológica da ação humana é um argumento decisivo para romper com o 

Quaternário clássico e marca a entrada em uma nova Era. 

Segundo TER-STEPANIAN (1988), as modificações impressas pelo homem na 

natureza geológica, a partir do início da produção agrícola e pastoril - a chamada Revolução 

Neolítica (a nove ou dez mil anos atrás em algumas partes do planeta) e, progressivamente 

intensificados, até as modernas e profundamente transformadas regiões industrializadas, 

evidenciam o Holoceno como uma época de transição entre o Quaternário (Pleistoceno) e o 

Quinário ou Tecnógeno. 

O começo dessa época é caracterizado por uma situação totalmente quaternária, e 

seu fim por uma situação totalmente quinária, a qual deve se completar, segundo o autor, no 

próximo milênio, caracterizando uma mudança muito mais rápida que a dos períodos 

geológicos anteriores. 
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Portanto, o argumento decisivo para a ruptura com o Quaternário culminando na 

entrada de um novo período geológico, é a capacidade da intervenção humana no ambiente 

a qual afeta/altera o curso de muitos processos exógenos e alguns endógenos. Processos 

cujas intensidades podem superar em muito os processos naturais equivalentes. 

No momento em que se reconhece a interferência humana sobre a superfície do 

planeta, admitindo a atuação do homem na produção e intensificação de processos naturais 

exógenos e até endógenos, introduz-se a questão da aceleração do tempo geomorfológico. 

A aceleração do tempo geomorfológico pela atividade humana constitui "(...) as 

mudanças provocadas pela ação do homem na superfície terrestre e são comparáveis, em 

magnitude, às mudanças de origem natural" (Sergeev apud Oliveira, 1994). Isto evidencia a 

relevância tecnogênica na construção, em muito pouco tempo, considerando idades 

geológicas, de depósitos sedimentares. Evidencia a aceleração de processos que 

"naturalmente" levam milhões de anos para consolidarem-se. 

É importante salientar que a passagem do Quaternário ao Quinário ou Tecnógeno, 

do ponto de vista estratigráfico, não é homogênea espacialmente, em decorrência 

justamente da discrepância temporal (heterocronia) do desenvolvimento e difusão 

populacional e das técnicas pelo planeta e pelas regiões. 

"Quinário ou Tecnógeno" [seria então] "o período em que a atividade humana 

passa a ser qualitativamente diferenciada da atividade biológica na modelagem da Biosfera, 

desencadeando processos (tecnogênicos) cujas intensidades superam em muito os 

processos naturais" (Oliveira 1990). 

PELOGGIA (1999) ao discutir a existência do Tecnógeno partindo da consideração 

que a divisão temporal do registro geológico se dá pela existência desse último 

estratigraficamente, sugere a reorganização de alguns períodos na tabela do tempo. Afirma 

que a posição mais adequada é considerar o Tecnógeno como série (unidade 

cronoestratigráfica que corresponde a um conjunto de estratos formados em um intervalo de 

tempo), o que representa uma época, do Quaternário ou Antropógeno. 

Para o autor, o Quaternário seria constituído pelo Pleistoceno (época antiga), 

Holoceno (período de transição, correspondente ao último pós-glacial seguido da 

intensificação humana sobre a natureza – Revolução Neolítica, Urbana e Industrial). E, 

finalmente o Tecnógeno que, efetiva-se por ser marcado pelo advento da aceleração de 

processos geológicos, geomorfológicos - o tempo que faz - os quais diferenciam-se 

qualitativamente e quantitativamente em relação aos antecedentes. Insere-se assim o 

Tecnógeno numa seqüência em que se ressalta ao mesmo tempo sua origem, gênese, 

 7278 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

constituição a partir do Antropógeno - período marcado pelo aparecimento do Homem - e 

sua diferenciação de épocas anteriores. 

Assim, a proposta de PELOGGIA (1999) divide o Quaternário em Pleistoceno, 

Holoceno e Tecnógeno. 

Depósitos Tecnogênicos: o registro estratigráfico do Quinário ou Tecnógeno 

A nova periodização da escala do tempo e, sua possível aprovação com a 

admissão do Período Quinário ou Tecnógeno nos remetem ao conceito de depósitos 

tecnogênicos. 

Segundo CHEMEKOV (1983) in OLIVEIRA e QUEIROZ NETO (1994) tratam-se de 

depósitos resultantes da atividade humana. O termo tecnogênico inclui a noção de que a 

formação de depósitos resultantes da atividade humana reflete uma ação técnica e inclui a 

dimensão societária. 

Muitos autores vêm realizando diferentes estudos sobre esse tipo de depósito 

presente na superfície terrestre. Trata-se de um tipo de depósito que indica o que 

PASSERINI (1984) denominou de o advento do antropostroma. ROHDE em sua obra de 

1996, ao explicar esse termo interpretando o referido autor, afirma que stroma utiliza-se no 

sentido de “tapete”. Nesse sentido é resultado da “associação de artefatos humanos e 

construções desenvolvidos como uma camada, um tapete, sobre a superfície terrestre”. 

Na interpretação de Peloggia (1998) os depósitos tecnogênicos são correlativos 

aos processos decorrentes das formas humanas de apropriação do relevo os quais 

participam dos processos de agradação (acumulação) e degradação (desgaste). Nesse 

sentido, conforme nos apresenta SURTEGARAY (2002), o conceito de depósito tecnogênico 

vem ao encontro e em superação do antigo conceito de depósitos correlativos, construído 

no contexto da Geomorfologia clássica alemã, o qual refere-se a “seqüências sedimentares 

resultantes dos processos de agradação ocorrendo simultaneamente com fenômenos de 

degradação na área fonte” (BIGARELLA & MOUSINHO, 1965 apud PELOGGIA, 1998). 

Conforme CHEMEKOV e TER-STEPANIAN in PELOGGIA (1998) os depósitos 

tecnogênicos são marcados por uma grande variedade, feições diferenciadas, diversidade 

de composição e grande variação de espessura. São caracterizados então, como uma 

“classe genética independente” embora sejam encontradas analogias com os depósitos 

naturais. Além disso, apresentam uma generalidade singular: estão desvinculados da 

situação externa como por exemplo, da rocha do substrato, da posição hipsométrica, do 

clima e da tectônica e, constituem-se de artefatos diversificados. 
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A tentativa de classificação detalhada de tais depósitos foi inicialmente 

apresentada por CHEMEKOV (1983) onde classificou onze tipos baseando-se na tríade 

gênese-composição-morfologia. Distinguiu assim, três séries principais de depósitos 

tecnogênicos: subaérea, subaquosa e subterrânea. 

Na primeira, subaérea, elenca: (1) depósitos de “pilhas” aterradas (dumped); (2) de 

aterramento de depressões (filled); (3) mistos ou agrotécnicos; (4) de aluviação artificial 

(washed up); (5) de dragagem (rewashed); (6) obras de terra (construction); (7) camadas 

cultivadas (cultural layers); (8) de deposição de reservatórios (precipitation); (9) de 

assoreamento de canais (linear agradation); (10) depósitos naturais com componentes 

tecnogênicos (technogenically changed) e (11) de sedimentação natural em reservatórios 

(technogenically caused). 

No entanto a proposta de OLIVEIRA (1990) pode nesse momento ser 

eficientemente empregada principalmente em termos de mapeamento. Segundo o autor 

classificam-se em depósitos construídos (aterros, corpos de rejeitos, etc.), depósitos 

induzidos, como os sedimentos que se depositam em razão da erosão decorrente do uso do 

solo e depósitos modificados (depósitos naturais alterados tecnogenicamente por efluentes, 

adubos, etc.). 

Outra classificação dos depósitos tecnogênicos desenvolvida por Fanning & 

Fanning (1989), diz respeito à caracterização do material constituinte do depósito e abrange 

os materiais úrbicos, gárbicos, espólicos e dragados. 

Os materiais úrbicos constituem "(...) detritos urbanos, materiais terrosos que 

contêm artefatos manufaturados pelo homem moderno, freqüentemente em fragmentos, 

como tijolos, vidro, plástico, metais diversos, etc". Os materiais gárbicos abrangem todo"(...) 

material detrítico com lixo orgânico de origem humana e que, apesar de conter artefatos em 

quantidades muito menores que a dos materiais úrbicos, são suficientemente ricos em 

matéria orgânica para gerar metano em condições anaeróbicas". 

E, os materiais espólicos são "materiais terrosos escavados e redepositados por 

operações de terraplanagem e depósitos de assoreamento induzidos pela erosão acelerada. 

São materiais que contém muito pouca quantidade de artefatos". Materiais dragados são 

compostos por "(...) materiais terrosos provenientes da dragagem de cursos d'água e 

comumente depositados em diques, em cotas topográficas superiores às da planície 

aluvial". 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Deve ser ressaltado, em primeiro lugar, um ponto fundamental a que se chega ao 

fim dessa exposição teórica: a história humana ou, social e a história da natureza inscrevem-
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se concomitantemente sendo a primeira, uma continuação da história natural, posta no 

tempo geológico. 

Nesse sentido os produtos geológico-geomorfológicos resultantes da ação 

tecnogênica, são produtos de uma evolução histórica. Em primeiro lugar, produtos da 

história geológica “natural”, da qual herdam características das condições reinantes em 

períodos geológicos anteriores. São produtos também, das determinações geológicas mais 

recentes, quinárias/tecnogênicas, reflexo da ação humana e, por fim, da própria história da 

sociedade e de suas formas de relacionamento com a natureza através das técnicas. 

Os depósitos tecnogênicos, quanto produto dessa ação tecnogênica representam 

não somente, a relação sociedade-natureza mas, conseqüentemente, sua materialização e 

efetivação no ambiente. Representam também, os sistemas de objetos: a natureza 

transformada pela técnica humana no processo de (trans)formação do espaço geográfico. 

Além disso, são constituídos de artefatos os quais correlacionam-se aos estágios de 

desenvolvimento das técnicas utilizadas na produção/organização do espaço. Diante do 

exposto, é possível afirmar que, não somente a ação humana, mas as técnicas aí 

correlacionadas (a tecnogênese) vêm qualificar a existência do Tecnógeno. 

Portanto, a consideração da existência desse período implica no “reconhecimento de 

uma natureza essencialmente em transformação, em movimentação”. 

Diante do exposto conclui-se que novas interfaces são delineadas na análise, nas 

abordagens da Geomorfologia. “Trata-se da estreita relação com a Geografia Urbana, com o 

Urbanismo e o Planejamento (Gestão Urbana) e, em certa medida, com a Arqueologia 

Urbana” (SUERTEGARAY, 2002). 

Nesse sentido, quando se realizam estudos sobre os depósitos correlativos às 

formas humanas de apropriação do relevo, é necessário o resgate das características do 

processo de urbanização, suas conseqüências quando ocorrem sem a devida infra-estrutura 

bem como, as condições de vida das populações envolvidas em tal processo. 
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